
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 302 

 

На 3 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно утвърждаване на образци на 

указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни 

знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на 

партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

2. Проект на решение относно утвърждаване на образци на 

отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите 

за народни представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Силвия Стойчева 

3. Проект на решение относно условията и реда за образуване 

на избирателните секции извън страната и назначаване съставите на 

СИК при произвеждане на изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Докладва: Росица Матева 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Гергана Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Георги Баханов, Силвия Стойчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Ерхан 

Чаушев 

5. Доклади относно запитване по ЗДОИ. 
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Докладва: Любомир Георгиев 

 

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 – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добър ден, 

колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

– налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Отсъстват Камелия Нейкова и Севинч Солакова поради 

отпуск, както и Цветозар Томов и Цветанка Георгиева поради 

отпуск по болест. 

В тази връзка определям заместник-председателят Димитър 

Димитров да подписва книжата в днешния ден за секретар на 

Централната избирателна комисия. 

Предложен ви е проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно утвърждаване на образци на 

указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни 

знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на 

партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. с докладчик 

госпожа Ганчева. 
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2. Проект на решение относно утвърждаване на образци на 

отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите 

за народни представители на 2 април 2023 г. с докладчик колегата 

Стойчева. 

3. Проект на решение относно условията и реда за образуване 

на избирателните секции извън страната и назначаване съставите на 

СИК при произвеждане на изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. с докладчик колегата Матева. 

4. Доклади по административни преписки с докладчици 

колегите Матева, Димитров, Стоянова, Гергана Стоянова, Ганчева, 

Баханов, Стойчева, Ципов и Георгиев. 

5. Доклад относно питане по ЗДОИ с докладчик колегата 

Георгиев. 

Има ли допълнения по дневния ред? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в „Доклади по 

административни преписки“. 

Моля, процедура по гласуване с така направеното 

допълнение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ОБРАЗЦИ НА УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ТАБЛА ЗА РИК И СИК, 

ОБРАЗЦИ НА ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ЗАСТЪПНИЦИ, 

НАБЛЮДАТЕЛИ, АНКЕТЬОРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ПРИ 

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Колега Ганчева, заповядайте. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, господин 

председателстващ. 

Колеги, предлагам ви проект на решение за утвърждаване на 

образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на 

отличителни знаци за застъпници, наблюдатели, анкетьори и 

представители на партии, коалиции и инициативни комитети за 

предстоящите избори.  

Както обсъдихме и вчера в оперативен порядък проекта на 

решение, има изменения, които са в чл. 218 с оглед приетите 

промени от законодателя. В текста, оцветен в жълто, са отбелязани 

за ваша яснота от вчерашните обсъждания, като обръщам внимание, 

че това е в правните основания и добавено в чл. 218, ал. 4 и ал. 7. 

Там, където има „кабини“ за гласуване, са заменени с „паравани“ за 

гласуване. Чл. 218, ал. 3 и ал. 4 указват къде да бъдат поставени 

съответните табели – пред параваните и пред изборното помещение, 

и в параваните.  

Обсъдихме и промяната на чл. 218, ал. 7, а именно в секциите 

с машинно гласуване на видно място в изборното помещение да се 

постави системна разписка от електронната система за машинно 

гласуване, която да съдържа информация съобразно ал. 7 на чл. 218. 

Тя е обективирана в т. 5.6 от проекта на решение на стр. 3, като също  

текстът е в жълто за вашето внимание. 

Други промени с решението, което е прието, за скорошните 

парламентарни избори, които минаха, това е разликата с приетото от 

последните избори решение. Аз лично като докладчик, приемам 

всякакви промени с оглед доклада ми. 

Колеги, всъщност текстът на т. 4.1 ще възпроизведе текста на 

чл. 218 и ще стане „пред изборното помещение и параваните за 

гласуване“. Това е техническата корекция, доколкото разбрах. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Други изказвания? 

Моля, процедура по гласуване за приемане на решението. 
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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. 

Решението е № 1589-НС/03.02.2023 г. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ОБРАЗЦИ НА ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК 

В ИЗБОРНИЯ ДЕН В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Колега Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, проекта на решение е в папка 

с моите инициали. Моля да погледнете как е предвидено да 

изглеждат отличителните знаци – не се различава визията по нищо 

от досегашни произвеждани избори. Тези отличителни знаци се 

отнасят както за членовете на секционните избирателни комисии, 

така и за подвижните секционни избирателни комисии. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля за 

запознаване. Проектът на решение е аналогичен на предходния. Той 

е съвсем кратък 

Имате ли изказвания по направения проект? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева); против – няма. 

Решението е № 1590-НС/03.02.2023 г. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА 

ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ ИЗВЪН 
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СТРАНАТА И НАЗНАЧАВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК ПРИ 

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Колега Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, проектът е във вътрешната 

мрежа с проектен номер 1565. Вчера на работна група всички заедно 

на практика го писахме този проект. 

В нормативната уредба, която урежда условията и реда за 

образуване на избирателни секции извън страната и за назначаване 

на съставите, няма съществени изменения, които да дадат големи 

отражения в това решение. 

Предлагам ви да се запознаете с него и ако няма някакви 

предложения за допълнение и корекции, да го приемем. Отразени са 

изборните книги, които касаят вземането на това решение и са 

приложени към приетите вчера изборни книжа. Отразени са 

съответните дати и срокове. Променено е вместо „кабини за 

гласуване“, да бъде „паравани за гласуване“, така че ви моля да се 

запознаете с проекта. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Малко 

време за запознаване. 

Има ли изказвания по направения проект? 

Ако няма, подлагам на гласуване предложението за решение 

относно условията и реда за образуване на избирателните секции 

извън страната. 

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. 

Решението е № 1591-НС/03.03.2023 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам да гласуваме писмо 

до Външно министерство, с което да им изпрати приетото решение 

по компетентност. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля, 

процедура по гласуване за изпращане на писмото. 

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. 

Колега, Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В тази връзка предлагам в секцията за 

тези избори да отворим още една подсекция „гласуване в чужбина“ 

и да сложим това решение, както сме го правили и миналия път. 

На нашата страница подсекция „гласуване в чужбина“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля, 

процедура по гласуване на направеното предложение. 

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. 

 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Първи докладчик – колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази точка ще ви докладвам 

една жалба и документи по дело, за да не правим отделна точка. 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба 

срещу Решение № 1586-НС на ЦИК с вх. № НС-23-11/03.02.2023 г. 

Жалбата обаче е адресирана до Омбудсмана на Република 

България и при нас, очевидно, е изпратена само за сведение, че е 

подадена такава жалба, така че не предлагам да я комплектуваме и 

да я препратим на Върховния административен съд. Ще изчакаме 

реакцията на Омбудсмана на Република България и тогава ще видим 

дали самата тя ще я препрати, или ще я изпрати на ЦИК по 
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компетентност. Тогава ще ви предложа евентуално изпращане във 

Върховния административен съд. 

Докладвам ви становище на Обществения съвет към ЦИК с 

вх. № ЦИК-12-4/03.02.2023 г., което е постъпило в Централната 

избирателна комисия. Сега ви го докладвам за запознаване, тъй като 

е три страници. Моля да се запознаете с него и при работните 

обсъждания на темите, засегнати в становището, да го вземем 

предвид. 

Докладвам ви писмо с вх. № НС-05-4/02.02.2023 г. от 

Софийска област с изпращане на информация за заповед, с която са 

определени техническите екипи за координация на организационно-

техническата подготовка на изборите за народни представители на 

2 април. Мисля, че това е първата такава информация, пристигнала и 

доколкото си спомням, обособяваме папка, в която ги съхраняваме, 

за да може всеки от нас да се запознава. В момента го предлагам за 

сведение. 

Последният ми доклад е писмо от процесуалния представител 

на Цeнтралната избирателна комисия по делото със „Сиела Норма“ 

АД – вх. № ЦИК-00-154-4/02.02.2023 г. Моля да се запознаете с 

приложените към писмото документи. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ 

докладчик – колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председателстващ. 

Колеги, в моя папка има проект 4985, който е писмо до 

Министерството на правосъдието по повод на медийните пакети. 

Такова е каквото е било и предходния път. Обясняваме, че ни е 

необходимо колкото е възможно по-бързо, по спешност информация 

относно партиите и коалициите, които получават субсидия, или 

коалициите, в които участват партии. 

Предлагам да вземем решение да изпратим това писмо и да 

очакваме обратно, за да може да вземем решение за разпределение 

на медийните пакети. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате писмото. Становища? 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. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам и още един кратък доклад. 

Обикновено пускаме съобщение за медийните пакети, няма номер 

това решение, но пише „Съобщение медийни пакети“. То се появява 

на нашата страница като съобщение, но освен това създаваме и линк, 

тоест bullet points, който е „Медии-тарифи“, тъй като цялата 

процедура започва с медийните тарифи. 

Предлагам, първо да създадем такъв bullet. По-пъргавите 

медии вече са изпратили такива тарифи. Ще ги докладвам 

периодично в по-големи пакети, за да не отнема много време. Трябва 

да ги съобщаваме на нашата страница, както ни задължава Изборния 

кодекс. 

Предлагам да одобрим съобщението „Медийни пакети“, 

както и създаването на bullet в секцията „Избори 2023 г. – 2 април“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението за качване на съобщението на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия и създаването на 

bullet „Медийни тарифи“. 

Становища? Не виждам. 

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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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: От A-WEB са ни изпратили 

годишна анкета, в която трябва да попълним имената на 

ръководството, параметрите на адрес, имейл, телефони и така 

нататък. Ще докладвам като я попълня, тъй като сега е дошла. 

Yust-Citizenshi-Elections са ни изпратили протокол от срещата 

през месец ноември. Докладвам ви го за запознаване, след като го 

прегледам, ще ви го докладвам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ 

докладчик – колегата Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви докладна записка 

с вх. № ЦИК-09-32/03.03.2023 г., с която директорът на дирекция 

„Администрация“ ни уведомява за постъпила фактура от „Нова 

транслейт“. Към фактурата са приложени справка за извършената 

работа, становище за извършване на плащане, контролен лист от 

финансовия контрольор. В тази връзка моля да бъде одобрено 

плащането по фактурата, предвид факта че по бюджета на 

Централната избирателна комисия са налични средства по § 10-20 

„Външни услуги“.  

Моля да се запознаете и ако нямате възражения, да гласуваме 

плащането. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Изказвания? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за одобряване на 

плащането. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Вторият ми доклад е във връзка с 

постъпили в Централната избирателна комисия постановления за 

отказ да се образуват наказателни производства от различни 

прокуратури. 
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Колеги, тъй като всичките касаят единствено откази и са 

общо 38 на брой, ще ви ги изброя като номера. Всички мотиви за 

отказ да се образува досъдебно производство за престъпление от 

общ характер са по отношение на това, че от субективна страна 

деянията не са извършени, а за някои от тях и от обективна страна 

няма достатъчно доказателства.  

Поради тази причина, след като се запознах с постъпилите в 

Централната избирателна комисия постановления за отказ да се 

образуват наказателни производства с номера, както следва: вх. №№ 

НС-09-45 и НС-09-246 от Районна прокуратура – Велико Търново; 

НС-09-289 от Софийска районна прокуратура; НС-09-296 от Районна 

прокуратура – Велико Търново; вх. № НС-09-263 от Софийска 

районна прокуратура; НС-09-188 и НС-09-194 от Софийска районна 

прокуратура; НС-09-193 от Районна прокуратура – Кюстендил; НС-

09-215 от Районна прокуратура – Шумен; НС-09-212 от Софийска 

районна прокуратура; НС-09-264 от Районна прокуратура – 

Пловдив, МИ-09-604 до МИ-09-607 на Районна прокуратура – 

Бургас; вх. №№ МИ-09-601, МИ-09-626, МИ-09-625, МИ-09-624, 

622, 621и 612, 619, 618 и 617 на Районна прокуратура – Бургас, МИ-

09-1 на Районна прокуратура – Бургас; МИ-09-613, 59, 2632, 608, 

596, 597, 631 също на Районна прокуратура – Бургас и ЧМИ-09-33 на 

Районна прокуратура – Сливен, предлагам те да не бъдат обжалвани. 

 Според мен нямаме нито процесуални, нито материални 

предпоставки за обжалването на постановленията за отказ. Това е 

предложението ми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Чухте доклада на колегата Стоянова. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева); против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Гергана Стоянова. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

получено в Централната избирателна комисия Решение 

№ 102/02.02.2023 г. на Министерския съвет за приемане на 

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността 

на жените и мъжете за периода 2023 – 2024 г. Докладвам ви го за 

сведение и запознаване.  

Доколкото аз прегледах приложения план, в отговорните 

институции не е изрично посочена Централната избирателна 

комисия. Насочвам ви само вниманието към т. 51, което е свързано с 

осъществяване през 2023 г. на местни избори и през 2024 г. на 

изборите за Европейски парламент, макар че тук посочената 

отговорна институция е СЕМ и има връзка със сключения договор за 

наблюдение между СЕМ и Централната избирателна комисия. 

Просто ви отбелязвам за по-лесна ориентация. Докладвам ви го за 

сведение и запознаване. 

Следващият ми доклад е по постъпило писмо с вх. № НС-04-

02-57/02.02.2023 г. от ОД на МВР – Кърджали, РУ – Ардино, с което 

се изисква информация от Централната избирателна комисия във 

връзка с членовете на секционна избирателна комисия с посочен 

номер на секция по отношение на производство, което е срещу 

посочено лице за гласуване в нарушение. 

В моя папка от днешна дата има подготвен проект на писмо-

отговор към Районното управление. Моля да се запознаете и да 

гласуваме изпращането на този отговор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Има ли 

становища по предложението за писмо до ОД на МВР – Кърджали? 

Ако няма, 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. 

Следващ докладчик – колегата Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

проект на писмо до Министерството на външните работи по 

отношение на съгласията на приемащите държави, които те трябва 

да изпращат с оглед предстоящата подготовка на изборите.  

Това е традиционно писмо, което пращаме, и в него е 

вмъкнат текст с оглед вчерашните ни обсъждания по повод 

решението, което приехме, за да ни изпратят актуален списък на 

ДКП-та. Вие преценете дали сега да се гласува, или когато колегата 

Томов се върне. (Реплики.) 

Не предлагам да чакаме когото и да било. Когато го няма 

колега, защо го няма?! Това е писмо, което касае общо взето 

информация, която винаги в добро сътрудничество с 

Министерството на външните работи, се получава. Иначе, доколкото 

разбрах, вчера се изпрати проект от колегата Томов, който не беше 

този, който трябваше да приемем и вътре също имаше да се изисква 

информация. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате проекта на писмо. Изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева); против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в моя папка е подготвен отговор по писмо с вх. № ПВР-09-

5/27.01.2023 г. от Окръжен следствен отдел към Окръжна 

прокуратура – Плевен, ведно с документи, които са изискани да им  

бъдат изпратени, заверени копия на същите. Моля да го погледнете.  

Изпращаме им заверени копия, съдържащи състава на 

комисиите в избирателни секции № 324300450, от протокола на 

същата от изборите на 21 ноември 2021 г. и СИК № 324300451 в 

Манчестър пак от 21 ноември 2021 г., както и допълнителна 



14 

страница към списъка за гласуване и копие от декларация на лицето, 

както и всички решения на Централната избирателна комисия 

относно назначаване съставите на тези две комисии – 450 и 451, в 

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. 

Моля да погледнете отговора и ако нямате предложения за 

допълнения или изменения, да го гласуваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, виждате предложението за писмо. Има ли изказвания по 

направеното предложение? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че с 

вх. № ПВР/НС-00-12/02.02.2023 г. по наше запитване до 

„Информационно обслужване“ АД по отношение на лицето П. 

П., за което искаха информация от Следствен отдел при Софийска 

градска  прокуратура, ни уведомяват, че за същото лице в изборите 

за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. няма данни за подадено 

заявление на името на посоченото в писмото  лице. 

Очакваме отговор и от ГД ГРАО в кой списък е бил включен 

съгласно неговите постоянен и настоящ адрес. Докладвам го за 

сведение. 

С вх. № ПВР/НС-00-13/02.02.2023 г. от „Информационно 

обслужване“ АД е получено писмо, с което ни уведомяват, че по 

отношение на лицето Р. Р. няма данни същият да е 

подавал заявление. След събирането на останалите отговори и 

документи, ще бъде подготвен проект на отговор. Докладвах ви 

последните две писма за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ 

докладчик – колегата Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам две преписки. 

Първата е с вх. № МИ-06-114/02.02.2023 г. от кмета на община 

Вълчедръм за отваряне на запечатано помещение по искане на 

разследващите органи с приложени към него заповед за назначаване 

на комисия и протокол за извършените от комисията действия. 

Следващата преписка от същия характер е от кмета на Район 

„Студентски“ в Столичната община с вх. № ПВР/НС-7-2/02.02.223 г. 

Отварянето на помещението се е наложило по същото искане на 

разследващите органи. Приложени са съответните документи. 

Докладвам ви за сведение и двете преписки. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега 

Ципов, заповядайте. 

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

04-02-3/26.01.2023 г. – писмо, от ОД на МВР – Бургас, РУ – Несебър, 

с което искат да им предоставим информация за гласуване в секция, 

находяща се на територията на Република Гърция и дали лицето М. 

П.-   Д. със съответното ЕГН е вписана в 

избирателните списъци на въпросната секция. 

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

МВР, РУ – Несебър. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Чухте доклада, виждате проекта на писмо. Изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева); против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам ви вх. № ПВР/НС-04-2-19-

1/25.01.2023 г. – писмо от ОД на МВР – Русе, с което искат да им 

предоставим допълнителна информация във връзка с гласуването в 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители, 

произведени на 14 ноември 2021 г. относно посочено лице със 

съответното ЕГН. 
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В моя папка от днес ще видите проект на отговор до ОД на 

МВР – Русе. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Становища 

по писмото до ОД на МВР – Русе? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева); против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам ви и вх. № ПВР-09-

3/27.01.2023 г. – писмо от Следствения отдел при Софийска градска 

прокуратура, за предоставяне на информация относно гласуването 

извън страната в две секционни комисии, находящи се на 

територията на град Кьолн, Германия по време на изборите за 

президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 

2021 г. Искат да им предоставим информация относно списък на 

членовете на секционната избирателна комисия, както и относно 

това дали лицето Р.  Г. Н. със съответното ЕГН е 

бил вписан в избирателните списъци. 

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

Следствения отдел при Софийска градска прокуратура. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, по 

писмото до Следствения отдел на Софийска градска прокуратура 

има ли изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (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 Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали ще се 

запознаете с две писма.  
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Първото от тях е с вх. № НС-22-8/03.02.2023 г. За сведение ви 

го докладвам, като в писмото подателят предлага вариант на 

хартиена бюлетина, но иска да я покаже в ефир и дали – пита 

госпожата – може Централната избирателна комисия да й даде 

възможност да я покаже в ефир от студиото на БНТ – Пловдив, 

заедно с представител на Комисията – за сведение. 

Второто писмо е с вх. № НС-22-9/03.02.2023 г. от господин С. 

С., в което авторът, както той се е изразил, е споделил 

някои съображения във връзка с вида на бюлетината за машинно 

гласуване. Докладвам писмото за сведение и разбира се, за 

съобразяване при предстоящите ни действия във връзка с 

определяне на конкретен вид. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Постъпило е предложение, което ще се 

обсъжда в ЦИК, но това въобще не значи, че Централната 

избирателна комисия ще се съобразява с всички постъпили възгледи 

и допълнителни разсъждения и предложения. Правя разлика между 

думите. Кой с кого ще се съобразява е малко по-различен момент. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Следващ докладчик – колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, ще ви докладвам 

преписки във връзка с постъпили искания за извършване проверки 

по наши сигнали към съответните районни дирекции на вътрешните 

работи. 

Първото е с вх. № ПВР-04-02-4/31.01.2023 г. и е от 

Столичната дирекция на МВР, с което се иска да се посочи кой е бил 

председател на една СИК в една секция, находяща се в чужбина. 

 След направена проверка представяме решенията за тази 

секция, която е в Обединено кралство Великобритания, както е 

записан номерът, и заверени копия от първа и последна страница на 

протоколите на СИК от изборите на 21 ноември 2021 г.  
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Предлагам да се изпрати този отговор с приложените 

документи, подготвени от юристите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

имате ли съображения по предложението за писмо? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева); против – няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № НС-09-32/30.01.2023 г. имаме 

искане от Следствен отдел – Плевен, във връзка с гласуване в 

Испания по отношение на едно лице.  

По тази преписка се изпращат заверени копия от протокола 

на СИК от 11 юли 2021 г. от тази секция и заверено копие от списъка 

за гласуване в изборите за народни представители в тази секция, 

както и заверено копие и декларация, представена в тази СИК от 

съответното лице. 

Предлагам да изпратим исканите документи. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева); против – няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: От Хасково по извършвана проверка сме 

получили искане с вх. № ПВР/НС-04-2 по електронната  поща и в 

хартиен вид с вх. № ПВР/НС-04-2/02.02.2023 г. Става въпрос за 

искане за гласуване в Турция от едно лице по съответната секция в 

град Измир. Пита се дали да се посочват евентуални 

идентификационни  данни на това лице, било ли е вписано в списъка 

за гласуване в тази СИК, как е гласувало лицето – с хартиена 

бюлетина или с машина, къде е било вписано в избирателните 
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списъци и се искат съответните документи. Искат се и 

Методическите указания на Централната избирателна комисия. 

Предлагам да изпратим подготвения отговор, заверено копие 

от първа и последна страница на съответния протокол, да посочим, 

че Централната избирателна комисия не разполага с данни за 

постоянен и настоящ адрес, телефон за контакт на лицата, включени 

в съответната СИК.  

Условията и реда за подаване на заявление за гласуване са 

уредени с Решение № 556/17.09.2021 г. на Централната избирателна 

комисия с препратка към нашата страница; посочваме и че сме 

приели с Решение № 847/02.11.2021 г. Методически указания, 

посочваме и препратката; представяме и съответните страници от 

допълнителните списъци за гласуване извън страната, като 

посочваме, че оригиналите на документите може да предоставим в 

Централната избирателна комисия с оглед евентуални съдебни 

почеркови експертизи. 

Предлагам да изпратим този текст. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Чухте, колеги, предложението за изпращане на писмо. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Колеги, имате ли други доклади в тази точка? 

Колега Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За протокола да добавя едно 

изречение към доклада, който имах, със съобщението за тарифите.  

Предлагам да възложим на „Връзки с обществеността“ чрез 

своята мрежа да оповестят на медиите, освен това и да се напише 

съобщение, което да бъде разпространявано на брифингите, тъй като 

миналия път имаше медия, която беше пропуснала срока. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Чухте предложението. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева); против – няма. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ПИТАНЕ ПО ЗДОИ. 

Колега Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали е проект 

на писмо-отговор с проектен номер 4941 на запитването на госпожа 

М. Б. – получено по електронната поща с вх. № ЦИК-16-

2/24.01.2023 г.  

Предлагам да се запознаят членовете на Комисията с 

подготвения проект и след евентуални корекции да преминем към 

гласуване на подготвения отговор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате проекта. Моля малко време за запознаване. 

Има ли изказвания по проекта на отговор? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева); против – няма. 

Някой да желае да се включи в дневния ред? Не виждам. 
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Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието и 

насрочвам следващото заседание за понеделник, 6 февруари 2023 г., 

от 10.30 ч. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в11,45 ч.) 

 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Емил Войнов 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Димитър Димитров 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


