
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 304 

 

На 7 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно реквизитите и начина на 

защита на печатите на районните, секционните и подвижните 

секционни избирателни комисии в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Севинч Солакова 

2. Проект на решение относно определяне на образец на 

печатите на комисиите по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Севинч Солакова 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Димитър Димитров, Цветозар Томов, 

Гергана Стоянова, Любомир Георгиев, Георги 

Баханов, Красимир Ципов, Ерхан Чаушев, Росица 

Матева и Севинч Солакова 

4. Проект на решение относно единна номерация на 

избирателните секции в страната за изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

   Докладва: Елка Стоянова 

5. Проект на решение относно единна номерация на секциите 

за гласуване извън страната на изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г. 

     Докладва: Цветозар Томов 
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6. Проект на решение относно определяне на вида, цвета и 

размера на чувалите/торбите, в които се поставят за съхранение 

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

поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването 

в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

    Докладва: Йорданка Ганчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Цветозар Томов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева.  

 

Заседанието бе открито в 10,55 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и господин Емил Войнов – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум, и можем да 

проведем заседанието. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно реквизитите и начина на 

защита на печатите на районните, секционните и подвижните 

избирателни комисии в изборите на 2 април. Докладчик – госпожа 

Солакова. 

2. Проект на решение относно определяне на образец на 

печатите на комисиите по чл. 287, ал. 7 в изборите на 2 април. 

Докладчик – госпожа Солакова. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици 

господин Димитров, господин Томов, госпожа Стоянова, господин 



3 

Георгиев, господин Баханов, господин Ципов, господин Чаушев и 

госпожа Солакова. 

4. Проект на решение относно единната номерация на 

избирателните секции в страната в изборите за народни 

представители на 2 април с докладчик  госпожа Елка Стоянова  

5. Проект на решение относно единната номерация на 

секциите за гласуване извън страната в изборите на 2 април с 

докладчик господин Томов.   

6. Проект на решение относно определяне на вида, цвета и 

размера на чувалите/торбите, в които се поставят за съхранение 

изборните книжа и материали и вида и размера на кутиите за 

поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуване в 

изборите за народни представители с докладчик госпожа Ганчева. 

Колеги, по принцип може да се разместват точките в 

зависимост от готовността на проектите. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да ме включите в „Доклади по 

административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да 

гласува. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред : 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕКВИЗИТИТЕ И 

НАЧИНА НА ЗАЩИТА НА ПЕЧАТИТЕ НА РАЙОННИТЕ, 
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СЕКЦИОННИТЕ И ПОДВИЖНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В 

ИЗБОРИТЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Госпожо Солакова, заповядайте с проекта на решение 

относно реквизитите и начина на защита на печатите. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, проектът е във вътрешната 

мрежа. Няма нормативни промени, които да налагат промени в 

решението, така както се е приемало и преди. Съгласувано е с 

администрацията на Министерския съвет. Оставили сме реквизитите 

на печатите в общи линии същите, както досега са били, 

включително, разбира се,  защитата при изработката. 

С решението уреждаме освен реквизитите, как се определя 

броят на печатите и маркирането на печата, за което трябва да се 

състави съответният протокол с отпечатъците от маркирания печат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по проекта на решение, предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Решението е  № 1596-НС/07.02.2023 г. 

 

Преминаваме към точка втора: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ОБРАЗЕЦ НА ПЕЧАТИТЕ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 287, АЛ. 7 ОТ 

ИЗБОРНИЯ КОДЕКС В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

Определям за малко господин Войнов да води заседанието. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващият проект е относно 

печатите на комисиите по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс – тази 

комисия, която се назначава от кмета на общината и приема 
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изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии 

след приключване на изборния ден. 

И при този проект нямаме промяна, която да произтича от 

измененията в Изборния кодекс. Съгласувано е с администрацията 

на Министерския съвет и сме го обсъдили в работна група. 

Може би вече за по-нататък по отношение на този печат ще 

помислим да се стигне до някакво универсализиране, тоест 

комисията да има печат не за всеки конкретен избор, печат, който да 

ползва при изпълнението на задълженията си при прибирането, 

отварянето на тези изборни помещения и така нататък, но на този 

етап ще го приемем така, както досега. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте, 

колеги, доклада по проекта на решение. 

Има ли изказвания?  

Ако няма, подлагам го на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Решението е № 1597-НС/7.02.2023 г. 

 

Преминаваме към трета точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колега Димитров, Вие сте първи записан. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председателстващ. 

Това писмо е в папката ми с вх. № 07-20 от 6.02. Господин 

Фабрисио Весалай – изследовател от Мичиганския университет, се 

интересува от границите на многомандатните райони. Докладвам го 

за сведение. 

Най-вече се интересува как са разделени в София, тъй като за 

другите му било по-лесно. Благодаря. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега 

Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Господин председателстващ, правя 

предложение за изменение на дневния ред, като предлагам точка 

шеста, по която съм докладчик – Проект на решение относно 

определяне на вида, цвета и размера на чувалите/торбите, в които се 

поставят за съхранение изборните книжа и материали, да мине сега, 

защото все пак систематичното място по мое мнение и с оглед 

адресатите на това решение е след проектите на решения. 

Правя предложение за изменение на дневния ред. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

По направеното предложение има ли становища? 

Подлагам на гласуване предложението точка шеста да мине 

преди докладите по административни преписки, така разбрах. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

 

Преминаваме към точка шеста: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ВИДА, ЦВЕТА И РАЗМЕРА НА ЧУВАЛИТЕ/ТОРБИТЕ, В КОИТО 

СЕ ПОСТАВЯТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И 

МАТЕРИАЛИ, И ВИДА И РАЗМЕРА НА КУТИИТЕ ЗА 

ПОСТАВЯНЕ НА ОТРЯЗЪЦИТЕ С НОМЕРАТА НА 

БЮЛЕТИНИТЕ ПРИ ГЛАСУВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, господин 

председателстващ. 

Колеги, докладвам ви проект на решение за определяне на 

вида цвета и размера на чувалите/торбите, в които се поставят за 

съхранение изборните книжа. Той е разгледан в Централната 
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избирателна комисия и изпратен за съгласуване от  администрацията 

на Министерския съвет, съответно по  писмото, което се докладва в 

Централната избирателна комисия, няма забележки. 

Така че ви предлагам да гласуваме отново същия проект на 

решение, който виждате във вътрешната мрежа с проектен номер 

1558. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате проекта на решение. Той е аналогичен на преди приемани. 

Има ли изказвания по предложението? Не виждам. 

Процедура по гласуване за приемане на решението. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Решението е № 1598-НС/07.02.2023 г. 

 

Преминаваме към точка трета: 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колегата Гергана Стоянова има думата. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам за сведение 

постъпило писмо от община Видин с приложени документи във 

връзка с отваряне на запечатано помещение по искане на разследващ 

орган за предоставяне на избирателни списъци. 

Към изпратеното писмо са приложени в копие документите: 

констативен протокол, приемо-предавателен протокол и втори 

констативен протокол за последващо запечатване на помещението. 

Докладвам ви преписката за сведение. 

Следващият ми доклад е писмо, получено по имейл с вх. 

№ НС-23-12 от 3 февруари, в моята папка от предходно заседание. 

Отправен е въпрос от гражданин, който обаче не си е посочил 

име, тоест нямаме идея кой е авторът на това  писмо. 
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Въпросът е във връзка с това дали член на секционната 

избирателна комисия може да участва в предаването на протоколите 

в районната избирателна комисия.  

Докладвам ви това запитване само за сведение, първо, защото 

не е посочен авторът на запитването, второ, защото съгласно 

разпоредбата на чл. 258 от Изборния кодекс, както и на 

Методическите указания на Централната избирателна комисия и във 

всички, свързани с това принципни решения, се съдържат 

отговорите на поставените от съответния гражданин въпроси. 

Освен това, ако той е член на секционна избирателна 

комисия, би следвало да е запознат с всички цитирани нормативни 

актове и решения на ЦИК в тази връзка. Затова докладвам за 

сведение това писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Следващ докладчик – колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам постъпило 

искане от Столичната дирекция на вътрешните работи с вх. 

№ ПВР/НС 04-2-27 от 23 януари 2023 г., с което се искат данни за 

едно лице, гласувало в чужбина – Холандия, и се пита подавало ли е 

заявление то за гласуване извън страната, в кои избирателни 

списъци е включено, съответно имена на членовете на СИК, и 

разполагало ли е лицето с право на глас? Искат се съответните 

документи. 

Предлагам да изпратим  писмо  до „Информационно 

обслужване“ АД със стандартен текст да предоставят информация 

подавало ли е съответното лице заявление за гласуване извън 

страната. След получаване на това уведомление от „Информационно 

обслужване“ АД ще отговорим и за останалите документи, които се 

искат. 

Предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте, 

колеги, предложението за писмо до „Информационно обслужване“ 

АД. 

Има ли изказвания? Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № ПВРНС-04-27 от 1 февруари 

2023 г. сме получили искане от РУ на МВР – Крумовград, с което по 

преписка се искат също данни за едно лице, гласувало в чужбина, и 

също се иска информация относно това дали лицето е подавало 

заявление за гласуване в чужбина. 

Предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД за информация дали посоченото лице е подавало 

заявление, по какъв начин, дали е използвало интернет страницата 

на ЦИК, както и местата за гласуване? Също стандартен текст до 

„Информационно обслужване“ АД. 

След получаването на отговор ще отговорим и на другите 

въпроси. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Становища 

по предложението?  

Подлагам го на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Колега Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № НС-10-2 

от 6 февруари 2023 г. от председателя на ПП „Пряка демокрация“. В 

папката с мои инициали е писмото с въпрос: „На какво основание 

ЦИК променя броя на мандатите в избирателните райони, при 
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положение че няма право да променя избирателните списъци, и те на 

практика са същите като тези от предходните избори от 

2.10.2022 г.?“ Подготвил съм проект на отговор с проектен номер 

5009 до председателя и до партията. 

Колеги, ще коригирам, че основанието в съдържащия се 

въпрос за определяне на броя на мандатите в избирателните райони 

от Централната избирателна комисия е посочено в съответното 

решение на ЦИК. В този смисъл ще коригирам подготвения отговор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, по 

така направеното предложение за корекция на писмото?  

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против 

– няма. 

Следващ докладчик – колегата Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение – 

получили сме преписи от ПМС № 20 от 6 февруари 2023 г. за 

приемане на план-сметката за изборите и препис от Решение № 106 

от 6 февруари 2023 г. 

Постановлението на Министерския съвет ще се обнародва в 

„Държавен вестник“, но може би в залата ще оставим едно копие от 

решението, защото то е във връзка с възлагането на отделни 

заместник-министър председатели и министри на отделни дейности 

по подготовката на изборите. За сведение ви го докладвам. 

По повод постъпила преписка от „Информационно 

обслужване“ АД с вх. № ЦИК-00-86/01.02.2023 г. с приложен 

приемо-предавателен протокол в два екземпляра, подписан за 

„Информационно обслужване“ АД. Той е във връзка с изпълнението 

на Договор № 10 от 29.07.2022 г. с предмет „Предоставяне на услуги 

по поддръжка на програмен продукт за електронна система за 

управление на документи“. 
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По този повод е представена докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-33/06.02.2023 г. В докладната записка са изложени 

подробно дейностите, които са изпълнени от страна на 

„Информационно обслужване“ АД, а по бюджета на Централната 

избирателна комисия са налични средства за покриване на разхода за 

остатъка от дължимото по договора, а именно 900 лева с ДДС по 

§ 10-20. 

Предложението е Централната избирателна комисия да 

одобри приемането на изпълнението на договора, да се подпише 

приемо-предавателен протокол, един екземпляр да се върне на 

„Информационно обслужване“ АД след подписване за ЦИК и да се 

извърши плащане след представяне на фактура. 

Предлагам да приемем такова решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

доклада. Има ли изказвания? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против 

– няма. 

Колеги, и аз ще се включа с един кратък доклад. 

Постъпило е писмо от Държавна агенция „Национална 

сигурност“ с вх. № НС-23-13/06.02.2023 г. То е в отговор на нашето  

писмо от 31 януари 2023 г., с което ние информирахме за проблеми, 

свързани с осигуряване на машинното гласуване.  

С настоящето писмо те ни информират, че според тях 

действащото законодателство не предвижда правомощия на 

Агенцията по възлагането на обществени поръчки и по изпълнение 

на договорите по тях и поради това не биха могли да вземат 

отношение по поставения въпрос. Докладвам писмото за сведение и 

запознаване. 
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Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЕДИННАТА 

НОМЕРАЦИЯ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В СТРАНАТА ЗА 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 

2023 Г. 

Колега Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моята папка с проектен номер 

1573 е проект на решение относно единната номерация на 

избирателните секции в страната за изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 16, чл. 8, ал. 8 и чл. 249, ал. 1 от 

Изборния кодекс, както и във връзка с Указ № 28 и Указ № 29 от 

2 февруари 2023 г. на президента на Република България ви 

предлагам да вземем решение, с което да определим единния номер 

на всяка избирателна секция съгласно описаното в решението. 

Моля да се запознаете с проекта и, ако нямате бележки, да го 

подложим на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля, 

колеги, време за запознаване. 

Има ли изказвания по проекта? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Решението е № 1599-НС/07.02.2023 г.. 

Колеги, прекъсвам заседанието за проветряване на залата. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 
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Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка трета: Доклади по 

административни преписки. 

Колеги, с вх. №  НС-02-8/07.02.2023 г. сме получили отговор 

от главния секретар на Народното събрание във връзка с нашето 

искане за предоставяне на помещения с цел обезпечаване 

подготовката и произвеждането на изборите. Моля да се запознаете с 

неговото съдържание. 

В писмото се сочи, че описаните в нашето писмо помещения, 

зали и фоайета, както и залите на първия етаж в сградата, могат да 

бъдат предоставени за ползване за предстоящите избори. За 

приемане на документи за регистрация на партии и коалиции може 

да се ползва фоайето непосредствено до вход „Ларго“, а за 

брифингите на Централната избирателна комисия ще бъде 

предоставена трибуната по аналогия на предишните избори. 

Искат от нас да уточним дали ползваните през 2021 г. две 

помещение в източното крило – пресцентър и пресклуб, са ни 

необходими за предстоящите избори и молят да ги информираме за 

сроковете на ползване на всяко помещение, както и да предоставим 

информация, налагаща нуждата от предоставяне на три 

допълнителни помещения и зала за срещи, предвид последните 

изменения на Изборния кодекс.  

Исканата от нас зала № 126 и помещението до нея – там, 

където беше разположено „Информационно обслужване“ АД, могат 

да ни бъдат предоставени не по-рано от 10 февруари 2023 г., тъй 

като следва да бъдат освободени от съхранявани в тях материални 

активи, а настанените там служители, да бъдат преместени.  

След уточняване на всички подробности ще ни бъде 

предоставен план за разполагане на постовете на НСО в сградата с 

цел недопускане на външни лица във вътрешността й с оглед 

предстоящите избори. 

Колеги, сега го докладвам за сведение и в следобедната част на 

заседанието да уточним по въпросите, които са ни поставени, дали 
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са ни необходими тези допълнителни помещения. Доколкото си 

спомням, така наречените три допълнителни помещения са ни 

необходими с оглед допълнителните сътрудници, които ангажираме. 

Залата за срещи – по обективни причини и невъзможността в 

тази зала да се провеждат срещи, когато в тях участват външни 

представители и те са повече от трима. Мисля, че можем да си 

мотивираме искането на допълнителни помещения, но в 

следобедната част ще ви предложа проект на писмо. 

Докладвам вх. № ЦИК-00-88-1/06.02.2023 г. – получили сме 

покана за тържествен концерт по случай 125-та годишнина на 

Българската телеграфна агенция с молба до 10 февруари да 

потвърдим присъствие. 

Поканата е до всички членове на Централната избирателна 

комисия, така че колеги, които имате желание, ще ви помоля да 

информирате Николета Иванова, за да може да потвърди участието 

на колегите, които имат желание да присъстват на този концерт. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ПВР/НС-8-19-3/06.02.2023 г. от Софийски районен съд, 

Наказателно отделение, 14 състав.  

Съгласно разпореждане № 895 на Софийски районен съд от 

23 януари 2023 г. по АНД № 305/2022 г. следва да представим по 

делото доказателства за компетентност да съставя наказателни 

постановления, както и доказателства за компетентност на 

актосъставителя да съставя актове за административни нарушения. 

Във вътрешната мрежа би трябвало да е качено писмо, 

подготвено от юрисконсулт Радославова, с проектен номер 5010, с 

което поясняваме на състава на Софийски районен съд нормативната 

уредба на Изборния кодекс и предоставените правомощия на 

председателя на Централната избирателна комисия да съставя актове 

за установяване на административни нарушения, както и да издава 

наказателни постановления или да възлага и да оправомощава на 
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длъжностно лице от Централната избирателна комисия да има 

правата на административно наказващ орган.  

В случая това се е случило и е цитирана заповедта, с която е 

оправомощено длъжностното лице, което е издало наказателното 

постановление. Предлагам ви в последното изречение преди „която 

ви изпращаме повторно“ да добавим, „заповедта е приложена към 

административно наказателната преписка, но я изпращаме 

повторно“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-12-

5/06.02.2023 г. от Обществения  съвет, с което ни уведомяват, че се 

свиква редовно заседание на Обществения съвет, което ще бъде 

съгласно приложена покана и в тази връзка молят за стенограф. Не 

виждам разпечатана покана, няма и във вътрешната мрежа качена. 

Заседанието ще се проведе днес, 7 февруари 2023 г., от 17,00 ч. 

Докладвам го за сведение. 

В тази връзка на 3 февруари ви докладвах становище от 

Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-14, но пропуснах да предложа 

да бъде публикувано на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия в секция „Обществен съвет“, подсекция 

„Становища“, както изискват правилата за работа на Обществения 

съвет. 

Моля да го подложите на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 
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Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам да 

допълним дневния ред с нова точка: Проект на решение относно 

регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 

Моля да гласуваме така направеното предложение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

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

 

Госпожо Георгиева, заповядайте в точка седма: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 г. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, в моя папка от днешна 

дата е проектът на решение относно регистрация на инициативни 

комитети в районните избирателни комисии за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г.  

Няма законови промени в процедурите, свързани с тази 

регистрация, затова и не предлагам такива в решението. Датите, 

които виждате в решението, са съобразени с хронограмата, която е 

приета от Централната избирателна комисия. 
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Моля да погледнете решението и ако нямате по него 

възражения или допълнения, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам в „Раздел VI – Срок за 

регистрация“, да бъде уеднаквен с вчерашното ни решение, което 

приехме, аналогично за регистрацията на партии и коалиции, а 

именно да се посочат началните часове и началният срок, за да 

изглеждат горе-долу аналогично и за партии и коалиции, за 

инициативни комитети. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Само да поясня, колеги, ние сме 

записали, че това решение го взима Районната избирателна комисия, 

така че този текст не мисля, че следва да се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Считам, че Централната избирателна 

комисия е орган, който организира целия изборен процес, и като 

такъв в нашите решения, въпреки че няма промяна в нормативната 

уредба, както и колегата докладчик каза, можем да даваме указания 

с оглед уеднаквяване на практиката и с оглед да има ред и 

дисциплина в произвеждането на предстоящите избори. 

Това беше мотивът ми да направя това предложение. Още 

повече, считам, че колегите от районните избирателни комисии, 

макар и някои принципни решения, които взима ЦИК, не касаят 

техните правомощия, те четат всички решения. Това беше моят 

мотив. Както прецени Централната избирателна комисия, иначе не е 

проблем да приемем решението, както каза колегата докладчик, в 

същия вид. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения по проекта на решение? 

Не виждам други предложения.  

Колеги, по така представения проект на решение колегата 

Ганчева направи предложение за изменение в Раздел VI, т. 17, а 
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именно да се посочи начален час и дата, от когато ще започне 

подаването на документи в районната избирателни комисии за 

регистрация на инициативни комитети. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, моля моето 

предложение да се счита не за направено по същество, а за поставяне 

въпрос на обсъждане. Все пак, макар и да няма разлика в решенията, 

които приемаме – принципни, ние не правим никакъв дебат, никакви 

обсъждания, както примерно направихме с решението за 

регистрация на партии и коалиции, което вчера разгледахме както в 

работен порядък, така и на заседание. Считам, че беше подобрено от 

тази гледна точка. 

След като има съпротива да се обсъждат въпроси, които са 

извън рамката на сламката, която сме ползвали, с оглед и липсата на 

нормативна уредба, си оттеглям каквото и да било предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Попитах повече от 

веднъж има ли други предложения. Както видяхме, никой не искаше 

думата. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Именно защото сме Централна 

избирателна комисия трябва да унифицираме действията на 

районните избирателни комисии и именно това предложение е 

методическо указание как да си правят съответните решения и да си 

организират работата. Не може цялата страна да прави по определен 

начин някои си действия, а отделни РИК-ове да кажат: нас тази 

работа не ни интересува. 

Аз поддържам предложението с характер на методическо 

указание за организацията на работата на районните избирателни 

комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, съгласна 

съм, че трябва да има еднакъв начин на работа от всички районни 

избирателни комисии, но ако в момента Централната избирателна 
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комисия прецени да посочи начален час и дата, това трябва да бъде 

кога, за да сме конкретни? 

Колеги, има ли други предложения? Ако изменим т. 17 и с 

оглед предходните изказвания, аз ви предлагам срокът да бъде от 

9,30 ч. на 13 февруари 2023 г., така че да има същия времеви период, 

както сме определили за регистрацията в Централната избирателна 

комисия. 

Докладчикът, има ли нещо да допълни? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Аз предлагам в изречението в т. 17 

текстът „Районните избирателни комисии незабавно след 

назначаването си приемат решение, с което определят срока за 

подаване на документи за регистрация на инициативните комитети 

за участие в изборите за народни представители“ да се добави „от 

9,30 ч. на 13 февруари 2023 г.“ и следващото изречение си върви 

като краен срок. (Реплики.) Те така или иначе приемат решение, тук 

само им доуточняваме датата. 

Приемам предложението на  госпожа Солакова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

предложения? 

Ако няма, подлагам на гласуване така представения проект на 

решение с направеното допълнение в т. 17. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

 

Решението е № 1600-НС/07.02.2023 г. 

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия и 

ще продължим в 15,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Тринадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с Доклади по административни преписки. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги ще ви докладвам две 

преписки за сведение. Едната е писмо с вх. № НС-23-14/07.02.2023 

г., изпратено ни от госпожа Михаела Ганчева, която от името на 

изборните доброволци в район Ийлинг (Лондон) твърди, че е 

излишно разкриването на повече от една секция в този район за 

предстоящите избори през месец април 2023 г. и предлага да се 

разкрие само една секция в Ийлинг. Докладвам писмото за сведение, 

тъй като не сме на етапа, в който да обсъждаме въпроса за 

разкриване на секции.  

Ще върна тази преписка отново за обсъждане, когато сме 

взели решение по чл. 14, т. 3, където трябва да се разкрият две 

секции в Ийлинг. В момента ми се струва излишно да я разглеждаме 

сама за себе си. Може да има и други такива предложения. 

(Реплика.) 

Добре, приемам предложението да изпратим писмо до Външно 

министерство, с което да препратим тази преписка за сведение към 

тях по компетентност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или други предложения? 

Моля да гласуваме изпращането на преписката, докладвана от 

колегата Томов, по компетентност на Министерството на външните 

работи или може би на работна група „Избори“. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-

04-01-5/06.02.2023 г. Писмото е от Министерството на външните 

работи, подписано от господин И. К., постоянен секретар на 

министерството. С него биваме уведомени, че със Заповед № 95-00-

75/06.02.2023 г. на министъра на външните работи, която е 

приложена към писмото, е създадена работна група за организиране 

и провеждане на избори извън страната на 2 април 2023 г. Посочен е 

имейл адрес, по който Външно министерство ще осъществява 

официалната комуникация с Централната избирателна комисия. 

Докладвам го за сведение и за запознаване, но все пак кратко 

резюме на съдържанието: В работна група „Избори“ са включени 

84 служители на Министерството на външните работи. Председател 

на работната група е господин И. К. – постоянен секретар на 

Министерството на външните работи, зам.-председатели – К. А., и 

Н. Ж. В. Има различни структурни звена, които са описани в 

решението. Мисля, че всеки от нас може да ги види. Докладвам за 

сведение и тази преписка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папката с мои инициали е 

подготвено писмо до генералния директор на Българското 

национално радио във връзка с излъчването на брифингите на 

Централната избирателна комисия. На 2 октомври те ги излъчваха 

безплатно.  

Предлагам да напишем писмо в същия смисъл. Разбрах от 

госпожа Нейкова, че сте говорили брифингите да започват от 

9 февруари и тази дата е посочена в писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Министерството на електронното управление с вх. № НС-04-6, което 

е в отговор на нашето писмо от вчера, с което им изпратихме за 

съгласуване проект на решение за определяне на условията и реда за 

видеонаблюдението. 

От Министерството на електронното управление имат няколко 

забележки, които са по-скоро технически корекции, а не по 

същество. Докладвам писмото за запознаване и предлагам на 

работна група да обсъдим евентуалните корекции, преди да приемем 

решението. 

Още едно писмо искам да ви докладвам за запознаване. То е от 

„Смартматик“ с вх. № ЦИК-00-92 и е в отговор на вчерашното ни 

писмо, с което ги помолихме за становище относно твърдения на 

„Сиела Норма“ АД. Техният отговор е доста подробен и завършва с 

желанието им да подкрепят Централната избирателна комисия в 

нейните усилия за осигуряване на надеждни и успешни избори. 

Докладвам го за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам ви да гласуваме 

съобщение, с което да обявим на нашата интернет страница 

сметката, по която партиите и коалициите да внасят депозита за 

участието им в предстоящите избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване, за да публикуваме това съобщение 

на страницата на ЦИК. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да гласуваме съобщение 

във връзка с регистрацията на партии, коалиции и независими 

кандидати за участие в изборите с информация за приетите решения 

относно определяне на формата и структурирания електронен вид на 

списъците на избирателите, подкрепящи партия или коалиция, или 

на избиратели, подкрепящи регистрация на независим кандидат. 

Текстът се намира в папката с мои инициали. Моля да го погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Георгиев има ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ако си спомняте, скоро 

изпратихме писмо до „Информационно обслужване“ АД да ни дадат 

информация за две лица дали са подали заявление за гласуване. 

Малко съм объркала изборите, поради което сега ви предлагам да 

изпратим писмо, в което да посочим изборите за народни 

представители на 14 ноември и за президент и вицепрезидент. 

Лицата са същите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 
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Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, до ОД на МВР – Търговище, 

има подготвен проект, който е във вътрешната мрежа, в отговор на 

тяхно запитване. Въз основа на сигнал от Централната избирателна 

комисия се извършва проверка за едно лице, което е гласувало в 

нарушение в изборите. Ние още в първоначалното писмо сме 

посочили, че лицето няма българско гражданство и по тази причина, 

мисля, че дори сме го изпратили до Софийска районна прокуратура. 

Искат имената и ЕГН на членовете на секционната 

избирателна комисия. Даваме им първа и последна страница от 

протокола, откъдето да се виждат имената. В писмото посочваме 

изрично длъжностите, имената и ЕГН на лицата, включени в състава 

на секционната избирателна комисия. Проектът е във вътрешната 

мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо имате ли изказвания, или предложения? 

Моля, да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛКОВА: Колеги, предлагам ви да изпратим 

проекта на решение за осъществяване на контрол при отпечатване на 

хартиените бюлетини до Печатницата на БНБ и до министъра на 

финансите. Предишния път изпратихме и до Министерството на 

вътрешните работи. Тъй като нямаха бележки, а в решението по 

принцип няма промени с оглед липсата на изменения в Изборния 

кодекс, редът е същият, който е бил откакто бюлетините се печатат 

при спазване изискванията на Наредбата за условията и реда за 

отпечатване и контрол върху ценни книжа. Затова ви предлагам да 
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изпратим проекта за съгласуване до Печатницата на БНБ и до 

министъра на финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта. Има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в папка с моите инициали моля да 

погледнете протокола от работата на комисията, определена със 

Заповед № 2-АД/17.01.2023 г. на Централната избирателна комисия, 

за провеждане на подбор за заемане на длъжността „старши 

счетоводител“ в дирекция „Администрация“ на Централната 

избирателна комисия. 

В протокола е отразена работата на комисията по втори и 

трети етап от подборната процедура, като съобразно установените 

резултати, отразени в протокола, и класирането, както е отразено в 

последна точка на протокола.  

В резултат на проведените тестове с практически задачи и 

интервю комисията предлага лицето, класирало се на първо място в 

конкурсната процедура, да бъде определено за спечелил конкурсната 

процедура и да се приеме решение за сключване на трудов договор с 

класирания на първо място кандидат. Това е предложението ми. 

Моля да се запознаете с протокола. В папката е приложена 

методиката, по която е извършена оценяването, процедурата с 

формалностите и съдържанието на обявата. Протоколът е 

последният файл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

направения доклад от колегата Стоянова и предложението на 
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комисията по провеждане на подбора моля за вашите изказвания. 

Няма. 

Подлагам на гласуване приемането на работата на комисията 

по подбора за заемане на длъжността „старши счетоводител“ в 

Централната избирателна комисия и предложението да се сключи 

трудов договор с класирания на първо място кандидат. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова). 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам 

ви – качено е във вътрешната мрежа, вх. № НС-04-02-

61/03.02.2023 г. От ГД „Национална полиция“ искат да им 

предоставим информация за справка за последното участие на ПП 

„Движение демократично действие – Д3“, в избори за народни 

представители, президент и вицепрезидент, членове на Европейския 

парламент или общински съветници. 

Подготвен е отговор, че същата партия от 2017 г. не е 

регистрирана за участие в нито един вид от изборите, за които питат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият ми доклад е отговор на 

писмо от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел, с вх. 

№ ПВР/НС-9-29-1/27.01.2023 г., които ни питаха по отношение на 

едно лице в коя секционна избирателна комисия е било включено по 
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списък да гласува съгласно неговия постоянен и настоящ адрес; 

подавало ли е заявление по време на изборите за включването му в 

друга СИК и да се предостави заверено копие от страницата на 

изборните списъци на съответния СИК, където е положен подписът 

на това лице; ксерокопие на декларации по чл. 33, ако има такива – 

попълнени и депозирани от същия; и всички заповеди за определяне 

на списъци на членовете на двете СИК, в които е гласувало 

посоченото лице, както и списък за разпределение на техните 

функции; изрична справка с посочена точна административна 

дейност на избирателните секции в Обединеното кралство – 450 и 

451. 

Подготвен е отговор във вътрешната мрежа в моя папка, ведно 

с исканите документи и заверени копия. Имаме отговор от 

„Информационно обслужване“ АД, че няма данни за подавани 

заявление на името на посоченото в писмото лице. Може да видите и 

приложенията към текста на писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по доклада на колегата Баханов? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Господин Ципов, заповядайте. 

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

04-02-34/31.01.2023 г. писмо от СДВР с искане да им предоставим 

информация във връзка с гласуването в секция под съответния 

номер, находяща се на територията на Република Турция. 

В моя папка от днес ще видите проект на писмо, с което 

искаме предоставянето на информация за посоченото лице със 

съответното ЕГН дали е подавало такова заявление. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, моля за изменение 

в дневния ред – да бъде включена точка: Проект на решение относно 

проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции и 

инициативни комитети в изборите за народни представители на 

2 април 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

това да бъде нова точка 8. 

Има ли други предложения по дневния ред? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Продължаваме с новата точка – осма.  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕРКА НА 

КАНДИДАТИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И 

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2022 Г. 

Госпожо Матева, заповядайте с доклада по новата точка. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали, както и в проектите в 
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„Четиридесет и девето народно събрание“, е качен проектът на 

решение, който обсъдихме в работна група.  

Моля да се запознаете с него и с промените, които заедно 

решихме да направим в този проект на решение. Ако нямате никакви 

предложения, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение с проектен номер 1572 моля за вашите изказвания или 

предложения по текста. Не виждам. 

Моля да гласуваме така представения проект на решение 

относно проверка на кандидатите, предложени от партии и коалиции 

и инициативни комитети в изборите на 2 април 2023 г. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1601-НС/07.02.2023 г. 

За протокола искам да направя едно уточнение – поради 

допусната от мен техническа грешка, решението, което приехме по 

доклад на колегата Георгиева относно регистрацията на 

инициативни комитети за участие в изборите на 2 април, казах, че е 

с номер 1599, а то е с номер 1600.  

Току-що приетото решение е № 1601-НС. 

 

Продължаваме с доклад по точка пета: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЕДИННА НОМЕРАЦИЯ 

НА СЕКЦИИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА НА 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 

2023 Г. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, в моя папка от днес е качен 

проект на решение с проектен номер 1570-НС относно единната 
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номерация на секциите за гласуване извън страната на предстоящите 

избори за народни представители. 

Ще обърна внимание на промените, които се предлагат в този 

проект. Предлага се да се въведе постоянен трицифрен код за номера 

на страната, в която ще се гласува, като към проекта е прикачено 

приложение, в което са описани всички страни, в които би могло да 

се образува избирателна секция извън страната и са приложени 

техните кодове. 

Таблицата, която е приложена към файла, на който обърнах 

внимание, е от месец август миналата година. Днес получихме и 

актуализиран вариант от Министерството на външните работи. Този 

файл също е качен – предпоследният pdf файл, с актуализиран 

списък на всичките тези страни. Той съдържа още 7 имена. 

Същината на предложението, което представлява и промяна от 

досегашната практика, е този трицифрен код да е постоянен за 

съответната страна, да не се променя от избори на избори, което 

създава редица предимства по отношение организацията на секциите 

извън страната и по отношение на възможностите за аналитична 

работа с информацията от различни видове избори, тъй като по този 

начин ще бъдат групирани данните за всяка отделна страна с един 

постоянен код. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по проекта на решение, представен от господин Томов? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз определено имам притеснение по 

отношение на номерацията – за всяка държава да започва с 1. Не 

намирам основателни причини това да се случи на тези избори за 

първи път дори с оглед на издаването на заповедите за тези номера, 

защото в крайна сметка като има номера на държавата, няма 

значение дали последователна ще бъде номерацията на секциите в 

самата държава, или ще има нещо извън това.  

Опасявам се, че когато се получават чувалите, много често не 

се чете целият номер на секцията. Ние понякога сме разчитали само 
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последните три цифри, от които успяваме да разгадаем къде е била 

тази секция и откъде са пристигнали изборните книжа – това, едно. 

На второ място, когато се извършва проверката в ГД ГРАО, 

ако ще продължават да ни пращат – те обикновено имат навика да 

посочват последните три цифри, трябва да направим, ако решението 

остане в този смисъл, необходимото да имаме пълен запис на 

списъците след проверката, за да можем да се ориентираме по-бързо, 

иначе губим много време. 

Това са ми притесненията. Считам, че в секциите извън 

страната трябва да продължава практиката, както е била досега – от 

нула едно, до последния номер на разкритите секции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания 

има ли? 

Господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не мога да възприема това предложение. 

Смятам, че сегашният начин на номерация създава съществени 

формални пречки за номерирането на секциите извън страната, 

които се  разкриват на основание чл. 14, т. 3 достатъчно рано, за да 

бъде по-хармонична във времето подготовката и организацията на 

работата в тези секции. 

Ако възприемем такъв стил на номерация, първо, най-после 

всяка държава ще има код, който няма да се изменя от избори на 

избори, с който ще бъдат номерирани секциите, които се разкриват в 

съответната държава, по същия начин, по който в България се 

намират секциите в населените места. Извън това, предварителна 

работа по подготовка на секциите, включително издаване на 

заповеди за тяхното разкриване от страна на ръководителите на 

дипломатическите и консулски представителства, ще може да се 

извършва навреме. 

Не виждам да е съществен проблемът с пристигането на 

изборните книжа, защото е просто невъзможно да не се открият 

данни откъде идват тези изборни книжа, след като се прегледат 

самите книги. Ако приемем, че има случаи, когато на самия чувал 
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това не личи, е достатъчно да се отвори чувалът от упълномощени 

лица. (Реплика.) 

Това едва ли е случай, който можем да приемем за правило. Аз 

поне не съм виждал чувал, на който да не личи номерът на секцията 

досега. 

Предлагам да приемем решението във вида, в който съм го 

предложил, ако няма други предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моите аргументи, още при 

произвеждането на миналите парламентарни избори се представи от 

колегата Томов горе-долу такъв проект на решение, който обаче 

съдържаше номерата на секциите, направо ние да ги утвърдим, 

доколкото си спомням. 

Наистина не разбирам практическото приложение – какви 

затруднения, кое ще способства да се измени за сегашните избори? 

Колега, Томов, за да не взимам пак думата, за да минаваме във 

въпроси и отговори, Вие казахте в своето изложение преди малко – 

чл. 14, т. 3, след това чакахме списъка, където имаме акредитиран 

посланик. Аз не виждам връзката и как това ще помогне за 

подготовката на тези избирателни секции с оглед разпоредбата на 

чл. 13, ал. 5 – това ми е същият аргумент и от предходни 

обсъждания. Търся аргумент да се убедя да приемем в този вид 

решението за тези избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания? 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Разликата е в това, нека разделим 

проблема на две. Едната страна на проблема е дали можем да 

въведем номерация, която тръгва от 001, от 1 за всяка държава 

поотделно, така че номерата на секциите да бъдат определяни, преди 

да бъдат определени секциите, които ще създадем на базата на 

подадени заявления, което вече става в заключителния етап на 

кампанията. Това е основата на предложението ми. 
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Ако ние сме в състояние да номерираме секциите, които се 

разкриват по т. 3 и т. 1 на чл. 14, отваряме такава възможност. При 

досегашната практика на номериране такава възможност няма. И 

понеже няма такава възможност, ние започваме да работим по 

организацията на тези секции едва в последните три седмици. Това 

касае всички етапи на организацията, включително секционните 

комисии, правим замени в последния момент, при положение че ние 

знаем къде ще бъдат 90 на сто от секциите и в продължение на един 

месец не правим нищо, за да решим организационните проблеми, 

свързани с тези секции. Ръководителите на дипломатически и 

консулски представителства не могат да издадат заповеди за 

създаване на секции, преди да бъде уточнен номерът на съответната 

секция. Това е основният аргумент. Възможно е да определяме по 

какъвто си искаме начин номерата на държавите. Ако не ви харесва 

идеята да има предварително закован постоянен номер на всяка 

възможна държава, в която да има секция, можем да въведем, както 

е било досега, номера на държавите за конкретните избори в 

зависимост от това в колко държави се разкриват секциите, както 

беше досега.  

Проблемът е със заключителния номер – имаме номера на 

държавата, въпросът е дали можем да въведем вътрешна номерация 

от 001 във всяка държава. Тогава ние бихме имали свободата 

примерно да номерираме от 1 до 80, ако 80 са автоматичните секции 

в тази държава, и след това от 81 докъдето стигнем на базата вече на 

подадени заявления в нея, без да нарушаваме вътрешния ред на 

номерация за всяка държава поотделно. В противен случай, може да 

имаме доста неприятности от всяка организационна гледна точка, да 

имаме примерно австрийски секции с номера от 9 до 17 на базата на 

подадени заявления и след това примерно 802 до 810. Първите са 

автоматични. Това създава маса неудобства чисто технически, които 

са доста по-съществени от евентуалната липса на номер на 

чувалчето за гласуване. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В интерес на истината досега се 

говореше само за номерация на държавите, а се появиха две нови 

неща в проекта. 

Първо, че този номер е постоянен. Аз ви уверявам, че този 

номер ще зависи от волята на следваща ЦИК, когато приема 

решението, дали ще е постоянен или не. 

На следващо място, като влязат в сила разпоредбите за район 

„Чужбина“ ще бъде много трудно да убедим, че район „Чужбина“ 

трябва да разделим на отделни държави, които да започват от едно. 

На следващо място, не намирам нито един ред от писмо на 

Министерството на външните работи. Министърът на външните 

работи е натоварен по силата на Решение № 106 от 6 февруари на 

Министерския съвет да организира подготовката и произвеждането 

на изборите извън страната. Никъде не намирам и ред от това, което 

ние говорим, че съществува като проблем. 

Не е ли най-нормално в писмо на Външно министерство да са 

посочени проблеми, които стоят пред тях. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има писмо от Външно министерство с 

точно такова съдържание. Вижте го, щом не сте успяла да го видите. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Подобен подход би способствал за 

улесняване работата на дипломатическите и консулските 

представителства, възможност за устойчивост в номерацията на 

голяма част от секциите при различни избори, както и възможност за 

издаване на заповедите за образуване на секциите на по-ранен етап. 

При цялото ми желание да гласувам за това решение, 

възникнаха много повече резерви от записа на проекта за постоянно 

определен номер, за издаване на заповеди предварително за 

секциите, в които ще се гласува в изборите – предстоящите 

парламентарни, с идеята това да бъде постоянно число за всички 

видове избори. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Извинете, колега Солакова. Не разбирам 

защо твърдите, че е нещо ново поява на постоянен номер – това го 

има в текста на решението, което представям за обсъждане и вчера 

на работно обсъждане текстът беше същият. Може би не сте 

обърнали внимание. Иначе започваме да се въртим в омагьосан кръг. 

Както виждате, предложението на Министерството на 

външните работи е с много сходни аргументи на тези, които и аз 

представям пред Комисията. Предадох Ви го, защото просто не 

съответства на истината това, което казахте преди това, че няма 

такова искане от страна на Министерството на външните  работи. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За колегите, които искат да видят 

писмото – вх. № НС-04-01-16 от 17 август 2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, бих искал да ви поставя един 

въпрос за размисъл. Мисля, че законодателят е бил достатъчно ясен, 

когато е формулирал текста на правомощието на ЦИК да приеме 

единна номерация на секциите за гласуване извън страната за 

съответния вид избори, а не единна номерация на секциите по 

държави за гласуване извън страната. Мисля, че в конкретния случай 

по-скоро имаме нормативен проблем, отколкото практически. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания 

или предложения по текста на проекта на решение? Няма. 

Колеги, ако нямате изказвания или предложения, подлагам на 

гласуване така представения проект на решение от господин Томов. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 7 

(Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

Този проект не събра необходимото мнозинство и е с № 1602-

НС/07.02.2023 г.. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Проблемът е мой в частта относно 

неизчитането и неглижирането на въпроса – не съм изчела проекта 

на решение във вчерашния ден. Направи ми впечатление за първи 

път сега, с този постоянен номер и номерацията от 001. 

Изрично говорихме, че ще получим официално искане от 

Министерството на външните работи и е крайно време всички 

външни органи да не прокарват идеите си чрез обяснения и 

телефонни разговори, а да бъдат така добри да представят 

предложенията си в писмена форма. В този случай бих запитала 

Външно министерство, какво толкова се налага предварително да се 

изготвя номерацията на секциите? Аз лично не намирам логика 

предварително да се изготвят номерата на секциите и това да е най-

големият проблем в изборния процес. 

За съжаление, в новото писмо, което сме получили за тези 

избори, просто сме получили актуализиран списък на държавите, в 

които Република България има акредитиран извънреден и 

пълномощен посланик. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали е публикуван проект на приемо-предавателен 

протокол за предаване на документите, които трябва да провери ГД 

ГРАО, които се получават при регистрация на партии и коалиции.  

Моля да го погледнете и с протоколно решение да го одобрим, 

тъй като от утре започва регистрацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

погледнете проекта на протокол, който, мисля, че с изключение на 

допълнението за вида на техническия носител, в останалата част е 

непроменен. 

Има ли изказвания по този проект? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре, 

8 февруари 2023 г., от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 17,00 ч.) 
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