
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 307 

 

На 10 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проекти на решения относно назначаване на районни 

избирателни комисии в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Докладват: Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Йорданка Ганчева, Георги 

Баханов, Гергана Стоянова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Емил Войнов, Любомир Георгиев, 

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Севинч Солакова. 

3. Проект на решение относно местата извън страната, в които 

на произведени до 5 години преди изборния ден избори, е имало 

образувана поне една избирателна секция  

Докладва: Цветозар Томов 

 

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 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме 15 членове на Централната избирателна 

комисия. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проекти на решения относно назначаване на районни 

избирателни комисии в изборите за народни представители на 2 

април 2023 г. Докладчици са всички колеги, които имат на доклад 

такива преписки. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици 

колегата Войнов, Георгиев, Ганчева, Баханов, Стоянова и Солакова. 

3. Проект на решение относно местата извън страната, в 

които на произведени до 5 години преди изборния ден избори, е 

имало образувана поне една избирателна секция с докладчик 

господин Томов.  

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

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. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА 

РАЙОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 
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Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали е проект на 

решение с проектен номер 1603 относно назначаване на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – 

Хасковски, за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е писмо от областния управител на област 

Хасково. Към предложението в писмото са представени протокол от 

5 февруари 2023 г. 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. 

Участвалите партии и коалиции са направили съответните 

предложения и на проведените консултации при областния 

управител не е постигнато съгласие между участниците по 

отношение на състава и ръководството на Районна избирателна 

комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски. 

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

ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от Изборния кодекес и 

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

комисия предлагам се вземе решение, с което Централната 

избирателна комисия да назначи Районна избирателна комисия в 

Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в състав от 13 

членове, както следва: председател – Добромир Коев Якимов – 

ГЕРБ-СДС; заместник-председатели: Петър Димитров Димитров – 

„Възраждане“ и Петя Ангелова Бостанджиева-Китин – 

„Демократична България“; секретар: Лейла Айнур Елмаз – ДПС, и 

членове: Венелин Карев Челебиев, Гергана Руменова Бояджиева и 

Тонка Гочева Апостолова – ГЕРБ-СДС; Боряна Радкова Делчева, 

Ангел Панчев Ангелов и Соня Димитрова Чанкова – „Продължаваме 

промяната“, Сениха Ерхан Неждет – ДПС, Люба Маринова Спасова 
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– „БСП за България“ и Силвия Иванова Стаматова-Маркова – 

„Български възход“. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощия на 11 

февруари 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на 

решение имате 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. 

Решението е № 1623/10.02.2023 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият доклад е проект на 

решение с проектен номер 1604 относно назначаване на Районна 

избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, 

за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е писмо от областния управител, откъдето става 

ясно, че също не е постигнато съгласие между участващите партии и 

коалиции по време на консултациите, които са проведени в 

съответствие с Изборния кодекс. 

Предлагам Централната избирателна комисия да назначи 

Районна избирателна комисия в 13 Изборен район – Пазарджишки, в 

състав от 13 членове, както следва: председател: Антони Христосков 

Върбев – ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: Васил Цветанов Стефанов – 

„Възраждане“ и Иванка Василева Гатина – „Демократична 

България“; секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев – ДПС, и членове: 

Боряна Чавдарова Дунгарова, Лъчезар Николаев Минев и Сашо 

Асенов Гешев – ГЕРБ-СДС, Христина Геомарова Ганчева, Христо 

Николов Вълков и Янчо Николов Дрянов – „Продължаваме 

промяната“, Юсуф Ахмедов Мехмедов – ДПС, Елена Кръстева 
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Попова – „БСП за България“ и Атанаска Стоичкова Гочева – 

„Български възход“. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощия на 11 

февруари 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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 и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1624-НС/10.02.2023 г. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-05-6-

16/05.02.2023 г. в Централната избирателна комисия е постъпила 

преписка от областния управител на област Смолян за проведени на 

5 февруари консултации за състав на Районна избирателна комисия. 

На консултациите не е постигнато съгласие относно състава и 

ръководството на Районната избирателна комисия, включително има 

приложен проведен протокол за теглене на жребии, поради това че 

представителят на коалиция „Български възход“ е закъснял за 

консултациите. Независимо че е закъснял има надлежно 

упълномощаване и предоставено писмено предложение за член на 

Районната избирателна комисия от квотата на коалиция „Български 

възход“. 

Предвид изложеното до момента, направеното обсъждане в 

работна група и предложенията от работната група, предлагам 

Централната избирателна комисия въз основа на посочените в 

проекта правни основания да вземе следното 

„РЕШЕНИЕ: 

Назначава Районна избирателна комисия в Двадесет и втори 

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

председател: Росица Станимирова Чакърова – ДПС, зам.-
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председатели: Костадин Димитров Чаталбашев – „БСП за България“, 

и Боян Ваклинов Симеонов – „Продължаваме промяната“, секретар: 

Симеон Атанасов Велинов – ГЕРБ-СДС, и членове: Малинка 

Минчева Кордова, Веселин Динков Грашев и Евдокия Сергеева 

Волевска – ГЕРБ-СДС, Анастасия Манолева Караманолева и 

Маргарита Георгиева Солакова – „Продължаваме промяната“, Таня 

Радоева Кьорова – ДПС, Добрин Юлиянов Тодоров – „Възраждане“, 

Димитър Стоянов Марев – „Демократична България“ и Ася 

Светлинова Сиракова – „Български възход“. 

Правомощията на Районната избирателна комисия започват 

да текат от 11 февруари 2023 г.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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 и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1625-НС/10.02.2023 г. 

Следващ докладчик – госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам проект на 

решение относно назначаване на Районна избирателна комисия в 

Шести изборен район – Врачански. 

Постъпило е предложение от областния управител на 

областта с вх. № НС-05-6-7/05.02.2023 г. с приложени към него 

протокол от проведените консултации и всички предложения, 

направени от участвалите партии и коалиции. 

Не е постигнато съгласие за назначаване на Районната 

избирателна комисия. 

Предвид това и на база правните основания предлагам на 

Централната избирателна комисия да назначи Районна избирателна 

комисия в Шести изборен район – Врачански, в състав от 
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13 членове, както следва: председател: Лора Стефчова Младенова-

Атанасова – ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: Светлана Георгиева 

Цветанова – „Продължаваме промяната“, и Маргарит Марков 

Маждраков – „БСП за България“; секретар: Елена Кирилова 

Найденова – ДПС, и членове: Силия Иванова Иванова, Ирена 

Иванова Николова и Ивайло Венков Иванов – ГЕРБ-СДС, Горан 

Йорданов Златков и Ивелина Милова Матина – „Продължаваме 

промяната“, Галя Маринова Мишева – ДПС, Георги Иванов Петров 

– „Възраждане“, Николай Пенков Николов – „Демократична 

България“, и Павлин Иванов Коцев – „Български възход“. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 11 февруари 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

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. 

Решението е № 1626-НС/10.02.2023 г. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № НС-05-6-

27/07.02.2023 г. е постъпила преписка от областния управител на 

област Русе с протокол и направените предложения от участвалите 

партии и коалиции в договарянето. 

Не е постигнато съгласие за състав и ръководство на Районна 

избирателна комисия – Русе, поради което на база правните 

основания ви предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решение, с което да назначи Районна избирателна комисия в 

Деветнадесети изборен район – Русенски, в състав от 13 членове, 

както следва: председател: Милена Георгиева Хинкова – „БСП за 

България“, зам.-председатели: Николай Иванов Братованов – ГЕРБ-



8 

СДС и Звезделина Рафаилова Рафаилова – „Продължаваме 

промяната“; секретар: Елиз Фикрет Халил – ДПС и членове: 

Антоанета Стоянова Йонкова, Миглена Маринова Ангелова и 

Борислав Венелинов Жечев – ГЕРБ-СДС, Корнелия Събева Добрева 

и Иван Дойчинов Дойнов – „Продължаваме промяната“, Гюнайдън 

Расимов Кязимов – ДПС, Лиляна Александрова Владимирова – 

„Възраждане“, Стефан Димов Бонев – „Демократична България“ и 

Ивайло Светославов Пенчев – „Български възход“. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 11 февруари 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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 № 1627-НС/10.02.2023 г. 

Следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка, 

постъпила с вх. № НС-05-6-12/05.02.2023 г., с което областният 

управител ни е изпратил преписката по проведени консултации за 

назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми 

изборен район – Старозагорски. 

На консултациите, проведени при областния управител не е 

постигнато съгласие.  

Докладвам ви и ви предлагам проект на решение, обсъден в 

работна група, след като са разгледани всички факти и 

обстоятелства по преписката и при съобразяване, предлагаме за 

председател: Теодора Иванова Крумова – ГЕРБ-СД; зам.-

председатели: Кристиан Атанасов Баджаков – „Продължаваме 

промяната“ и Милка Николова Кърпачева – „БСП за България“; 
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секретар: Междну Бехчет Халид – ДПС, и членове: Димо Пенев 

Димитров, Надя Петрова Ралчева и Нина Цветкова Савова-

Кършакова и Боряна Костова Карамихова-Желева – ГЕРБ-СДС, 

Елица Димитрова Сярова, Милен Пеев Христов и Даниела Дечева 

Дечева – „Продължаваме промяната“, Севинч Ремзи Хамза – ДПС, 

Десислава Миткова Калоянова и Анелия Стефанова Димова – 

„Възраждане“, Денчо Иванов Денев – БСП, Даниела Иванова 

Митева – „Демократична България“ и Снежана Бонева Тодорова – 

„Български възход“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по този проект на решение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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 № 1628-НС/10.02.2023 г. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващият проект на решение е 

относно назначаване на Районна избирателна комисия в Трети 

изборен район – Варненски. 

Постъпила е преписката от преведените консултации, 

изпратена ни от областния управител на област с административен 

център Варна с вх. № НС-05-6-28/06.02.2023 г. 

Преписката съдържа всички документи. На консултациите не 

е постигнато съгласие, предвид което ви предлагам проект на 

решение, разгледан в работна група, с предложение за назначаване 

на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – 

Варненски, както следва: председател: Велин Марков Жеков – 

ГЕРБ-СДС, зам.-председатели: Дарина Димитрова Илиева – 

„Продължаваме промяната“ и Марияна Георгиева Пантелеева – 

ДПС, секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова – „БСП за 

България“, и членове: Емилия Христова Стефанова, Красимир Нанев 
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Коев, Пенка Стоева Бакалова и Румяна Денчева Цветкова – ГЕРБ-

СДС, Емил Киров Пенков, Жени Димитрова Калчева и Катя 

Димитрова Минчева – „Продължаваме промяната“, Орхан Мехмед 

Мехмед – ДПС, Галина Иванчева Димитрова и Аделина Атанасова 

Демирева  – „Възраждане“, Олег Димитров Атанасов – „БСП за 

България“,  Доля Цветанова Пчелинска-Бойчева – „Демократична 

България“ и Георги Кънчев Тодоров – „Български възход“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по проекта на решение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, 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 № 1629-НС/10.02.2023 г. 

Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за назначаване на Районна избирателна комисия във Втори 

изборен район – Бургаски.  

Постъпило е писмо с приложена преписка от областния 

управител на област Бургас с вх. № НС-05-6/04.02.2023 г., към която 

са приложени всички изискуеми документи от проведените при 

областния управител консултации, от които е видно, че при 

провеждането на консултациите не е постигнато съгласие за 

ръководството и състава на Районната избирателна комисия. 

След съобразяване на представените документи и 

направеното предложение на работната група, и на правните 

основания, посочени в решението, предлагам да бъде назначена 

Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, 

в състав от 17 членове, както следва: председател: Михаил 

Димитров Хаджиянев – ГЕРБ; зам.-председатели: Стоян Василев 

Арнаудов – „Продължаваме промяната“, и Георги Кънчев Михов – 
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„БСП за България“; секретар: Емине Хасан Иляз – ДПС, и  членове, 

както следва: Наталия Здравкова Минкова, Анелия Стоянова 

Долапчиева, Пламена Танева Апостолова и Таня Иванова Стоянова-

Рангелова – ГЕРБ-СДС, Иванка Маринова Кирязова-Кожухарова, 

Стефан Тодоров Пенчев и Светлана Костадинова Янушева – 

„Продължаваме промяната“, Росица Велчева Димова – ДПС, 

Виолета Атанасова Диянова и Иван Георгиев Иванов – 

„Възраждане“, Кина Атанасова Шереметова-Бошева – „БСП за 

България“, Христина Стаматова Хаджиатанасова – „Демократична 

България“ и Магдалена Стоянова Петкова –„Български възход“. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 11 февруари 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 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, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1630-НС/10.02.2023 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е 

предложение относно проект на решение за назначаване на Районна 

избирателна комисия в 31 Изборен район – Ямболски, по 

постъпилото с писмо от областния управител на област Ямбол с вх. 

№ НС-05-6-24/05.02.2023 г. с приложена преписка за проведените 

консултации, от които е видно, че не е постигнато съгласие между 

представителите на участвалите политически партии и коалиции за 

състава на ръководството и състава на Районната избирателна 

комисия. 

След преглеждане на документите и обсъждане на работна 

група, предложението на работната група и на посочените основания 

в проекта на решението, предлагам да бъде назначена Районна 
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избирателна комисия в Тридесет и първи Изборен район – 

Ямболски, в състав от 13 членове, както следва: председател: Ани 

Стефанова Канева – ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: Пенка Георгиева 

Илиева – БСП, и Мариана Георгиева Гърдева-Виденова – 

„Български възход“; секретар: Биляна Иванова Кавалджиева-

Димитрова – „Продължаваме промяната“, и членове, както следва: 

Димитър Събев Събев, Емилия Георгиева Марчева и Силвия 

Николаева Атанасова – ГЕРБ-СДС, Красимира Костадинова 

Иванова-Атанасова и Георги Иванов Георгиев – „Продължаваме 

промяната“, Спасин Киров Карайчев и Ангел Стоянов Ангелов – 

ДПС, Данаил Андреев Йорданов – „Възраждане“, и Николай Динков 

Начев – „Демократична България“. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 11 февруари 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект. 

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. 

Решението е № 1631-НС/10.02.2023 г. 

Следващ докладчик – господин Ципов. 

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

проект на решение за назначаване на Районна избирателна комисия 

в Шестнадесети изборен район – Пловдивски, в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е предложение от областния управител със 

съответния входящ номер.  

На консултациите при областния управител не е постигнато 

съгласие между участниците по отношение на състава и 
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ръководството на Районната избирателна комисия в Шестнадесети 

изборен район – Пловдивски. 

С вх. № НС-11-2/10.02.2023 г. е постъпило предложение от 

„Продължаваме промяната“ на мястото на предложения Стоян 

Панталеев Мемцов да бъде предложена за назначаване за член на 

РИК – 16, Мария Костадинова Шарланджиева. 

С оглед на обсъжданията в работната група и съответните 

правни основания от Изборния кодекс и Решение под № 1584-НС на 

ЦИК, предлагам на вниманието ви следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Назначава Районна избирателна комисия в Шестнадесети 

изборен район – Пловдивски, в състав от 17 членове, както следва: 

председател: Калоян Николаев Сухоруков – ГЕРБ-СДС, зам.-

председатели: Мария Костадинова Шарланджиева – „Продължаваме 

промяната“ и Васил Младенов Петров – ДПС; секретар: Минка 

Алдамирова Сърнешка – БСП, и членове, както следва: Тодор 

Георгиев Анчев, Станислава Минчева Колева-Трендафилова, Илиан 

Руменов Иванов и Мирослав Тенев Тенев – ГЕРБ-СДС, Изабела 

Светлозарова Петкова, Ангел Николаев Първановски и  Румен 

Николаев Георгиев – „Продължаваме промяната“, Сюрия Юсуф 

Дене – ДПС, Виолета Неделчева Константинова и  Нед Чавдаров 

Златев – „Възраждане“, Антон Костадинов Вътов – БСП, Димитър 

Василев Згуров – „Демократична България“ и Траян Димитров 

Узунов – „Български възход“, с посочени ЕГН-та. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 11 февруари 2023 г.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, малко 

време да направим справка относно решението. 

Има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Решението е № 1632-НС/10.02.2023 г. 

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

проект на решение относно назначаване на Районна избирателна 

комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в изборите 

за народни представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е писмо от областния управител на област 

Пловдив с вх. № НС-05-6-21/05.02.2023 г. 

На проведените консултации не е постигнато съгласие между 

участниците по отношение на ръководството и състава на Районна 

избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски. 

Предвид решението от работната група и съответните 

основания на Изборния кодекс и Решение № 1584-НС на 

Централната избирателна комисия предлагам на вниманието ви 

следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Назначава Районна избирателна комисия в Седемнадесети 

изборен район – Пловдивски, в състав от 17 членове, както следва: 

председател: Янко Христов Радунчев – ГЕРБ-СДС; зам.-

председатели –  Сузана Николова Николова – „Възраждане“ и Ваня 

Костадинова Костадинова – „БСП за България“; секретар: Ферад 

Есад Мурад – ДПС, и членове: Росица Ангелова Гавазова, Стелияна 

Димитрова Немцова-Карамфилова,  Николай Руменов Кючуков и 

Антон Желязков Карагачлиев – ГЕРБ-СДС, Иван Милков Кърчев, 

Никола Атанасов Коцелов, Мария Атанасова Пейчева и Райна 

Лалова Дончева – „Продължаваме промяната“, Радина Бойчева 

Петрова – ДПС, Петя Павлова Кирова – „Възраждане“, Добромир 

Димитров Алексов – „БСП за България“, Нина Стоянова Георгиева – 

„Демократична България“ и Йордан Иванов Цаков – „Български 

възход“, със съответните ЕГН-та. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 11 февруари 2023 г.“ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, решението, 

което приехме последно за състава на Районна избирателна комисия 

в 16 Изборен район – Пловдив, е с № 1632-НС. 

Сега, моля за вашите изказвания по проекта на решение за 

състава на РИК – 17.Изборен район – Пловдивски. 

Моля, режим на гласуване. 

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, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Решението е № 1633-НС/10.02.2023 г. 

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

проект на решение относно назначаване на Районна избирателна 

комисия в Първи изборен район – Благоевградски, в изборите за 

народни представители на 2 април тази година. 

Постъпило е предложени е от областния управител на област 

Благоевград със съответния входящ номер. 

На проведените консултации не е постигнато съгласие. 

На основание взетото решение от работна група и 

съответните основания от Изборния кодекс и Решение № 1584-

НС/02.02.2023 г. предлагам на вниманието ви следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Назначава Районна избирателна комисия в Първи изборен 

район – Благоевградски, в състав от 17 членове, както следва: 

председател: Антоанета Кирилова Богданова – ГЕРБ-СДС; зам.-

председатели: Мая Януш Драгиева – „Продължаваме промяната“ и 

Александър Светославов Мановски – „БСП за България“; секретар: 

Мустафа Муса Сирачки – ДПС, и членове: Тина Илианова Кълбова, 

Антоанета Димитрова Кръстева и Елена Иванова Панчева и Весела 

Александрова Цомпова-Стоянова – ГЕРБ-СДС, Елизабета Николаева 

Дерменджиева, Чавдар Михайлов Цонев и Даниела Миладинова 

Стойкова – „Продължаваме промяната“, Симона Цветкова Бошкова 
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– ДПС, Божидар Пенков Ненов и Владимир Колев Вачев – 

„Възраждане“, Славчо Иванов Попов – „БСП за България“, Милена 

Димчова Велкова – „Демократична България“, и Атанас Кирилов 

Кръстев – „Български възход“. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 11февруари 2023 г.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Решението е № 1634-НС/10.02.2023 г. 

Прекъсвам заседанието за 10 минути. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Имаме кворум – 

11 членове сме в залата. 

Продължаваме с доклади по точка първа. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам на вашето 

внимание проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите 

за народни представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Видин 

с вх. № НС-05-6/19 от 05.02.2023 г. Към предложението на 

областния управител са представени протокол от 05.02.2023 г. за 

проведените консултации при областния управител за състав на РИК 
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ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции 

и приложените към тях документи.  

Видно от този протокол, 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 надлежни 

предложения за състава на РИК, както и за ръководството на същата, 

в което се съдържат изискуемите документи съгласно Изборния 

кодекс. 

Видно от протокола, на проведените консултации при 

областния управител не е постигнато съгласие между участниците 

по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна 

комисия в Пети изборен район – Видински. 

Предвид изложеното и на основание относимите разпоредби 

на Изборния кодекс, както и наше Решение № 1584-НС/02.02.2023 г. 

и след преглед на документите, приложени към преписката, в 

работна група, предлагам Централната избирателна комисия да 

назначи Районна избирателна комисия в Пети изборен район – 

Видински, която е в състав от13 членове, както следва: председател: 

Даниел Боянов Цветанов –ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: Ненчо 

Илиев Нешев – „Възраждане“ и Росен Кръстев Ангелов – 

„Демократична България“; секретар: Васил Цветанов Бенов – 

„Продължаваме промяната“ и членове, както следва: Пламенка 

Найденова Цветкова, Елеонора Валериева Петрова и Захарин 

Иванов Захариев – ГЕРБ-СДС, Славяна Младенова Николова и Иван 

Видолов Иванов – „Продължаваме промяната“, Ирена Петрова 

Николова и Наталия Димитрова Петрова – ДПС, Владимир Цоков 

Иванов – „БСП за България“ и Антонио Яниславов Стоянов – 

„Български възход“.“ 

Има приложен и списък на предложенията на участвалите в 

консултациите партии и коалиции за резервни членове – шест на 
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брой. От всичките партии и коалиции има по един човек, предложен 

като резервен член. 

Предлагам да вземем решение, с което да назначим 

Районната избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, 

като същата да встъпи в правомощията си на 11 февруари 2023 г. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: колеги, има ли 

изказвания по този проект на решение? Няма. 

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. 

Решението е № 1635-НС/10-02.2023 г. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, продължавам със 

следващия доклад. 

Предлагам ви проект на решение относно назначаване на 

Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район – 

Ловешки, за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Докладвам ви, че е постъпило е писмо от областния управител 

на област Ловеч с вх. № НС-05-6/1 от 05.02.2023 г. Към писмото са 

представени протокол от 05.02.2023 г. 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. 
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Видно от преписката се установява, че са спазени 

изискванията на Изборния кодекс за провеждане на същите. На 

консултациите участвалите партии и коалиции са направили 

предложение както за  състава, така и на ръководството на същата.  

Видно от документа се съдържат всички изискуеми такива 

съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс. 

На проведените консултации при областния управител, видно 

от протокола, не е постигнато съгласие между участниците по 

отношение на ръководството и състава на Районна избирателна 

комисия в Единадесети изборен район – Ловешки. 

Предвид изложеното до тук и на основание относимите 

разпоредби на Изборния кодекс, както и наше Решение № 1584-

НС/02.02.2023 г., както и проведена работна група, предлагам 

Централната избирателна комисия да вземе решение, с което да 

назначи Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район 

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

Валентина Стефанова Недялкова – ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: 

Евгения Асенова Иванова – „Възраждане“ и Клара Сашева Баросова 

– „Демократична България“ и секретар: Петко Георгиев Петков – 

БСП, и членове, както следва: Иван Донев Арабаджиев, Анна 

Дочева Михайлова и Росица Дилянова Димитрова – ГЕРБ-СДС, 

Ивелина Георгиева,  Любен Иванов Раев и Мария Бончева Йорданов 

– „Продължаваме промяната“, Севдие Шефкат Кулаалиева и 

Зюлейха Мустафова Терзиева – ДПС, Мариана Михайлова Иванова 

– „Български възход“. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 11 февруари 2023 г. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по този проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 
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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 № 1636-НС/10.02.2023 г. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, правя техническа поправка – 

както колегата забеляза, от „Демократична България“ – заместник-

председателят на РИК в Единадесети изборен район – Ловешки, 

точното име е Клара Сашева Баросова. Ще бъде поправено в 

решението. 

Следващ докладчик – господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

областния управител на област Силистра с вх. № НС-05-6/26 от 

07.02.2023 г. Представени са съответните документи.  

Проведени са консултация при областния управител, не са 

постигнали съгласие. 

След обсъждане в работна група и на основание посочените в 

текста съответни разпоредби предложението е да бъде назначена 

Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – 

Силистренски, в състав от 13 членове, както следва: председател: 

Марияна Борисова Чобанова – ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: 

Мирела Атанасова Петкова – „Продължаваме промяната“ и Ивелина 

Михайлова Николова – „БСП за България“; секретар: Илхан Етем 

Ахмед – ДПС, и членове: Ивелина Николова Петрова, Росен 

Великов Димитров и Марин Богданов Ботев – ГЕРБ-СДС, Ванушка 

Василева Георгиева и Сибел Севджан Явер-Осман –„Продължаваме 

промяната“, Нурхан Юсуф Акиф – ДПС, Константин Георгиев 

Узунов – „Възраждане“, Милен Иванов Илиев – „Демократична 

България“ и Габриела Петрова Кръстилова – „Български възход“. 
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Предлагам този състав на Районна избирателна комисия – 

Силистра, която да встъпи в правомощията си на 11 февруари 

2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по 

предложението за състав на РИК – Силистра? Няма. 

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. 

Решението е № 1637-НС/10.02.2023 г. 

Следващ докладчик – господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви проект на 

решение относно назначаване на Районна избирателна комисия в 

Осми изборен район – Добрички, за изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Добрич 

за проведените консултации при областния управител, на които не е 

постигнато съгласие. 

В тях са участвали всички упълномощени представители на 

всички парламентарно представени партии и коалиции. Спазени са 

изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, 

но, както вече казах, не се е стигнало до съгласие, поради което 

Централната избирателна комисия трябва да вземе решение относно 

състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – 

Добрички. 

Предлагам да вземем решение, с което да утвърдим за 

председател на Районната избирателна комисия Цонка Георгиева 

Велкова – ГЕРБ-СДС; зам.-председатели Петя Кирова Славова – 

„Продължаваме промяната“ и Диана Илиева Далакманска – 

„Български възход“, секретар: Сюзан Зекерие Рамис – ДПС, и 
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членове на комисията, който е 13-членна в състава, както следва: 

Димчо Илиев Илиев,  Атанас Георгиев Вълков и  Александрина 

Богомилова Желязкова – ГЕРБ-СДС, Бранимир Димитров Вълчанов 

и Дарина Николова Колева – „Продължаваме промяната“, Семра 

Гюресл Назиф-Рюстем – ДПС, Йорданка Иванова Йорданова – 

„Възраждане“, Руслава Ганчева Гаврилова – „БСП за България“ и 

Диляна Данаилова Радоева – „Демократична България“. 

Това е съставът, който предлагам да приемем и да утвърдим 

тази комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по този проект на решение? Няма. 

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. 

Решението е № 1638-НС/10.02.2023 г. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, още един проект на решение за 

назначаване на Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен 

район – Монтана, за изборите, които предстоят. 

Ситуацията е сходна на тази в Добрич. 

Консултациите са проведени с участието на всички 

упълномощени представители на всички парламентарно 

представени партии и коалиции. Спазени са изискванията на 

Изборния кодекс.  

Направени са предложения от всички участвали партии и 

коалиции, но не се е стигнало до съгласие при консултациите, 

поради което ние следва да вземем решение за назначаване и на тази 

Районна избирателна комисия. 

Предложението ми за решение е следното: председател 

Пламка Христова Григорова – ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: Елена 
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Иванова Викторова – „Възраждане“ и Камелия Александрова 

Илиева – „БСП за България“; секретар: Румен Димитров Гоцов – 

ДПС, и членове в тази 13-членна комисия, както следва: Диана 

Иванова Иванчева, Петя Петрова Кирилова и Полин Николаева 

Гълъбова – ГЕРБ-СДС, Цена Замфирова Димитрова, Петко Кирилов 

Петков и Петя Найденова Гачовска-Томова – „Продължаваме 

промяната“, Даниела Вескова Николаева – ДПС, Димитър 

Любомиров Киров – „Демократична България“ и Велизар Димитров 

Симеонов – „Български възход“.  

Това е решението, което предлагам да утвърдим с гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

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. 

Решението е № 1639-НС/10.02.2023 г. 

Господин Димитров, заповядайте с Вашия проект на 

решение. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

С вх. № 22-25/10.02.2023 г. е постъпило писмо от назначената 

вчера Полина Витанова за секретар на Районна избирателна комисия 

в Двадесети и трети изборен район за допусната техническа грешка 

във фамилното име на Анастасия Иванова Гебова. 

В папката ми има проект на решение, според който на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Централната 

избирателна комисия допуска поправка на техническа грешка в 

Решение № 1610-НС/09.02.2023 г., като името на назначената за 
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член на РИК Анастасия Иванова Попова да се чете Анастия Иванова 

Гебова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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); против – няма. 

Решението е № 1640-НС/10.02.2023 г. – поправка техническа 

грешка). 

 

Колеги, преминаваме към втора точка:  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.  

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от „Информационно обслужване“ АД с вх. № ЦИК-00-95 от 

10 февруари. То е във връзка с проведената работна среща преди два 

дни. Изпращат ни информация за преиздадените електронни 

подписи по секции и машини за всеки отделен избор след април 

2021 г. В екселската таблица са посочени издадените подписи.  

Моля да се запознаете. Тъй като очакваме да ни изпратят 

допълнително общия брой преиздадени подписи и дали са пълен 

комплект карти, на този етап докладвам писмото за запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-

8/09.02.2023 г. от Министерството на външните работи. Докладвам 

писмото за сведение. То е относно отговор от председателя на 

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа на покана за 

международно наблюдение на изборите за народни представители, 

насрочени на 2 април 2023 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-06-22/09.02.2023 т. от община Трън и е във връзка с 

поставения традиционно въпрос за гласуване на лица с адреси извън 

класификатора.  

Към момента за сведение. На по-късен етап ще бъде вероятно 

предмет на решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Елка Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка с днешна дата 

започвам с предложение за проект на писмо с проектен № 5025. Това 

е във връзка с писмо от Комисията за защита на личните данни 

(КЗЛД) с вх. № НС-23-16, с което ви запознах вчера. Подготвен е 

отговор с исканата информация.  

Моля да се запознаете с проекта на писмо и да го подложим 

на гласуване, ако нямате бележки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по проекта? 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 и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

 ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е във връзка с 

докладван за запознаване вчера от мен вх. № ЦИК-11-12. Докладвам 

ви докладна записка от директора на дирекция „Администрация“, с 

вх. № ЦИК-09-39, с което е предложен за одобряване отчет по 

сключен граждански договор с външен изпълнител за участие в 

комисията за подбор за заемане на длъжността „старши 

счетоводител“ в администрацията.  

Моля да се запознаете с докладната и приложението към нея 

– отчета на изпълнителя, и същият да бъде приет с наше протоколно 

решение.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Стоянова има ли изказвания? Няма.  

Подлагам на гласуване приемане работата на лицето по 

представения отчет и изплащане на възнаграждението.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви три входящи номера 

заедно, тъй като те са от една и съща група – № НС-22-22, № НС-22-

23 и № НС-22-24 в моя папка с днешна дата. Тъй като същите 

представляват питания от граждани, свързани с предстоящите 

избори, предлагам заедно с останалите въпроси, които поставят 

граждани, да ги обсъдим на работна група и да приемем решение как 

ще бъде отговаряно на такива въпроси конкретно по отношение на 

предстоящите избори.  

Едното питане е от дама, която е била в СИК извън страната, 

сега пита как щяло да се процедира оттук нататък.  

Другото е искане Централната избирателна комисия да 

изпрати указание до общинските кметове, като предметът на 

искането предстои да бъде обсъждан в работен порядък и не е 

предмет на настоящото заседание.  

Третото е запитване от лице как може да гласува извън 

страната. Пак казвам – тъй като и трите представляват запитвания, 

свързани с уточняване на права на български граждани и вероятно 

ще представляват интерес на по-голям кръг субекти, след като бъдат 

обсъдени на работна група, да преценим как да публикуваме 

евентуално отговорите им.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик е госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

писмо от Печатницата на БНБ с вх. № НС-26-7 от 9 февруари. Нямат 
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бележки по предложения проект за осъществяване на контрол при 

отпечатване на хартиените бюлетини. Когато имаме възможност, 

можем да приемем вече решението.  

От община Айтос сме получили информация, включително 

сканирана заповедта за образуване на избирателните секции и за 

техните адреси – вх. № НС-06-24 от 9 февруари. Ние скоро трябва да 

получим от ГД ГРАО информация за секциите, адресите и броя на 

избирателите в тях, за да можем да качим тази информация на 

нашата страница, включително такава информация сме получили с 

копие от заповедта на кмета на община Провадия с вх. № НС-06-21 

от 8 февруари. За сведение.  

По повод  постъпило писмо от „Регистър БГ“ с вх. № ЦИК-

00-89 от 4 февруари – аз ви ги докладвах на 6-и, две писма относно 

изтичането на срока за поддръжка на домейна cik.bg на кирилица и 

на латиница.  

В докладна записка с вх. № ЦИК-09-40 от 9 февруари е 

посочено, че през 2020 г.  за срок от три години е била заплатена 

цената за поддръжка на домейна в „Регистър БГ“. Тъй като срокът 

изтича на 5 февруари, е необходимо, ако решим да се поддържа този 

домейн, да се заплати 422, 42 лв. с ДДС. Приложен е и контролен 

лист. По бюджета на Централната избирателна комисия има такива 

средства.  

Предлагам да одобрим извършването на такъв разход и за 

изплащането за поддръжка на двата домейна на сума в размер 

на 422, 42 лв. с ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля да гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

госпожа Р. Г.с вх. № НС-22-18/08.02.2023 г. Знаете, тя има опит или 

добра комуникация с Централната избирателна комисия и като член 

на Обществения съвет, председател на Обществения съвет в 

годините сме работили заедно.  

Обръща внимание, че в рамките на две години Централната 

избирателна комисия в момента работи по подготовката и 

произвеждането на петите парламентарни избори и затова смята, че 

се увеличава и общественото внимание към организацията на 

дейността ни.  

Обръща внимание на липса на дневен ред за заседания на 

работни групи, на регистър на докладите на работните групи, както 

и обсъждане на предложения, които са достъпни в нашите 

електронни папки, при изключени микрофони.  

Аз няма да се съглася, че изключваме микрофони при 

обсъждане в залата, но така или иначе поради липса на такава 

информация, наблюдатели и партии без представителство в 

Централната избирателна комисия остават без информация и без 

достъп до мотивацията и обосновката на решенията на Централната 

избирателна комисия.  

Аз благодаря за това писмо. Разбира се, докладвам ви го и за 

запознаване, и за допълнителна преценка, защото всички ние 

вярваме, че публичността и прозрачността на целия процес за 

вземане на решения е важен, но, от друга страна, знам и това, че в 

рамките на краткия срок, в който Централната избирателна комисия 

трябва да организира произвеждането на изборите, понякога е много 

важно бързо и в срок да се приемат решенията. Невинаги решенията 

са дискусионни и от тази гледна точка може би се създава 

впечатление, че бързо сме приели решения, по които е следвало да 

има дискусия. Засега приключвам с това.  

Докладвам ви за сведение писмо от главния секретар на 

Министерския съвет до министъра на външните работи с искане до 
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15 февруари да предоставят информация относно необходимите 

изборни книжа и материали за секциите извън страната.  

Колеги, докладвам ви за сведение писмо, което сме получили 

от Министерството на външните работи от постоянния секретар, той 

е и председател на Работна група „Избори“ – вх. № НС-04-01-7 от 

9 февруари тази година. Предложението е в рамките на 

определените средства по ПМС 20 от 6  февруари 2023 г. за 

приемане на план-сметката да бъдат определени възнаграждения на 

членовете на секционните избирателни комисии извън страната.  

Докладвам ви за сведение и в тази връзка ви уведомявам, че 

във вътрешната мрежа вече има проект на решение за 

възнагражденията на членовете на СИК извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик в Административни преписки е госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-04-02-66 от 8 февруари от Министерството на вътрешните 

работи, СДВР, Седмо районно управление, с което по образувана 

прокурорска преписка № 24354/2022 г. се интересува заместник-

началникът на Седмо районно управление дали Политическа партия 

„Национално движение за спасение на Отечеството“ е взела участие 

в изборите за народни представители, президент и вицепрезидент, 

членове на Европейския парламент и общински съветници и кметове 

през последните пет години. И да се приложат всичките релевантни 

документи във връзка с регистрацията. 

Извършена е проверка от звено „Регистри“. От 2017 г. до 

момента тази политическа партия не е регистрирана за участие в 

нито един вид от посочените избори.  

Предлагам да гласуваме отговор, който се намира, надявам 

се, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали с проектен 

№ 5028, с който да отговорим, че тази партия не е регистрирана за 

участие във всички изброени избори за последните пет години.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  
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Моля да гласуваме.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали, моля да се запознаете с проект на писмо до 

„Информационно обслужване“ АД – проектният номер е 5029, във 

връзка с проектите, които възлагаме на „Информационно 

обслужване“ АД относно прилагане на разпоредбите на чл. 3, 

ал. 3 на Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предполагам 

погледнахте проекта на писмо.  

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, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ЦИК-00-93/09.02.2023 г. от госпожа М. И., която работи за 

правна кантора и предлагат своите услуги на Централната 

избирателна комисия.  

Моля да се запознаете с писмото. За сведение.  

Докладвам ви писмо от Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-6 

от 9 февруари, с което ни изпращат писмо на Обществения съвет, 

адресирано до президента на Републиката, министър-председателя 

на Републиката и в копие до госпожа Нейкова – председател на 

Централната избирателна комисия, като молят писмото да бъде 

обявено на интернет страницата на ЦИК в секцията „Обществен 

съвет“, подсекция „Предложения на Обществения съвет“. 

Предложението е до Министерския съвет да се създаде отново 
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Граждански борд към Министерския съвет съгласно практика, която 

не е нова, за прозрачни избори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направения доклад има ли изказвания?  

Моля, режим на гласуване да се публикува писмото на 

Обществения съвет в съответната секция.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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.  

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия, 

което ще продължи в 16,30 ч. с оглед необходимостта от подготовка 

на проектите на документи за следобедната част.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия със закъснение, 

тъй като по-късно получихме необходимите документи във връзка с 

някои от преписките, които ще бъдат докладвани в днешното 

заседание.  

Тринадесет членове сме.  

Продължаваме с доклади в първа точка: Проекти на 

решения относно назначаване на Районни избирателни комисии в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, в папката с моите 

инициали е подготвен проект за решение № 1586 за назначаване на 

Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – 

Плевенски, за изборите на 2 април.  

Постъпило е писмо от областния управител на област Плевен 

с вх. № НС-05-6/9 от 5 февруари. Към писмото са представени 



32 

всички необходими документи, както и протокол от проведените 

консултации от 5 февруари 2023 г.  

Допълнително с писмено предложение с вх. № НС-11-3 от 

10 февруари са представени допълнителни документи.  

На консултациите не е постигнало съгласие за определяне на 

ръководния състав на Петнадесети изборен район – Плевенски, 

поради което на проведена работна група и на посочените в проекта 

за решение правни основания ви предлагам да назначим Районна 

избирателна комисия – Плевен, в състав от 13 членове, както следва: 

председател: Ярослав Николов Димитров – ГЕРБ-СДС; заместник-

председатели Николай Тодоров Яков – „Продължаваме Промяната“ 

и Тодор Ботев Славеев – „Възраждане“; секретар Яница Янкова 

Линева – ДПС, и членове, както следва: Евгения Вескова Миланова, 

Красимир Димитров Данков и Анатолий Емануилов Манолов –

ГЕРБ-СДС, Юлия Симеонова Стефанова, Александър Стефанов 

Станев – „Продължаваме Промяната“, Айгюл Алиева Хасанова –

ДПС, Юлия Генова Петровска – „БСП за България“, Петър 

Бориславов Жеков – „Демократична България“, и Крум Васков 

Пенчев – „Български възход“.  

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 11 февруари.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по този проект на решение има ли? 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 и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 1641-НС/10.02.2023 г.  

Колеги, това беше и последното решение за назначаване 

съставите на районни избирателни комисии.  

От утре започват своята работа.  
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Да им пожелаем успех и лека работа!  

Сега трябва да вземем протоколно решение да утвърдим 

списъка на резервните членове.  

Във вътрешната мрежа в папка „49 Народно събрание“ е 

списъкът на резервните членове. Предлагам ви с протоколно 

решение да одобрим общо за всички изборни райони предложените 

резервни членове за районните избирателни комисии.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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.  

По тази точка и госпожа Елка Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, проектен № 1609 за поправка на 

техническа грешка в Решение № 1618.  

Моля да се запознаете с проекта на решение и да го гласуваме 

– объркана е една буквичка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по този проект? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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 № 1642-НС/10.02.2023 г. – поправка техническа 

грешка. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪКА 

НА МЕСТАТА В ДЪРЖАВИТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ОБРАЗУВАТ 

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ИЗВЪН СТРАНАТА ПО РЕДА НА 
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ЧЛ. 14, Т. 1 И Т. 3 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС В ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.  

Заповядайте, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Проектът е с проектен 

№ 1610, качен е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Той е относно обявяване списъка на местата по чл. 14, т. 3, в които 

са гласували не по-малко от 100 избиратели, както и местата по чл. 

14, т. 1, в които има дипломатически и консулски представителства, 

списъкът за които ни е изпратен с писмо от Министерството на 

външните работи.  

Двата списъка са качени поотделно, като частта, касаеща 

дипломатическите и консулските представителства, е разделена на 

две.  

В първата част са посолствата, спрямо които Министерството 

на външните работи не е изразило никакви съображения относно 

разкриването на избирателни секции, а в част Б са  местата, спрямо 

които Министерството на външните работи прави предложения за 

тяхното неразкриване, които би трябвало да бъдат допълнително 

обсъдени и разгледани преди да се вземе решение по чл. 12. 

Поставена е и съответната забележка 1 накрая на диспозитива за 

тези места.  

По отношение на списъка със секциите, в които са гласували 

100 или повече избиратели с две звездички, също така са отбелязани 

местата, в които секции ще бъдат образувани под условие, че ще 

бъде получено съгласието на приемащата държава за произвеждане 

на изборите и за разкриването на избирателните секции до 16 март 

2023 г., когато е срокът да вземем решение по чл. 12.  

Това са предварителните бележки, които мога да направя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам, те по същество не 

променят предложения ни проект на решение, но с оглед така, както 

е структурирано и както обсъждахме, в мотивната част на решението 

да се цитира писмото от 9 февруари, с което Министерството на 
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външните работи изпрати в Централната избирателна комисия 

списъка, където Република България има дипломатически и 

консулски представителства, а именно това са местата, които 

съобразно предложения ни проект на решение, трябва да обявим по 

смисъла на чл. 14, т. 1.  

И предлагам за по-голяма прегледност диспозитивът на 

решението да стане в раздел I: „Обявява списъка на местата (където 

има дипломатически и консулства Република България), както 

следва:“ и след таблицата, която ни е предложена, тя е наименувана. 

И след това в  Раздел II да обявим местата по смисъла на чл. 14, т. 3.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания по проекта?  

Господин Томов, може би се налага редакция в мотивите на 

решението в предпоследния абзац, за да става ясно, че 

окончателното образуване на избирателните секции е с приемане на 

решението на ЦИК, съгласно чл. 12 от Изборния кодекс. В този 

смисъл трябва да бъде направена редакцията.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, приемам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? Няма.  

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.  

Решението е № 1643-НС/10.02.2023 г. 

Колеги, връщаме се в първа точка във връзка с постъпили 

преди малко документи за замяна на член на Районна избирателна 

комисия в Двадесет и шести изборен район.  

Господин Ципов, заповядайте.  
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите 

проект на решение относно промяна в състава на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски.  

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. 

№ НС-05-8 от 10 февруари от областния управител на Софийска 

област, приложено предложение от Политическа партия 

„Възраждане“ чрез упълномощен представител за промяна в РИК. 

Предлага се на мястото на М. Г. И. за член на РИК 

да бъде назначена  Б. Д. Д. Към предложението са приложени 

съответните необходими документи.  

Предвид изложеното и съответните основания от Изборния 

кодекс и решението на ЦИК, предлагам на вниманието ви    

следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Освобождава като член на Районна избирателна комисия в 

Двадесет и шести изборен район – Софийски, М. Г. И. със 

съответното ЕГН и назначава за член на Районна избирателна 

комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски, Б. П. Д. със 

съответното ЕГН“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по проекта за решение?  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, предлагам да отложим 

доклада за понеделник.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по тази 

преписка за следващото заседание предлагам да се отложи 

вземането на решение за снабдяване с необходими документи.  

Връщаме се в Доклади по административни преписки. 

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, във връзка с осъществяване на дейностите 

по техническото осигуряване на машинното гласуване в изборите на 

2 април и с оглед волята на законодателя в приетото изменение и 

допълнение на Изборния кодекс, предлагам да изпратим писмо до 
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министър-председателя, с което да поставим въпроса за 

обезпечаване на дейностите, свързани с машинното гласуване.  

Проектът на писмо е в моята папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

погледнете писмото.  

Има ли изказвания по така представения проект? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

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

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия.  

Насрочвам следващото за понеделник – 13 февруари, от 

10,30 ч. Благодаря.  

 

(Закрито в 18,07 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

Стенографи:  

   Стефка Аличкова  

  

 Нина Иванова 


