
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 305 

 

На 8 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно определяне на условията и реда 

за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след 

обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии 

при преброяване на гласовете и съставяне на протокола в изборите 

за народни представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Димитър Димитров, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова, Емил Войнов, Росица Матева 

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладва: Георги Баханов 

4. Проект на решение относно единната номерация и начина 

на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Георги Баханов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

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

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Четиринадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно определяне на условията и 

реда за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след 

обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии 

с докладчик господин Войнов. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици 

господин Димитров, господин Ципов, госпожа Солакова. 

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик господин Баханов. 

Имате ли предложения за допълване, като, разбира се, 

дневният ред вероятно ще се допълни, когато бъдат готови 

следващите проекти на решения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО В РЕАЛНО 

ВРЕМЕ И ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ КРАЯ НА 

ИЗБОРНИЯ ДЕН В СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ 

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ГЛАСОВЕТЕ И СЪСТАВЯНЕТО НА 
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ПРОТОКОЛА ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Господин Войнов, заповядайте по точка едно. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в моя папка 

има проект на решение относно определяне на условията и реда за 

видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване 

края на изборния ден в СИК при преброяването на гласовете и 

съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Този проект на решение беше обсъждан на работна група. 

Това, което е качено във вътрешната мрежа, предлагам следните 

корекции: в т. 1, втори абзац, да отпаднат думите „се обявяват от 

ЦИК и…“, а също така и жълтият текст след края на изречението да 

отпадне. 

Предлагам също така в т. 6, второто тире накрая, думите „или 

възможности за комуникация“ да бъдат заличени, а в третото тире, 

след „разчитането“, в скоби да се добави думата „разпознаването“.  

Предлагам т. 9 и т. 10 също да отпаднат. 

Ако няма други забележки, предлагам да бъде подложено на 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения по текста? Няма. 

Моля да гласуваме така представения проект на решение. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

Решението е № 1603-НС/08.02.2023 г. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Очаквах докладчикът да го направи – 

свързан доклад с току-що приетото решение.  



4 

Колеги, предлагам да изпратим писмо до Министерството на 

електронното управление с копие до министър-председателя с 

адресите и номерата на секционните избирателни комисии, в които 

следва да има видеонаблюдение от 2 октомври, тъй като в момента 

имаме тази информация, а се предполага, че няма да има съществени 

промени, за да могат да използват тази информация при подготовка 

за изпълнение на това решение и на изискванията на Изборния 

кодекс за осигуряване технически на видеонаблюдението. В 

момента, в който имаме информация за секциите за предстоящите 

избори, също да им бъде изпратена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? 

По предложението за писмо до министъра на електронното 

управление с копие до вицепремиера, определен да отговаря за 

изборите, да изпратим тази информация, като,  когато разполагаме с 

актуалната за 2 април, ще я предоставим и може би ще очакваме от 

тях да ни информират за действията, предприети по техническото 

осигуряване на видеонаблюдението. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, два входящи номера. С първия – вх. № ЦИК-07-16-

2/07.02.2023 г., сме получили повторно поканата за участие в 

наблюдение на изборите в Казахстан. Тя е за сведение, тъй като вече 
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сме изпратили писмо, с което сме ги уведомили, че няма да 

участваме. 

Вторият вх. № ЦИК-07-23/06.02.2023 г. – Международният 

център за парламентарни изследвания, ни е изпратил програмата на 

следващия си курс от 13 до 15 март 2023 г. Има и превод какви 

резултати, какво ще съдържа курсът. Може да го погледнете в моя 

днешна папка. Докладвам също за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Ципов. 

КРАСМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09-

34/07.02.2023 г. – докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация“ в Централната избирателна комисия, относно 

предложение за назначаване на служители в администрацията на 

Централната избирателна комисия. 

В изпълнение на решение на Централната избирателна 

комисия по Протокол № 299/31.01.2023 г. са изготвени проекти на 

трудови договори с М. Ц. и с Е. Х. на 

съответните основания от Кодекса на труда – заемане на длъжност 

„юрисконсулт“ с шестмесечен срок за изпитване и основно 

възнаграждение, посочено в докладната записка. 

В трудовия договор на М. Ц. е посочено, че ще постъпи на 

работа на 13 февруари 2023 г. 

В трудовия договор на Е. Х. е посочено, че ще постъпи на 

работа на 8 март 2023 г.  

Моля, госпожо Председател, да одобрим представените 

проекти на трудови договори за назначаването на двете лица на 

длъжност „юрисконсулт“. Докладната записка е в моя папка от днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по така представения доклад и направеното предложение да 

одобрим представените проекти на трудови договори за назначаване 

на двете лица на длъжност „юрисконсулт“ в звено „Правна 

дейност“? Няма. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: В моя папка от днес ще видите проект 

на писмо до Столичната дирекция на вътрешните работи във връзка 

с наш вх. № ПВР/НС-04-2-34. Получихме отговор от 

„Информационно обслужване“ АД по поставените от нас въпроси. 

В проекта на отговор до СДВР предоставяме информация във 

връзка с гласуването в секция под съответния номер, находяща се на 

територията на Република Турция. 

Моля да се запознаете с така изготвения проект на отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по предложението? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от 

„ЕнЕрДжи Сорс“ с вх. № ЦИК-99-4. С него са ни изпратили фактура 

за съхранение на акумулаторни батерии по т. 2.1.2 от Договор № 27. 

Тъй като във фактурата е установена техническа грешка, изпратена е 

коригирана фактура с вх. № ЦИК-99-4-1. 

Във връзка с горното е постъпила докладна записка от 

директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-

36/07.02.2023 г. Съгласно т. 2.1.2 от Договора е разписано, че 

съхранението на до 12 837 акумулаторни батерии за срок от 

24 месеца е на стойност приблизително 77 хиляди лева. 

Възложителят заплаща на Изпълнителя ежемесечно сума в размер на 

3 209,25 лв. без ДДС. 
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Във връзка с горното, тъй като по бюджета на Централната 

избирателна комисия има налични средства по § 10-20, предлагам 

Централната избирателна комисия да одобри разхода и да разреши 

извършване на плащането по фактурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По доклада на 

господин Войнов – това е месечният разход за съхранение, който е 

по договора, има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – (Ерхан Чаушев). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

главния секретар на президента на Република България с вх. № НС-

01-4/07.02.2023 г. Писмото е във връзка с изпратено от нас писмо с 

изх. № НС-01-1/31.01.2023 г.  

В писмото цитират разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Изборния 

кодекс и завършват със заключението, че президентът не може да се 

намесва в организацията и произвеждането на изборите. Докладвам 

това писмо за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Изпращайки писмата до държавни 

органи и до учреждението, на което е възложено опазването на 

националната сигурност, Централната избирателна комисия си 

даваше много ясна сметка с каква цел ангажира тяхното становище и 

се обръща към тях с искане за действия в посока да се направи така, 

че „Смартматик“ да участва формално в целия процес, за да може да 

се носи и отговорност съответна на изпълнените от тях дейности. 

Отговорът е много формален. Ако това продължава в 

подготовката на изборите, за пореден път ще се наложи да кажем, че 

Централната избирателна комисия като орган по управление на 
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изборите трябва да получава необходимото съдействие от всички 

други органи в общата система по организиране на изборите, тъй 

като ЦИК има своите правомощия, но тя е зависима от действията и 

решенията и на други органи, които имат ангажименти в изборния 

процес. 

Съжалявам, че трябва да прочетем такъв отговор от 

администрацията на президента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от кмета 

на община Поморие с вх. № НС-06-20/07.022023 г. Неговият въпрос 

е до кои специализирани институции за предоставяне на социални 

услуги, както и лечебни заведения, да се изпращат решенията на 

ЦИК, свързани с прилагането на чл. 9, ал. 6 от Изборния кодекс. 

Всъщност докладвам ви го за сведение, защото нашите решения се 

обявяват на интернет страницата и освен това, което е казано в 

закона, Централната избирателна комисия не може да каже нищо 

друго. 

В този смисъл само мога да добавя, че обикновено лечебните 

заведения и домовете за предоставяне на социални услуги, които 

традиционно предоставят и осъществяват такава дейност по 

разкриване на секции, са едни и същи. В този смисъл ще помисля 

дали да ви предложа да отговорим как да процедират или ще го 

приемем за сведение. На този етап за сведение. 

Колеги, в Централната избирателна комисия постъпи фактура 

с вх. № ЦИК-99-15/06.02.2023 г. и във връзка с тази фактура е 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-37 с приложен контролен лист. 

Фактурата е по Договор № 4 от 2022 г. за абонаментна такса за 

поддържане на системата за гласуване в Централната избирателна 

комисия. 

В контролния лист се изразява мнение за законосъобразност 

относно извършването на разхода в размер на 120,00 лв. 
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Предлагам да одобрим разхода и да разрешим извършването 

на плащане по фактурата по средства от § 10-20 „Външни услуги“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, първият областен управител, 

който предоставя обстойна информация относно създадените 

условия за работа на Районна избирателна комисия, включително за 

телефони, които предоставя на Районната избирателна комисия, 

уведомява главния секретар с копие до Централната избирателна 

комисия, включително за осигурен високоскоростен интернет, 

адреса на РИК и ни изпращат и информация за техническите екипи. 

Докладвам го за сведение. Ще се предостави на администрацията, за 

да може тези телефони да бъдат обобщени в една обща таблица 

„Контакти РИК“.  

Докладвам ви вх. № ЦИК-09-35/07.02.2023 г. за закупуване на 

офис консумативи и други материали. Въз основа на извършена 

проверка на налични количества от офис консумативи и други 

материали и за обезпечаване дейността на Централната избирателна 

комисия по произвеждане на изборите за народни представители е 

направено предложение съгласно Приложение № 1 какви 

консумативи да бъдат закупени. 

Към докладната записка е представен опис на фирми с 

електронна поща за изпращане на искане да уведомят Централната 

избирателна комисия какви цени предлагат за тези консумативи. 

Общата стойност на тези материали е 17 123,70 лв. с ДДС. Всъщност 

това е сумата, която в периода 1 февруари 2022 г. до 31 януари 

2023 г. е разходвана съгласно счетоводна справка. Очакваните 
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средства за закупуване на материалите, описани в Приложение № 1 

към докладната записка, са до 12 614,06 лв. с ДДС. Средствата за 

закупуване на тези консумативи ще бъдат изплатени от план-

сметката за изборите по бюджета на Централната избирателна 

комисия.  

Предлагам да одобрим така направеното предложение. След 

получаване на офертите ще бъде докладвано за определяне на 

изпълнител. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

или други предложения? 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. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Министерството на вътрешните работи, Столична дирекция, Шесто 

РУ. Заместник-началник ни пита във връзка с образувана 

прокурорска преписка, която е посочена – 24338/2022 г., и по повод 

подаден сигнал дали ПП „Български национален съюз „Нова 

демокрация“ е участвала през последните пет години в избори за 

народни представители, президент и вицепрезидент, членове на 

Европейски парламент и общински съветници. 

Подготвен е отговор в папка с моите инициали, който е на 

основание извършена проверка в звено „Регистри“, от което се 

установява, че политическата партия е регистрирана за участие в 

изборите на 4 април 2021 г. за народни представители, на 11 юли 

2021 г. за народни представители, на 14 ноември за народни 

представители, президент и вицепрезидент и на 2 октомври 2022 г. 

за народни представители. 
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Предлагам да върнем отговор в този смисъл. Проектът на 

отговор е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате 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. 

Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова, 

заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-

09-11/07.02.2023 г. – в папката ми от вчерашна дата, от Окръжна 

прокуратура – Плевен, Окръжен следствен отдел, с което изискват 

да предоставим данни, съответно заверени преписи от избирателни 

списъци във връзка с проверка за гласуването на посоченото лице в 

страната. 

Предлагам с писмо до Община Червен бряг, където е адресът 

на гласувалото лице, с копие до следователя от Окръжен следствен 

отдел към Окръжна прокуратура – Плевен, да изпратим по 

компетентност това искане на разследващия орган. 

Моля да гласуваме изпращането на такова писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 
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ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило искане от ОИК -

Благоевград, с вх. № МИ-27-15/06.02.2023 г., подписано от 

председател и секретар и подпечатано с печата на същата.  

Изпращат ни, на първо място, справка за дадени дежурства и 

проведени заседания на членовете на ОИК – Благоевград, в периода 

от 1 януари до 31 януари 2023 г. Желаят да им бъде изплатено 

възнаграждение за дадени две дежурства на 16 януари и на 

21 януари. На 16 януари дежурството е в състав от председател, 

секретар и член, а на 21 януари са присъствали председател и член 

на ОИК. 

На 16 януари е извършена проверка на архив на ОИК за 

документите в изпълнение на писмо на Окръжен съд – Благоевград. 

Изготвено е писмо и отговор до Окръжния съд. 

Второто, на 21 януари, е отваряне на запечатано помещение и 

преглед на архив на ОИК съвместно с комисия на Община 

Благоевград съгласно указания по писмо от Окръжен съд – 

Благоевград, и писмо на кмета на общината.  

Изготвени са контролен лист и счетоводна справка от 

счетоводството на Централната избирателна комисия, от които е 

видно, че стойността на възнагражденията, които би следвало да се 

заплатят, ако има протоколно решение на ЦИК, е 291,27 лв. за двете 

дежурства на посочените дати ведно с осигурителните вноски. 

С оглед на направеното искане и представените 

доказателства към същото, предлагам на Централната избирателна 

комисия да вземе протоколно решение да изплати исканите 

възнаграждения за дадени две дежурства от членове на ОИК – 

Благоевград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 
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Моля да гласуваме решение за изплащане на възнаграждения 

на ОИК – Благоевград. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо Председател, 

уважаеми колеги, правя предложение за изменение в дневния ред, 

като предложението ми е за допълване на същия с проект на 

решение относно единната номерация и начина на защита на 

удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли и други 

предложения по дневния ред? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, проектът на решение, предложен от колегата 

Баханов, е точка четвърта от дневния ред. 

 

Преминаваме към новата точка четвърта: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЕДИННАТА 

НОМЕРАЦИЯ И НАЧИНА НА ЗАЩИТА НА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа би трябвало да е качен проектът на решение 

относно единната номерация и начина на защита на удостоверенията 
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за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Диспозитивът на решението е, че за гласуване на друго място 

в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. се издава 

удостоверение за гласуване на друго място съгласно образец – 

Приложение № 26-НС от изборните книжа – посочил съм 

решението, с което са одобрени изборните книжа, а именно Решение 

№ 1588-НС/02.02.2023 г. на Централната избирателна комисия. 

Втора точка от решението е удостоверенията за гласуване на 

друго място имат единна номерация за територията на цялата 

страна, като номерацията се състои от девет цифри, подредени в 

групи АА ВВ СС ХХХ съгласно наше Решение № 1599-

НС/07.02.2023 г., с което е приета единната номерация на секциите 

за страната. 

Отделно от това, удостоверенията за гласуване се отпечатват 

на цветна хартия с цветно мастило и върху удостоверенията се 

отпечатва уникален фабричен номер и микротекст. Това е 

предложението ми за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по текста на така представения проект на решение? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1604-НС/07.02.2023 г. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да 

изпратим писмо до главния секретар на Министерския съвет, с което 

приложено да изпратим копие от току-що взетото решение с  

посочения номер относно единната номерация и начина на защита 

на удостоверенията за гласуване на друго място. Знаете практиката, 

изпраща се на Министерския свет да ги изготвят и после ни ги 
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изпращат за съгласуване съгласно нашето решение, което приехме 

преди малко. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, други доклади има ли? 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре,  

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

 

(Закрито в 11,55 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 
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