
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 306 

 

На 9 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно реда за свикване на заседания 

и начина на приемане на решения и обявяването им от районните 

избирателни комисии в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

  Докладва: Красимир Ципов  

2. Проект на решение относно приемане на образец на 

електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до 

районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и 

указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу 

решенията на РИК. 

   Докладва: Красимир Ципов 

3. Проект на решение относно условията и реда за участие на 

наблюдатели в изборите за народни представители, насрочени за 

2 април 2023 г. 

  Докладва: Любомир Георгиев 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, 

Любомир Георгиев, Йорданка Ганчева, Елка 

Стоянова, Севинч Солакова и Камелия Нейкова 

5. Проекти на решения относно назначаване на районни 

избирателни комисии в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 
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Докладват: Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев и Красимир Ципов  

6. Проект на решение относно допълнителни защити на 

специализираната хартия за машинно гласуване в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

   Докладва: Емил Войнов 

7. Проект на решение относно регистрация на партия 

„Българско национално обединение“ за участие в изборите за 

народни представители на 2 април. 

Докладва: Елка Стоянова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, 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 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* *  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно реда за свикване на заседания 

и начина на приемане на решения и обявяването им от районните 

избирателни комисии в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. Докладчик – господин Ципов. 

2. Проект на решение относно приемане на образец на 

електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до 

районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и 
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указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу 

решенията на РИК. Докладчик – Красимир Ципов. 

3. Проект на решение относно условията и реда за участие на 

наблюдатели в изборите за народни представители, насрочени за 

2 април 2023 г. Докладчик – господин Георгиев. 

4. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, господин Димитров, господин Войнов, господин 

Георгиев, госпожа Ганчева, госпожа Елка Стоянова, госпожа 

Солакова. 

5. Проекти на решения относно назначаване на районни 

избирателни комисии в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. с докладчици господин Димитров, господин Войнов, 

господин Ципов и господин Чаушев.  

Колеги, имате ли предложения за допълване? 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам да включим допълнителна 

точка в дневния ред: Проект на решение относно допълнителни 

защити на специализираната хартия за машинно гласуване в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам Ви това 

да бъде шеста точка. 

Господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля да оттеглите моето име от 

Административни преписки, тъй като мога да докладвам следващата 

седмица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Други колеги? Няма.  

Моля да гласуваме така предложения дневен ред с 

направените допълнения. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

 

Заповядайте, господин Ципов, по първа точка от дневния 

ред: 

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА 

СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ И НАЧИНА НА ПРИЕМАНЕ НА 

РЕШЕНИЯ И ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ОТ РАЙОННИТЕ 

ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес може да 

видите проект на решение с проектен номер 1552 относно реда за 

свикване на заседания и начина на приемане на решения и 

обявяването им от районните избирателни комисии в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

По този проект за решение няма промени от действащото 

изборно законодателство. 

Моля да се запознаете и ако има необходимост, да направите 

своите предложения и да ги обсъдим, а ако няма такива, да 

пристъпим към приемане на проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по така представения проект. Не виждам.  

Моля да гласуваме. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов,  Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1605-НС/09.02.2023 г. 

 

Преминаваме към втора точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА 

ОБРАЗЕЦ НА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА 

ЖАЛБИТЕ И СИГНАЛИТЕ, ПОДАДЕНИ ДО РАЙОННАТА 
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ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПОСТАНОВЕНИТЕ ПО ТЯХ 

РЕШЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА КОМПЛЕКТУВАНЕ НА 

ПРЕПИСКИТЕ ПО ЖАЛБИТЕ СРЕЩУ РЕШЕНИЯТА НА РИК. 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще 

намерите проект на решене с № 1553 относно приемане на образец 

на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени 

до РИК, постановените по тях решения и указания за комплектуване 

на преписките по жалбите срещу решенията на РИК. По този проект 

на решение също няма промени от действащото изборно 

законодателство. Моля да се запознаете, ако имате бележки, да ги 

обсъдим, ако нямате, да пристъпим към приемане на проекта.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предполагам, се запознахте с проекта на решение, докладван току-

що. Мисля, че не се налагат някакви съществени корекции.  

Имате ли изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме проекта с проектен № 1553. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов,  Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1606-НС/09.02.2023 г. 

 

По трета точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА 

ЗА УЧАСТИЕ НА НАБЛЮДАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  Благодаря. В папката с мои 

инициали има проект с № 1577 за приемане на Решение относно 

условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни 

представители, насрочени за 2 април 2023 г. По-голямата част от 

текстовете в предложения проект са логично приемани по повод на 
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предишни избори за Народно събрание. Предлагам в т. 7.1. от 

проекта част от текста да отпадне. Смятам, че ще бъде по-разбираем 

- че „всяко лице, регистрирано като наблюдател, може да поиска” и 

т.н. 

Новото предложение е във връзка с чл. 213б от Изборния 

кодекс – да бъде добавен текст „в правата” в предложения текст на 

т.14.11.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

прочетете решението, тъй като е от няколко страници. Има ли 

изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1607-НС/09.02.2023 г. 

 

Колеги, преминаваме към четвърта точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам в тази точка, за да не 

създаваме отделна точка, определение от Софийски 

административен съд, София-град, с вх. № НС-08-7 от 8 февруари 

2023 г. по адм. д. 1176/2023 г. Със съобщение по входящия номер, 

който съобщих, по а.д. 1176/2023 г., образувано по жалба на Е.   Б.  

К., е постановено определение от тричленен състав на 

Административния съд с № 1155 от 7 февруари 2023 г., с което 

жалбата се оставя без разглеждане.  

Жалбата на Емил Борисов Колев е срещу Решение 1588-НС 

от 2 февруари 2023 г. и Приложение № 92-НС – бюлетина за 

народни представители, и се прекратява производството по делото. 

Докладвам го за сведение. Определението подлежи на обжалване. 
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Ако бъде обжалвано, ще докладвам следващите съобщения по това 

дело. 

Колеги, докладвам ви писмо от Комисията за защита от 

дискриминация вх. № НС-23-15 от 8 февруари 2023 г. Уведомяват 

ни, че в КЗД е образувана преписка 519 от 2020 г., като 

производството по същата е възобновено с разпореждане 771 от 

12 декември 2022 г. въз основа на влязло в сила решение, 

постановено по а.д. на Административен съд – Варна, с посочени 

номера. Съгласно указанията на съда преписката е върната на 

Комисията. Изложението е по-дълго, няма да Ви запознавам с него. 

Предвид на изложеното, докладчикът по делото ни моли да 

изпратим в 7-дневен срок от получаването на настоящото писмо 

данни за Деница Евгениева Сачева и по-точно адрес, на който да ѝ 

бъде изпратена кореспонденция, постоянен или настоящ, 

включително адрес за кореспонденция, понеже е била народен 

представител . 

Колеги, аз не съм подготвила проект на отговор, тъй като ми 

го дадоха непосредствено преди заседанието, но Ви предлагам да 

бъде върнат отговор, че ЦИК не разполага с тези данни, а именно за 

постоянен или настоящ адрес на лицето и информация за такива 

могат да изискат и да бъде получена от Главна дирекция ГРАО в 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма.  

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева за 

отговор на писмото до Комисията за защита от дискриминация. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Следващ докладчик е господин Войнов.  

Определям за кратко госпожа Матева да води заседанието. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от С. С. – бивш член на Обществения съвет към 

ЦИК, с вх. № НС-22-16 от 8 февруари. В него той прави 

предложения, свързани с решението за начина на провеждане на 

видеонаблюдението. Притеснява се, че ако камерите са статични и 

широкоъгълни, няма да може да се прецени дали СИК правилно 

определя действителността на гласа. Надява се, че Централната 

избирателна комисия ще вземе решение, с което видеонаблюдението 

ще повиши доверието в изборния процес. 

Тъй като вчера ние приехме Решение за условията и реда за 

видеонаблюдение, надявам се, че това решение ще повиши 

доверието в изборния процес и предлагам това писмо да остане за 

сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ние взехме решение за реда и условията, 

но видът на техническото устройство не е определен и това е 

предмет на обществена поръчка от администрацията на 

Министерския съвет. Не знаем дали ще са камери или нещо друго – 

за уточнение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

правя предложение писмото да бъде препратено на министъра на 

електронното управление, тъй като той е компетентният, на когото е 

възложено с решение на Министерския съвет да осигури технически 

видеонаблюдението. Нека го изпратим, ако нямате нищо против, да 

го съобразява съобразно правомощията и компетенциите си. Да е с 

копие до господин Стоилов, за да бъде запознат къде е заминало 

предложението. 

Има ли други предложения? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма.  

Следващият докладчик е колегата Георгиев. Заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо от гражданин с 

вх. № НС-22-8/1 от 8 февруари 2023 г. Писмото е пристигнало по 

електронна поща, подписано от госпожа М. Ф. 

Докладвам писмото за сведение. Вече веднъж докладвах нейно 

писмо с очакване за съдействие за появяване в ефир, в студио, със 

съдействието на представител на ЦИК. Сега отново го докладвам за 

сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Георгиев, аз се надявам, че ако тази госпожа гледа нашите 

заседания, трябва да бъде наясно, че план-сметката за изборите се 

одобрява от Министерския съвет с постановление, което е публично 

и е публикувано на интернет страницата на Министерския съвет. 

Останалите квалификации и определения остават за нейна сметка и 

за сметка на начина, по който се изразява. 

Други доклади имате ли?  

Следващият докладчик е колегата Ганчева. Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви преписка с 

вх. № МИ-15-11/1 от 8 февруари 2023 г., с което от ОИК – 

Ивайловград, са ни изпратили за сведение съобщение, че е влязло в 

сила решение относно предсрочното прекратяване на пълномощията 

на кмета на кметство Железино, община Ивайловград, А. А. 

Ъ. Мисля, че това е само за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващият докладчик е колегата Елка Стоянова. Заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, на този етап само за запознаване 

и за сведение докладвам две преписки, по които още се работи. С 

окончателен доклад – когато приключа. Едното е писмо от 

Комисията за защита на личните данни, което е във връзка с получен 

при тях сигнал по отношение на лице, което твърди, че са 

използвани неправомерно личните му данни чрез включването му в 
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списък на лица, подкрепящи регистрацията на политически субект. 

Изискана е информация, затова го докладвам само за сведение и 

запознаване, тъй като преписката е пристигнала днес и още се 

комплектува. 

Другото е също за сведение и запознаване. Тъй като се 

подготвят останалите документи във връзка с дейността в 

посоченото писмо с вх. № ЦИК-11-12, това е отчет от външния 

специалист, който беше привлечен като такъв в комисията за 

процедурата за подбор на старши счетоводител. Докладвам Ви го за 

запознаване. На следващото заседание ще докладвам окончателните 

решения по цитираните две преписки. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Следващ докладчик е колегата Солакова. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в ЦИК постъпи 

документация за съгласуване на техническа спецификация за 

изработка и доставка на удостоверения за гласуване на друго място 

от главния секретар на Министерския съвет с вх. № НС-03-8 от 

7 февруари 2023 г.  

В тази връзка и след извършена проверка на документацията 

е представена докладна записка ЦИК-09-38 от 8 февруари 2023 г., с 

която докладна записка се посочва, че спецификацията отговаря на 

изискванията както по решението, така и по изборните книжа на 

ЦИК.  

Предлагам Ви да изпратим писмо до главния секретар на 

Министерския съвет за съгласуване без бележки на представения 

проект. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за запознаване, като проектът на удостоверение е във 

вътрешната мрежа от 7 февруари т.г. Становища по предложението? 

Не виждам.  

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с организационно-

техническата подготовка от Софийска област сме получили от 

областния управител информация за осигурени условия за адрес, 

електронна поща, телефони, включително на председател и секретар 

на Двадесет и шеста РИК. По същия начин сме получили писмо от 

областния управител на Монтана с № НС-05-7/1 от 8 февруари, а от 

Софийска област с вх. № НС-05-7 от 8 февруари 2023 г. 

Получили сме писмо от Стоян Николаев с вх. № НС-22-17 от 

8 февруари т.г. Като дългогодишен член на СИК повдига въпроса за 

възнаграждението в деня преди изборите, които членовете 

получаваха до предходните избори. Очаква да има проблеми с 

осигуряване на присъствие на членове на СИК, така както е било до 

времето, когато не се заплащаше участието при получаването и 

подреждането. 

Прави ми впечатление, че той пише за събиране на кворум за 

подреждане на изборното помещение. Може би трябва да го имаме 

предвид при методическите указания – да уточним този въпрос 

относно необходимостта или липсата на необходимост за 

осигуряване на кворум в деня преди изборите, защото става въпрос 

за получаване на изборни книжа и материали с приемо-предавателен 

протокол и подреждане на изборното помещение. Докладвам го за 

сведение. Мисля, че възнагражденията на членовете на СИК са 

достатъчно мотивиращи участието на всички назначени членове на 

СИК. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 
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Колеги, в Административни преписки някой има ли нещо да 

докладва? Не виждам. Давам 15 минути почивка да проветрим 

помещението. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Дванадесет 

членове сме в залата, имаме кворум. 

 

Продължаваме с точка четвърта, по която аз имам два 

доклада. 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

С вх. № НС-02-9/08.02.2023 г. сме получили писмо от главния 

секретар на Народното събрание във връзка с наше писмо с искане 

за съдействие по организация на дейностите по регистрация на 

партиите и коалициите.  

С писмото ни информират, че във фоайето непосредствено до 

вход „Ларго“ са създадени условия за приемане на документи за 

регистрация на партии и коалиции, като същото е оборудвано, както 

е и подготвено мястото за провеждане на брифингите. Осигурен е 

достъп до сградата на Народното събрание през вход „Ларго“ за 

посочения в нашето писмо период на регистрация. Докладвам го за 

сведение, тъй като стана ясно, че действително е подготвено мястото 

още от началото на регистрацията. 

С вх. № ЦИК-07-22 от 6 февруари сме получили писмо от 

Централната избирателна комисия на Латвия. Това писмо трябва да 

е в моя папка от вчерашна дата. С него ни уведомяват, че на 

2 февруари 2023 г. е определен нов състав на ЦИК Латвия в състав 

от седмина членове. Моля да се запознаете, за сведение как се 

избира съставът на ЦИК на Латвия. 

 

Продължаваме с доклади по точка пета: 
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ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА 

РАЙОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в моя папка 

има проект на решение относно назначаване на РИК в Четвърти 

изборен район – Великотърновски, в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г.  

Постъпило е писмо от областния управител на област Велико 

Търново с вх. № НС-05-6/17 от 5 февруари т.г. Към него са 

приложени всички документи, необходими съгласно чл. 60, ал. 2 от 

Изборния кодекс, протокола от проведените консултации и всички 

изискуеми се документи. В консултациите са участвали 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. Постигнато е съгласие между участниците по отношение 

на състава и ръководството на РИК в Четвърти изборен район –

Великотърновски. Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, 

т. 5 и чл. 60, ал. 7 и ал. 10, във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от 

Изборния кодекс и Решение № 1584-НС от 2 февруари на ЦИК 

предлагам да вземем следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Назначава РИК в Четвърти изборен район –Великотърновски, 

в състав от тринадесет членове, както следва: председател  

Десислава Стефанова Йонкова – ГЕРБ, заместник-председатели 

Николай Красимиров Илиев от ПП и Ирена Петкова Стасинопулу от 

БСП, секретар Диана Филипова Петрова от ДПС и членове: Силвия 

Дечева Дечева, Николина Красимирова Митева и Красимира Илиева 

Петрова – всички от ГЕРБ, Пламен Веселинов Костадинов и Йоана 

Александрова Иванова от „Продължаваме промяната“, Благой 

Христов Златанов – ДПС, Малина Иванова Николова-Янчева от 

„Възраждане”, Сева Тони Памукчиева от „Демократична България – 

Обединение“ и Христина Маринчева Хараламбиева-Йорданова от 

„Български възход“. 
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Районната избирателна комисия да встъпи в правомощията си 

на 11 февруари 2023 г. 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен 

срок.“ 

Предложени са и резервни членове съгласно приложения 

списък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта. Имате ли изказвания по така представения 

проект? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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  и Цветанка Георгиева), против – няма.  

Това Решение е № 1608-НС/09.02.2023 г. 

Успешна работа на колегите от Велико Търново и 

следващите, които ще назначим! 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка има и 

проект на решение относно назначаване на Районна избирателна 

комисия в 28 Изборен район – Търговищки, в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е писмо от областния управител с вх. № НС-05-6/3 

от 5 февруари т.г. С него ни предоставя всички изискуеми 

документи от проведени консултации на 5 февруари 2023 г.  

На консултациите са участвали представители на всички 

парламентарно представени партии и коалиции. Постигнато е 

съгласие между участниците по отношение състава и ръководството 

на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, 

ал. 7 и ал. 10, във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от ИК и Решение 

№ 1584-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК предлагам да вземем 

следното решение: 
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Да назначим РИК в Двадесет и осми изборен район – 

Търговищки, в състав от тринадесет членове, както следва: 

председател: Диана Йорданова Игнатова – БСП, заместник-

председатели Тодор Костадинов Тодоров – ГЕРБ-СДС, и Анелия 

Райкова Александрова от ПП, секретар Дениз Мустафов Хюсниев – 

от ДПС, и членове: Десислава Руменова Стойкова, Маринела 

Павлова Първанова и Наталия Стефанова Миланова – от ГЕРБ-СДС, 

Николай Милчев Златков и Петя Евгениева Велкова от ПП, 

Неслихан Кямилова Хамидова от ДПС, Биляна Тодорова Лазарова 

от Възраждане, Дориана Георгиева Иларионова от ДБ, Венцислава 

Тошкова Николова от БВ. 

Районната избирателна комисия да встъпи в правомощията си 

на 11 февруари 2023 г. 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен 

срок. 

Предложени са и резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по така представения проект? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Решението е № 1609-НС/09.02.2023 г. 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, предлагам на Вашето внимание проект на решение 

относно назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и 

трети изборен район – София. Проектите ги има в моята папка, както 

и в папка „49 НС“. 
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Постъпило е предложение от областния управител на област 

София с вх. № НС-05-6/22 от 5 февруари. Към предложението са 

представени протокол от същата дата за проведени консултации при 

областния управител за състав на РИК ведно с предложения от 

участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. 

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции.  

От представената преписка е видно, че са спазени 

изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултации и 

са представени всички изискуеми документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 

ал. 4 от ИК.  

Предвид гореизложеното на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 

60, ал. 7 и ал. 10, във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от ИК и Решение № 

1584-НС от 2 февруари 2023 г. предлагам на ЦИК да  

„РЕШИ: 

Назначава РИК в Двадесет и трети изборен район – София, в 

състав от седемнадесет членове, както следва: председател Борислав 

Любомиров Тасев – ПП, заместник-председатели Живка Василева 

Котева – „БСП за България“, Калоян Христов Колев – „Възраждане“, 

секретар Полина Василева Витанова – ГЕРБ-СДС, и членове: 

Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова Ангелова, Мария 

Петрова Праматарова-Щуркова, Стоян Красимиров Кожухаров – 

ГЕРБ-СДС, Александър Юлианов Русанов, Димитър Георгиев 

Петров, Мирослав Дилянов Калчев – ПП, Метин Мехмед Сюлейман, 

Милен Събинов Ревански – ДПС, Миладин Петров Рангелов – БСП, 

Калин Апостолов Ангелов – „Демократична България – 

Обединение“, Лариса Любчова Тонинска – „Възраждане“, Анастасия 

Иванова Попова – „Български възход“. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 11 февруари 2022 г. 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му.“ 

Има също шест предложения за резервни членове: три от ПП, 

две от ДПС и един от БСП. 

Предлагам да вземем това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение с проектен номер 1579 има ли изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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  и Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решението е № 1610-НС/09.02.2023 г. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото решение, което 

предлагам да разгледаме, е по повод назначаване на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район за 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е предложение от областния управител със 

съответен номер, на което са представени резултатите от 

консултациите на упълномощени представители на всички 

парламентарно представени партии и коалиции  по повод 

предложенията и назначаването на Районна избирателна комисия в 

Двадесет и четвърти изборен район. В предложението се съдържат 

всички изискуеми документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния 

кодекс. Постигнато е съгласие. 

Предвид на гореизложеното на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 

чл. 60, ал. 7 и ал. 10, във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от Изборния 

кодекс и Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. предлагам да 

вземем решение, с което да назначим Районна избирателна комисия 

в Двадесет и четвърти изборен район – София, в състав от 

седемнадесет членове, както следва: председател Борислав Георгиев 
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Ганчев – „Демократична България – Обединение“, заместник-

председатели: Валери Владимиров Цолов – ГЕРБ-СДС, Благомира 

Димитрова Андонова – ДПС, секретар Добри Тенчев Тенев – ПП, и 

членове: Евгений Кирилов Пепелянков, Мария Генчева Георгиева, 

Снежана Младенова Кондева и Стоил Петромил Сотиров – ГЕРБ-

СДС, Марин Даниелов Донков, Виктория Георгиева Илиева, 

Александър Стоилов Стоев – ПП, Димитра Димитрова Воева – ДПС, 

Георги Христов Кюркчиев и Десислава Здравкова Таранова-

Андонова – „БСП за България“, Иван Красимиров Иванов и Даниела 

Иванова Ненкова – „Възраждане“ и Пламен Павлов Николов – 

„Български възход“. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 11 февруари 2022 г. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

Предлагам да одобрим този състав на РИК в Двадесет и 

четвърти район.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по проекта на решение? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 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 и  Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

 Решението е № 1611-НС/09.02.2023 г. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният проект, който 

предлагам на Вашето внимание, е за назначаване на РИК в Двадесет 

и пети изборен район – София. Постъпило е предложение от 

областния управител със съответен входящ номер от 5 февруари т.г. 

Представен е протокол от проведените на същата дата консултации 

при областния управител ведно с направените предложения от 
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участвалите партии и коалиции. Участвали са всички надлежно 

упълномощени представители от всички парламентарно представени 

партии и коалиции. Спазени са изискванията на Изборния кодекс за 

провеждането на консултации и са  направени предложения за 

състав на РИК, в което се съдържат изискуемите документи 

съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс. Постигнато е съгласие 

относно ръководството и състава на РИК 25.  

Предвид изложеното на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, 

ал. 7 и ал. 10, във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и 

Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. предлагам ЦИК да вземе 

решение, с което да назначи Районна избирателна комисия в 

Двадесет и пети изборен район в състав седемнадесет членове, както 

следва: председател Виолета Красимирова Темелкова-Петрова – 

ГЕРБ-СДС, заместник-председатели: Веселин Захариев Варчев – 

ПП, Мартина Цветанова Маринова – ДПС; секретар – Жана 

Бориславова Иванова от „БСП за България“, и членове: Анелия 

Живкова Георгиева, Десислава Пламенова Павлова, Силвия 

Захариева Качулкова и Соня Боянова Василева – ГЕРБ-СДС, 

Анастасия Георгиева Дюлгерова, Георги Емилов Тодоров, Валя 

Стефанова Козовска-Трулева – ПП, Ивайло Веселинов Василев – 

„БСП за България“, Венцеслав Василев Йотов – ДПС, Георги 

Николов Радев, Павел Любомиров Миланов – „Възраждане“, Велин 

Ангелов Пеев – „Демократична България – Обедиенине“, Анелия 

Славейкова Асенова – „Български възход“. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 11 февруари 2022 г. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

Има осем предложения за резервни членове от ПП, ГЕРБ-

СДС, ДПС, „Възраждане“ и „Демократична България“. 

Предлагам да отложим гласуването.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с току-що направения доклад за състава на 25 РИК, тъй като трябва 

да се направи справка по една част от документацията, по-късно ще 

се върнем на този доклад. 

Има ли друг с готовност? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  В моя вътрешна папка има проект на 

Решение за назначаване на Районна избирателна комисия  в Девети 

изборен район – Кърджалийски. Докладвам Ви проект на решение 

при съгласие. 

Постъпило е предложение от областния управител на 

Кърджали с вх. № НС-05-6/18 от 5 февруари т.г. със съответните 

документи за проведена среща с упълномощени представители на 

съответните партии. Направили са предложения, представили са 

изискуемите документи, постигнали са съгласие, поради което Ви 

предлагам да назначим Районна избирателна комисия в Девети 

изборен район – Кърджалийски, в състав от тринадесет членове, 

както следва: председател – Павел Гатев – ПП, заместник-

председатели: Петър Захариев – ГЕРБ, Величка Георгиева – БСП, 

секретар – Беркант Барзат – ДПС, и членове: Димитър Киров 

Димитров, Емилия Владева-Бонева, Иван Илиев – ГЕРБ, Иван 

Робов, Мариана Янева Димова – ПП, Неджатин Салим – ДПС, 

Красимир Бънчев – „Възраждане“, Леман Мехмедали – 

„Демократична България“, Ставрин Ставрев – „Български възход“. 

Съответно са представени предложения за резервни членове. 

Поради това на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 

ал. 10, във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и Решение 

№ 1584-НС от 2 февруари 2023 г. предлагам да назначим състава на 

Районна избирателна комисия – Кърджали, Девети изборен район. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по проекта на решение, докладван от колегата Чаушев? Няма.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Това е Решение № 1612-НС/09.02.2023 г. 

Следващ докладчик е господин Ципов. Заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите 

проект за решение с № 1581 относно назначаване на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски, 

в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е предложение от областния управител на 

Софийска област с вх. № НС-05-6/6 от 5 февруари 2023 г. на ЦИК. 

Към предложението са представени протокол от 5 февруари т.г. от 

проведени консултации на областния управител за състав на РИК 

ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции 

и приложените от тях документи.  

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции.  

От представената преписка се установява, че са спазени 

изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. 

Участвалите партии и коалиции са направили предложения за състав 

на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 

60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс.  

На проведените консултации при областния управител е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и 

ръководството на Районната избирателна комисия в Двадесет и 

шести изборен район – Софийски. Предвид изложеното и на 

съответните основания от Изборния кодекс и Решене № 1584-

НС/02.02.2023 г. от 2 февруари 2023 г. на ЦИК предлагам на 

вниманието Ви следното 

„РЕШЕНИЕ: 
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Назначава Районна избирателна комисия в Двадесет и шести 

изборен район – Софийски, в състав от тринадесет членове, както 

следва: председател – Димитър Тодоров Димитров – ГЕРБ-СДС, 

заместник-председатели: Христо Пламенов Пенчев – ПП, Илия 

Богданов Белитов – ДПС, секретар – Екатерина Драганова Клечкова-

Димитрова – БСП, и членове: Александър Тодоров Христов, Милан 

Младенов Младенов, Теодор Бориславов Атанасов – ГЕРБ-СДС, 

Георги Валентинов Славков, Костадин Тодоров Джигов – ПП, 

Елеонора Георгиева Николова – ДПС, Марийка Георгиева Ицова – 

„Възраждане“, Красимир Ангелов Донов – „Демократична 

България“, Майа Владимирова Пеева – „Български възход“. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 11 февруари 2023 г.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по доклада, направен от господин Ципов за състав на 

Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район? 

Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма.  

Това е Решение 1613-НС/09.02.2023 г. 

 

Продължаваме с шеста точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

ЗАЩИТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ХАРТИЯ ЗА МАШИННО 

ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

02.04.2023 г. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, предлагам Ви 

проект на решение относно допълнителни защити на 

специализираната хартия за машинно гласуване в изборите за 
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народни представители на 2 април 2023 г. Основанието за това е 

чл. 213в от Изборния кодекс.  

Виждате решението, че е в два реда, че специализираната 

хартия за машинно гласуване съдържа допълнителни защити 

съгласно приложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

Ви във връзка с приемането на това решение и с оглед мерки за 

сигурност, така както постъпваме при приемането на решения, 

свързани с хартиените бюлетини, да се изключи камерата за 

обсъжданията.  

Има ли други предложения?  

Подлагам на гласуване изключването на камерата. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма.  

Предвид взетото решение, моля да се изключи камерата за 

обсъжданията по проекта на решение. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Продължавам доклада си.  

Предложението е решението да се изпрати на Печатницата на 

БНБ заедно с приложението, а самото приложение да се разгласи 

след обявяване на изборния ден за приключил, както е записано в 

Изборния кодекс. Това е предложението за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по така представения проект на решение? Частта с 

обсъжданията няма да се публикува в протокола. 

Моля, колеги, да погледнете проекта на решение в папката на 

колегата Войнов.  

Имате ли бележки по проекта на решение, както и по 

приложението? Ако няма предложения по текста и изказвания, ще 

преминем към гласуване. 

Моля да се включи камерата. 
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Колеги, подлагам на гласуване проекта на решение с 

проектен № 1582 относно допълнителните защити на 

специализираната хартия за машинно гласуване в изборите на 

2 април 2023 г. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1614-НС/09.02.2023 г. 

Във връзка с приетото решение Ви предлагам то да бъде 

изпратено на Печатницата на Българска народна банка.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.  

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Ще продължим в 16,00 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Девет членове 

сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с доклади в точка четвърта: Доклади по 

административни преписки. 

Преди да дам думата на колегата Матева, за протокола моля 

да се направи корекция поради допусната техническа грешка в 

номерацията на приетите по-рано решения: Решението за 

назначаване състава на РИК – Кърджали, е № 1612-НС; Решението 

за назначаване състава на РИК в 26.Изборен район е №1613-НС, а 

решението относно допълнителните защити на специализираната 

хартия за машинно гласуване е № 1614-НС. 
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Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

мои инициали има писмо до частен съдебен изпълнител         М.       

П. 

Моля да се запознаете с него и да гласуваме изпращането му. 

Длъжни сме по ГПК да върнем отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Продължаваме с доклади в точка пета. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, в моя папка с проектен номер 1581 има проект на 

решение за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет 

и пети изборен район – София. 

Постъпило е предложение от областния управител на област 

София с вх. № НС-05-6-22/05.02.2023 г. Към предложението са 

представени протокол от същата дата за проведените консултации 

при областния управител за състав на РИК ведно с направените 

предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към 

тях документи.  

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. Спазени са изискванията на Изборния кодекс за 

провеждане на консултациите, като участвалите партии и коалиции 

са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат 

изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния 

кодекс. 
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На проведените консултации при областния управител е 

постигнато съгласие по отношение на състава и ръководството на 

Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – 

София. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 

чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и 

Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. на Централната 

избирателна комисия предлагам да направим следните назначения: 

председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова – ГЕРБ-

СДС; зам.-председатели: Веселин Захариев Варчев – ПП, и Мартина 

Цветанова Маринова – ДПС; секретар – Жана Бориславова Иванова 

– БСП, и членове: Анелия Живкова Георгиева, Денислава 

Пламенова Павлова, Силвия Захариева Качулкова и Соня Боянова 

Василева – ГЕРБ-СДС; Анастасия Георгиева Дюлгерова, Георги 

Емилов Тодоров и Валя Стефанова Козовска-Трулева – ПП; 

Венцеслав Василев Йотов – ДПС; Георги Николов Радев и Павел 

Любомиров Миланов – „Възраждане“; Ивайло Веселинов Василев – 

БСП; Велин Ангелов Пеев – „Демократична България“; Анелия 

Славейкова Асенова – „Български възход“. 

Комисията встъпва в правомощията си на 11 февруари и това 

решение подлежи на обжалване пред В чрез Централната 

избирателна комисия в тридневен срок от обявяването. 

Предлагам да одобрим това предложение . 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по този проект на решение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма. 

Решението е № 1615-НС/09.02.2023 г. 
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Продължаваме с доклади в тази точка и съгласно работата на 

работната група по назначаване съставите на районните избирателни 

комисии. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

мои инициали има проект на решение с проектен номер 1582 за 

назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи 

изборен район – Сливенски, за изборите за народни представители 

на 2 април. 

Постъпило е предложение от областния управител на област 

Сливен с вх. № НС-05-6-23/05.02.2023 г. Към предложението са 

представени протокол от проведена консултация на 5 февруари, 

както и необходимите документи. Извършила съм проверка – всички 

документи, които трябва, са представени в оригинали или в копия. 

На проведените консултации не е постигнато съгласие за 

назначаване състава на Районната избирателна комисия. След 

работата на  работна група в Централната избирателна комисия и 

при съобразяване с предложенията, направени на проведените 

консултации, ви предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе решение, с което да назначи на посочените в проекта правни 

основания Районна избирателна комисия в 21 Изборен район – 

Сливенски в състав от 13 членове, както следва: председател –

Росица Василева Тодорова – ГЕРБ-СДС с посочено ЕГН; заместник-

председатели: Елизабет Александрова Кендерян – ПП и Мария 

Асенова Чомпова, предложена от БСП с посочено ЕГН; секретар – 

Фатме Фикретова Мустафова, предложена от ДПС с посочено ЕГН и 

членове: Стелли Славова Стефанова, Николай Господинов Сандев и 

Ани Николова Панделиева, предложени от ГЕРБ-СДС, Минко Вичев 

Стефанов и Християна Денчева Денчева, предложени от 

„Продължаваме промяната“, Севда Хюсеинова Османова – ДПС, 

Сребрина Атанасова Ганушева – „Възраждане“, Атанас Иванов 

Митев, предложен от „Демократична България – Обединение“, и 
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Даниела Иванчева Василева, предложена от коалиция „Български 

възход“. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 11 февруари 2023 г. 

Решението подлежи на обжалване както е посочено в 

проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1616-НС/09.02.2023 г. 

Следващ докладчик – господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, предлагам ви 

проект на решение относно назначаване на Районна избирателна 

комисия в Тридесети изборен район – Шуменски, за изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Шумен 

с вх. № НС-05-6/10 от 05.02.2023 г. Към писмото са представени 

протокол от проведените на същата дата консултации при областния 

управител за състав на РИК заедно с направените предложения от 

участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.  

Участвали са представители на всички парламентарно 

представени партии и коалиции. Спазени са изискванията на 

Изборния кодекс за провеждане на консултациите, като всички 

партии и коалиции са направили предложения за състава на РИК и 

са представили изискуемите документи съгласно изискванията на 

чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс. 

Не е постигнато съгласие при проведените консултации 

между участниците. Въз основа на горното и на правните основания, 
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посочени в проекта на решение, и въз основа на резултата от 

работата в работната група предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе следното 

„РЕШЕНИЕ: 

Назначава Районна избирателна комисия в Тридесети 

изборен район – Шуменски, в състав от 13 членове, както следва: 

председател – Ивайло Милчев Илиев – ГЕРБ-СДС; зам.-

председатели: Мариела Любчева Иванова – БСП, и Марияна 

Стилиянова Тодорова – „Български възход“; секретар – Ахмед 

Метинов Джамбазов – ДПС и членове: Карен Гарабед Гарабедян, 

Виолета Русинова Вълчева и Силвия Христова Николова – ГЕРБ-

СДС,  Светлин Николаев Стрелков, Надежда Маринчева Върбева и 

Милен Димитров Митев – „Продължаваме промяната“, Хатидже 

Сали Исуф – ДПС, Валентина Маринова Нейкова – „Възраждане“ и 

Мария Велкова Василева от „Демократична България – 

Обединение“. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 11 февруари 2023 г. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд в тридневен срок.“ 

Предложени са и резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1617-НС/09.02.2023 г. 

Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам проектен 

номер 1600, с което ви предлагам да бъде назначен състав на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 
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Кюстендилски, за изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. 

Постъпило е писмо от областния управител на област 

Кюстендил с вх. № НС-05-6-5/05.02.2023 г. Към писмото са 

представени протокол от проведените консултации при областния 

управител за състав на РИК ведно с направените предложения от 

участвалите  партии и коалиции и приложените документи. 

Участвали са надлежно упълномощени представители на 

всички парламентарно представени партии и коалиции. 

От преписката се установява, че са спазени изискванията на 

Изборния кодекс за провеждане на консултациите. Участвалите 

партии и коалиции са направили предложение за състава, съдържат 

се изискуемите документи по чл.  60, ал. 3 и 4 Изборния кодекс. 

Не е постигнато съгласие между участниците, по отношение 

на състава и ръководството на Районната избирателна комисия в 

Десети изборен район. 

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, 

ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и 

Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. на Централната 

избирателна комисия ви предлагам да бъде назначен състав на 

Районна избирателна комисия в Десети изборен район, както следва: 

председател – Венцеслав Благоев Механджийски от ГЕРБ-СДС; 

зам.-председатели: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина от 

„Продължаваме промяната“ и Владимир Александров Миланов –

„Възраждане“, секретар – Добри Пламенов Божков от „БСП за 

България“ и членове: Ивайло Радойчев Анастасов, Десислава 

Василева Костадинова-Стоянова и Гергана Валентинова 

Светославова – ГЕРБ-СДС, Петър Димов Дингозов и Илиана Илиева 

Костова – ПП, Огнян Кирилов Иванов и Ива Любенова Ямандиева – 

ДПС, Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – „Демократична 

България – Обединение“, и Евгения Пламенова Гергова– „Български 

възход“. 



31 

Районната избирателна комисия следва да встъпи в 

правомощия на 11 февруари 2023 г. 

Моля да прегледате проекта на решение и ако нямате 

забележки, да го подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по проекта на решение? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1618-НС/09.02.2023 г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте със следващия доклад. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващото ми предложение е с 

проектен номер 1599 и е за състав на Районна избирателна комисия в 

Осемнадесети изборен район – Разградски. 

Тъй-като току-що видях, че имам техническа грешка, моля за 

пет минутно прекъсване, за да я коригирам и ще ви докладвам 

проекта на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието за 10 минути. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Дванадесет членове сме в залата. 

Госпожо Стоянова, продължаваме с Вашия доклад в точка 

шеста. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Отстранила съм техническата грешка. 

Моля да погледнете проекта на решение за назначаване на 

Районна избирателна комисия в Осемнадесети изборен район – 

Разградски, от 13 членове, както следва: председател: Жоро 
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Михайлов Чобанов – ПП; заместник-председатели: Ралица 

Стефанова Костова-Цветанова – ГЕРБ-СДС и Албена Тодорова 

Тодорова – Йорданова – „Възраждане“; секретар: Юмгюл Мухарем 

Ахмедова – ДПС и членове: Зорница Евгениева Якимова, Виктор 

Милчев Викторов и Садифе Исметова Ахмед –  ГЕРБ-СДС, 

Светлана Недялкова Неделчева и Росен Димитров Маринов – ПП, 

Нергин Хюсеинов Хамдиев – ДПС, Силвия Наскова Великова – 

„БСП за България“, Ивелина Георгиева Игнатова – „Демократична 

България – Обединение“ и Цветелина Ботева Ботева – „Български 

възход“. 

Районната избирателна комисия встъпва в длъжност на 

11февруари 2023 г. 

Моля, ако нямате бележки, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

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. 

Решението е № 1619-НС/09.02.2023 г. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия с вх. № НС-05-6-4/05.02.2023 г. е постъпила преписка от 

областния управител на Габрово, към която са приложени протокол 

от 5 февруари 2023 г. за проведените консултации при областния 

управител. 

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени парти и 

коалиции. Направили са предложенията съгласно изискванията на 

Изборния кодекс. Към преписката са приложени всички изискуеми 

документи. 
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Видно от протокола, на проведените при областния 

управител консултации не е постигнато съгласие по отношение на 

ръководството и състава на Районната избирателна комисия в Седми 

изборен район – Габровски. 

Предвид изложеното дотук, на основание посочените в 

проекта правни основания и въз основа на предложенията, 

направени от работната група, предлагам Централната избирателна 

комисия да назначи Районна избирателна комисия в Седми изборен 

район – Габровски, в състав от 13 членове, както следва: 

председател: Мария Николаева Недева – ГЕРБ-СДС; зам.-

председатели: Моника Пламенова Иванова – ДПС, и Мирослав 

Левентов Кокаларов – „Възраждане“; секретар: Борислав Илиев 

Гьопсалиев – ПП и членове: Мирослава Стефанова Иванова, 

Христина Христова Петкова и Цвета Ангелова Тодорова-Стойчева – 

ГЕРБ-СДС, Ралица Генкова Манолова и Петя Иванова Дженева – 

ПП, Кенан Раимов Сабриев – ДПС, Юлия Петрова Ненова – „БСП за 

България“, Васил Николаев Найденов – „Демократична България – 

Обединение“ и Николина Йорданова Николова-Генова – „Български 

възход“. 

Районната избирателна комисия следва да встъпи в 

правомощията си на 11 февруари 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моя за 

вашите изказвания. Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1620-НС/09.02.2023 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следва проект на решение относно 

назначаване състава на Районна избирателна комисия в 

Четиринадесети изборен район – Пернишки. 
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Постъпилата преписка от областния управител на област 

Перник е с вх. № НС-05-6/13 от 05.02.2023 г. на Централната 

избирателна комисия. Към преписката са приложени протокол от 

5 февруари 2023 г. за проведените консултации при областния 

управител заедно с направени предложения от участвалите партии и 

коалиции. 

От представената преписка се установява, че са спазени 

изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите 

от участвалите в тях партии и коалиции. Направени са съответните 

предложения, но не е постигнато съгласие между участвалите 

партии и коалиции по отношение ръководството и състава на 

Районната избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – 

Пернишки. 

Въз основа на посочените в проекта правни основание и на 

направените в работна група предложения, предлагам следния 

проект на  

„РЕШЕНИЕ: 

Централната избирателна комисия назначава Районна 

избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки в 

състав от 13 членове, както следва: председател: Румяна Николова 

Петрова – ГЕРБ-СДС, зам.-председатели: Донка Владкова Ваташка  

– „Възраждане“ и Галина Радева Никодимова – ДПС; секретар – 

Анастасия Йорданова Соколова – ПП, и членове: Светлана Кирилова 

Петкова, Валентина Страхилова Генадиева-Димитрова и Теодора 

Георгиева Котупанова – ГЕРБ-СДС; Силвия Илиева Петрова и 

Роберт Стефанов Василев – ПП, Галина Радева Никодимова – ДПС, 

Гинка Симова Мирчева-Теофилова – ДПС, Ирена Виткова 

Шаренкова – „ДБ“ и Аделина Цветанова Балканджийска – 

„Български възход“.“ 

Виждам, че в проекта на решение е пропуснат представителят 

на коалиция „БСП за България“, така че, колеги, този проект ще го 

представя на вашето внимание, след като надлежно бъде нанесено 

предложението на коалиция „БСП за България“. 
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След направена справка с направените от партията 

предложения е видно, че от коалиция „БСП за България“ за член на 

Районната избирателна комисия се предлага Ирина Любомирова 

Михайлова-Симеонова.  

Предлагам да бъде включена в състава като член на 

Районната избирателна комисия. 

Следващата точка от проекта на решение се отнася до 

правомощията на Районната избирателна комисия. 

Колеги, правя уточнение за протокола, че е допусната 

техническа грешка при изписване на проекта на решение, като 

Галина Радева Никодимова, която е заместник-председател на 

комисията от квотата на „Движение за права и свободи“ е посочена 

повторно и като член на Районната избирателна комисия. 

Предлагам да отпадне името й при изписването на членовете 

на Районната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1621-НС/09.02.2023 г. 

Колеги, утре ще вземем решения за останалите състави на 

районните избирателни комисии, за да може да се подготвят 

решенията и да няма технически грешки. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля да бъде допълнен дневният 

ред с нова точка: Проект на решение относно регистрация на партия 

„Българско национално обединение“ за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам това да 

бъде точка седма: Проект на решение относно регистрация на партия 

„Българско национално обединение“ за участие в изборите за 

народни представители на 2 април. 

Има ли други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме допълването на дневния ред с точката, 

предложена от колегата Стоянова. 

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 – седма: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ ЗА 

УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 

АПРИЛ 2023 г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте в точка седма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение относно регистрация на партия „Българско национално 

обединение“ за участие в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г.  

Постъпило е заявление за регистрация от партията, 

подписано от Г. В. Г. в качеството му на 

председател и представляващ партията, което е заведено под № 1 на 

8 февруари 2023 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи: 

удостоверение за актуално правно състояние на партията от дата 

3 февруари 2023 г.; удостоверение на Сметната палата за внесени 

финансови отчети за последните три години; образец от подписа на 

представляващия партията; образец от печата на партията; вносна 
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бележка за внесен безлихвен депозит по сметка в БНБ на ЦИК; 

служебна бележка, издадена от банката за актуална банкова сметка 

на партията; имената на лицата, които ще отговарят за приходи, 

разходи и счетоводна отчетност на партията, свързани с 

предизборната кампания; списък, съдържащ три имена и саморъчен 

подпис на заявени 3026 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията.  

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ“. 

От протокола с вх. № НС-04-03-1/09.02.2023 г. на ЦИК от ГД 

ГРАО е извършена проверка на списъка с избирателите, подкрепящи 

регистрацията на партията за участие в изборите, от който се 

установява спазването на разпоредбите на Изборния кодекс, за 

наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията, поради което са налице условията на 

Изборния кодекс, решението на Централната избирателна комисия 

за регистрация на партия „Българско национално обединение“ за 

участие в предстоящите избори. 

Поради всичко изложено дотук и на правните основания, 

посочени в проекта на решението, ви предлагам да вземем решение, 

с което да регистрираме партия „Българско национално обединение“ 

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

Наименованието на партията в бюлетината е „БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд в тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли изказвания?  

Ако няма изказвания, подлагам на гласуване така 

представения проект на решение за регистрация на партия 

„Българско национално обединение“. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1622-НС/09.02.2023 г. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре, 

10 февруари 2023 г., от 10,30 ч. 

Колеги, благодаря ви за работата, която свършихме днес и не 

само днес. Благодаря. 

 

(Закрито в 17,20 ч.) 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

          Виржиния Петрова 

 

Стефка Аличкова 

 


