
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 308 

 

На 13 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно осъществяване на контрол от 

Централната избирателна комисия при отпечатването на хартиените 

бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Докладва: Севинч Солакова 

2. Проект на решение относно промени в състава на РИК и 

проект на решение относно поправка на техническа грешка. 

Докладват: Красимир Ципов и Димитър 

Димитров 

3. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Цветанка Георгиева, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Ерхан Чаушев, 

Любомир Георгиев, Емил Войнов и Севинч 

Солакова 

6. Гласуване извън страната. 

   Докладва: Цветозар Томов 
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7. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват: Гергана Стоянова и Елка Стоянова 

8. Проекти на решения относно регистрация на партии и 

коалиции за участие в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. 

Докладват: Цветанка Георгиева, Елка Стоянова 

  

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. 

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

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

проведем заседанието. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно осъществяване на контрол от 

ЦИК при отпечатване на хартиените бюлетини в изборите на 

2 април 2023 г. с докладчик госпожа Солакова. 

2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

3. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа 

Матева. 

4. Доклади по административни преписки с докладчици: 

госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Георгиева, Елка 

Стоянова, господин Ципов, Чаушев, госпожа Солакова и аз. 

5. Гласуване извън страната с докладчик господин Томов. 
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6. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик госпожа Гергана Стоянова. 

Моля, за вашите предложения по дневния ред. 

Господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моля да ме включите в Доклади по 

административни преписки. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да ме включите в нова точка: 

Проект на решение относно промяна в състава на РИК в Двадесет и 

шести изборен район – Софийски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на господин Ципов, ви предлагам това да бъде 

точка втора: Проект на решение относно промяна в състава на РИК, 

а другите точки от дневния ред да се преномерират. 

В тази точка да бъде и поправка на техническа грешка при 

колегата Димитров за РИК – 25. 

Други колеги? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да ме добавите в Доклади по 

административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 

няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

НА КОНТРОЛ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ПРИ ОТПЕЧАТВАНЕ НА ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ В 

ИЗБОРИТЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

проекта на решение относно осъществяване на контрол при 

отпечатване на хартиените бюлетини. 

Няма никаква нормативна промяна нито в Изборния кодекс, 

нито в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол 

върху ценни книжа. По тази причина проектът не се различава от 

досегашните.  

Основната роля и основният орган по Наредбата за ценните 

книжа е Министерството на финансите. Централната избирателна 

комисия и районните избирателни комисии също участват в процеса 

по отпечатване на хартиените бюлетини с оглед на това, че се ползва 

електронна система, в която се въвеждат данните за кандидатите и 

се генерира съдържанието на бюлетината съобразно образеца от 

изборната книга, както и съобразно приетите технически 

характеристики на бюлетината. 

Процедурата е същата. Моля да видите проекта. С този 

проект уреждаме, включително условията, свързани с Наредбата за 

отпечатване, както и унищожаването на технологичния брак и 

формите, които са ползвани при отпечатването на хартиените 

бюлетини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта на решение. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам в точка 

едно може би, където за първи път става дума за електронна 

система, по някакъв начин да се опише каква е тази система и какво 

се въвежда в нея, в смисъл, от следващите точки става ясно, че там 

се въвежда и графичният файл, одобрява се, потвърждава се или се 

правят промени. Може би да уточним и, че до тази електронна 

система достъп имат както членове на Централната избирателна 

комисия, така и на районните избирателни комисии, които там 

трябва да проверяват и да потвърждават графичния файл с 

предпечата на хартиените бюлетини. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Вижте, колеги, нямам нищо против, 

но тъй като това е все пак процесът по отпечатване на бюлетините, 

ние досега сме спазвали тази процедура, в която няма подробно 

описание на електронната система, която е обект на процедурата по 

възлагане на отпечатването с договор на Печатницата на БНБ. 

Ако решим да индивидуализираме, да конкретизираме и да 

посочим основни характеристики на електронната система, тогава 

може би е добре решението да се отложи и да се приеме, след като 

бъде възложена поръчката на Печатницата на БНБ. 

Пак казвам, тъй като това касае процеса по отпечатване на 

хартиени бюлетини – един процес, в който следва да има достатъчно 

информация относно основните характеристики на този процес, без 

да се дава според мен подробна информация за вида на електронната 

система, нейно наименование може би и така нататък. 

Да, Централната избирателна комисия и районните 

избирателни комисии имат достъп до тази система, но то не е обект 

на това решение, а след възлагане и сключване на договора, се 

изпраща указанието на районните избирателни комисии за работа с 

тази електронна система. 

В първа точка е предвидено, че възлагането на електронната 

система може да бъде възложено на подизпълнител и обикновено е 

така. Но ние пак се позоваваме на практиката, а това ще бъде 

индивидуализирано едва при провеждането на процедурата за 

сключване на договор с печатница на БНБ за отпечатване на 

бюлетините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Може би не бях правилно 

разбрана. Аз смятам, че в това решение освен предпечата и печата на 

бюлетините се урежда и начинът, по който се утвърждава 

графичният файл и точно там предложих да добавим – още в първа 
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точка, без да описваме вида на системата и наименованието й, да 

добавим, че до тази електронна система достъп имат членове на 

Централната избирателна комисия, на районните избирателни 

комисии, че в тази система се въвежда предпечатния образец на 

бюлетините и там се потвърждават. Само това, за да бъде ясно като 

говорим за  електронна система, какво имаме предвид. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Всеки текст има адресат. Адресат на този 

текст е Печатницата по отношение на бюлетините. Всякакви 

отдолни, дребнави подтеми се решават с отделни текстове. Не знам 

смисъла защо трябва да се разводнява този текст, който има един 

конкретен адресат и той е Печатницата за бюлетината. 

Добре е да се каже нещо общо по отношение на тази 

електронна система, но останалото вече е предмет на дълги по-

обстойни текстове, и то на решение на ЦИК по отношение на 

районните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? 

По проекта на решение беше направено предложение в т. 1 да 

се допълни, че достъп до системата имат членовете на Централната 

избирателна комисия и районните избирателни комисии.   

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – 6 (Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова) 

Това предложение не събра необходимото мнозинство. 

Подлагам на гласуване основното предложение, както беше 

представено от докладчика. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 
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Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 3 (Любомир Георгиев, Росица Матева и 

Цветозар Томов). 

Решението е № 1644-НС/13.02.2023 г. 

Колеги, преди да продължим с втора точка, давам думата на 

колегата Димитров с едно писмо до Министерството на финансите, 

тъй като имаме срок, в който трябва да предоставим отговор. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

В моя папка има проект на писмо, с което отговаряме на 

Министерството на финансите, което очаква от нас да се произнесем 

по проекта на постановление, тоест да го съгласуваме. Разбира се, 

съгласуваме без поправки и коментари. 

Предлагам с решение да изпратим това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 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, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Докладът на господин Димитров беше в пета точка: Доклади 

по административни преписки. 

 

Преминаваме към четвърта точка от дневния ред, тъй като 

госпожа Матева има спешен доклад: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам няколко 

жалби, които са постъпили вчера в Централната избирателна 

комисия. 

Първата е с вх. № НС-11-4/12.02.2023 г. от коалиция 

„Продължаваме промяната“ срещу Решение № 1617-

НС/98.02.2023 г. на Централната избирателна комисия за 

назначаване на Районна избирателна комисия в Тридесети изборен 

район – Шуменски. Жалбите са комплектувани и ще бъдат внесени 

във Върховния административен съд веднага след доклада и 

подписването на съпроводителните писма. 

Следващата жалба е с вх. № НС-11-5/12.02.2023 г. отново от 

коалиция „Продължаваме промяната“ срещу Решение № 1618-

НС/09.02.2023 г., с което е назначена Районна избирателна комисия 

в Десети изборен район – Кюстендилски. 

Следващата жалба е с вх. № НС-11-6/12.02.2023 г. отново от 

коалиция „Продължаваме промяната“ срещу Решение № 1624-

НС/10.02.2023 г., с което решение Централната избирателна комисия 

е назначила РИК в Тринадесети изборен район – Пазарджишки. 

Жалба с вх. № НС-11-7/12.02.2023 г. е от коалиция 

„Продължаваме промяната“ срещу Решение № 1639-

НС/10.02.2023 г. на Централната избирателна комисия, с което е 

назначена Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен 

район – Монтана. 

Последната жалба е с вх. № НС-11-8/12.02.2023 г. от 

коалиция „Продължаваме промяната“ срещу Решение № 1641-НС, с 

което Централната избирателна комисия е назначила Районна 

избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски. 

Както казах, жалбите са комплектувани, ще бъдат подписани 

съпроводителните писма и ще бъдат внесени във Върховен 

административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

втора точка от дневния ред:  
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЕНИ В 

СЪСТАВА НА РИК.  

Господин Ципов, заповядайте. 

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 са постъпили 

предложения с вх. № НС-05-8/10.02.2023 г. от областния управител 

на Софийска област с приложено предложение от ПП „Възраждане“ 

чрез упълномощения представител          С.             С.        Г. 

за промяна в РИК, както и заявление с вх. № НС-10-6/11.02.2023 г., с 

които се предлага на мястото на        М.               Г.               И., 

за член на РИК да бъде назначена Б. П. Д. 

Към предложението са приложени съответните документи. 

Предвид основанията от Изборния кодекс предлагам на 

вниманието ви следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Освобождава като член на Районна избирателна комисия в 

Двадесет и шести изборен район – Софийски, Марийка Георгиева 

Ицова, със съответното ЕГН. 

Назначава за член на Районна избирателна комисия в 

Двадесет и шести изборен район – Софийски, Биляна Петрова 

Давикова, със съответното ЕГН.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказвания? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1645-НС/13.02.2023 г. 

Следващият доклад в точка втора е на господин Димитров. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, с вх. № НС-15-2/12.02.2023 г. е постъпило писмо, с 

което председателят на РИК – 25, ни уведомява, че е допусната 

техническа грешка в Решение № 1615, поради което предлагам да 

вземем решение, с което допускаме поправка на техническа грешка 

в Решение № 1615-НС/09.02.2023 г., като името на назначения член 

на РИК Георги Николов Радев да се чете Георги Николов Ралев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Решението е № 1646-НС/13.02.2023 г. – техническа поправка. 

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

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

16/13.02.2023 г. С него ни изпращат два проекта на технически 

спецификации за дейностите по осигуряване на машинното 

гласуване за изборите на 2 април 2023 г. И в двата варианта има 

обособени по три дейности. Разликата е в логистиката и 

техническите дейности извън страната. 

В първия вариант те са включени в дейност 3, а във втория 

вариант – в дейност 1. Докладвам писмото за запознаване, като 

предлагам да го обсъдим на работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

четвърта точка: Доклади по дела, жалби и сигнали. 
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Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Софийски районен съд, Наказателно отделение, Четвърти състав, с 

което Районният съд, Четвърти състав изисква прецизна информация 

за господин        К.             Т.       К.          с посочено ЕГН, 

обвиняем  по наказателно административен характер дело 

№ 8644/2020 г. имал ли е качеството регистриран кандидат за 

народен представител, конкретно към дата 27 септември 2021 г. и 

има ли качеството регистриран кандидат за народен представител 

конкретно към датата 27 февруари 2023 г., като при положителен 

отговор се изисква да се приложи копие от решението за 

регистрация. 

Ще възложа на отдел „Регистри“ да извършат проверката, но 

в тази връзка ви предлагам да вземем протоколно решение, с което 

да възложим да бъдат издадени и на другите двама служители в 

отдел „Регистри“ освен на       Д.       С., електронни подписи за 

достъп до базата … със същия обем, който притежава             Д.       

С.,  за да могат да бъдат извършвани тези проверки и 

да можем да си вършим работата. По-специално за       К.             П.  

и    Е.  С. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или 

предложения? 

Колеги, по предложението за предоставяне на достъп до 

системата … на всички служители от звено „Регистри“ има ли други 

изказвания, или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 3 (Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева, Ерхан Чаушев). 

Заповядайте, господин Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Издаваме всякакви разрешения за достъп. 

Забравяме за срока. Това, което направихме сега, е за конкретни 

задачи. Този достъп така или иначе трябва да има някакъв срок, 

поради което правя предложение разрешението за издаването на 

този достъп, да е с определен срок. Примерно 15 февруари 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, миналата 

седмица, след като уточнихме, че районните избирателни комисии 

няма да изпращат в Централната избирателна комисия информация 

за регистрираните кандидати за народни представители, както и 

друга относима информация, свързана с регистрация – всичко ще се 

въвежда в посочената система и оттам ще се извлича, тогава 

коментирахме повече служители от администрацията на ЦИК да 

имат достъп, за да може тя да бъде своевременно предоставена и на 

членовете на Централната избирателна комисия. Ако ще се определя 

срок, няма как да е 15 февруари. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Все едно проблемът стои: докога ще имат 

достъп едни допълнителни служители на ЦИК до тази система? 

Издали сме купища такива достъпи и тази черна дупка продължава 

да стои. Време е да се започне отнякъде. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моето мнение е, че 

достъпът трябва да бъде същият както е на      Д.       С. – за 

такъв период от време. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ: На всичкото отгоре дистанционен ли ще 

е достъпът? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Говорим за 

служителите от нашата администрация, които са тук на работа. Това, 

което има като достъп Д. С., доколкото разбрах 

предложението на колегата Матева, да бъде и за     К.      П., и   за   Е. 

У. Те не са допълнителни служители, а са служители, 

както всички останали от администрацията на Централната 

избирателна комисия. Не се има предвид сътрудници и други 

външни лица, които се наемат само за изборите. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Поставих принципен въпрос. Тръгнахме 

пак в подробности. Питам в крайна сметка кой докога ще има достъп 

в тази система и дали ще бъде дистанционна, или само през 

определен тип компютри? Това беше цялата работа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще възложа на 

директора на дирекция „Администрация“ да ни информира какъв е 

достъпът на          Д.        С., за да бъде аналогичен и на 

останалите служители, за които приехме решение и ще бъде 

предоставена тази информация на членовете на ЦИК, тъй като аз не 

мога да отговоря на този въпрос в момента. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № НС-06-

25/10.02.2023 г. сме получили преписка от Община Сандански за 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от проведени избори. 

Отварянето на помещението е с цел извършване на 

експертиза и обработка на намиращите се в него документи. 

Към преписката са налични заповед на кмета за сформиране 

на комисия и протокол от извършената работа на комисията. 

Докладвам преписката за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в папка от 10 февруари моля да 

се запознаете с проект на писмо с проектен номер 5025 до 

Комисията за защита на личните данни. По повод тяхно писмо, 

което ви докладвах в предходно заседание, е извършена справка по 

исканата информация и им се предоставя същата. 

Моля да се запознаете с проекта на писмо и да го гласуваме, 

ако нямате бележки – проектен номер 5025. 
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Колеги, тъй като трябва да направя справка по цитирания 

проект на писмо, започвам друг доклад с проектен номер 5032. Моля 

да го погледнете и след запознаване, ако нямате бележки, да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо до Министерството на външните работи, моля за вашите 

изказвания или предложения. 

Ако няма изказвания, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващ докладчик – колегата Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-09-

7/08.02.2023 г. – писмо от Районна прокуратура – Стара Загора, 

Териториално отделение – Казанлък. 

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

прокуратура – Стара Загора, Териториално отделение – Казанлък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

доклада на господин Ципов да остане за запознаване и в следващо 

заседание евентуално да изпратим отговор. 

Следващ докладчик – госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване ви докладвам 

повторно становище по проекта на решение за изработване и 

доставка на изборни книжа и материали с вх. № НС-03-

12/10.02.2023 г. от главния секретар на Министерския съвет – за 

обсъждане и на работна група, за да може да внесем проекта и да го 

гласуваме допълнително. 

За сведение ви докладвам писмо-отговор от „Информационно 

обслужване“ АД с вх. № ПВР/НС-00-23 относно две лица, за които 

поискахме информация дали са подавали заявление за гласуване 

извън страната. За едното лице има данни да е подало заявление, 
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което означава, че за същото е извършена проверка и същото е 

включено в избирателен списък, тоест лицето е с избирателни права. 

Ще послужи за изготвяне на отговорите до съответните  районни 

управления на МВР. 

Колеги, по повод на постъпила документация от 

Министерския съвет с докладна записка – вх. № ЦИК-09-

42/10.02.2023 г., е представена информация след проверка на 

техническата спецификация. Видно от докладната записка, 

техническата спецификация е съобразена и с решението на 

Централната избирателна комисия относно изработката на печатите 

на секционните избирателни комисии. В техническата спецификация 

се съдържа информация относно броя на печатите за секционните 

избирателни комисии, включително и за подвижните секции. 

Предлагам ви да изпратим писмо до главния секретар на 

Министерския съвет и да го уведомим, че съгласуваме проекта на 

техническа спецификация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля за вашите 

изказвания или предложения. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване ви докладвам 

писмо, което сме получили от Националната асоциация на 

секретарите на общини в Република България с вх. № НС-23-

18/10.02.2023 г.  

Поканата е за провеждане на съвместна среща онлайн в 

периода 27 февруари – 10 март тази година, в рамките на около два 

часа. Отчитат времето за подготовка, че предстои твърде интензивна 

работа за всички, включително и за Централната избирателна 

комисия. 



16 

Основните въпроси, които предлагат да бъдат обсъдени, са 

измененията в Изборния кодекс и новите моменти в 

организационно-техническата подготовка на предстоящите 

парламентарни избори на 2 април 2023 г. Докладвам го за 

запознаване, следва да се прецени възможността за участие от 

страна на Централната избирателна комисия и доколко с оглед на 

обсъжданите въпроси относно организационно-техническата 

подготовка е удачно те да бъдат доминиращи теми в тази работна 

среща. 

Докладвам ви писмо с вх. № НС-15-1/11.02.2023 г. От 

Двадесет и трета Районна избирателна комисия сме получили 

предложение-искане за допълнителен брой специалисти-експерти, 

съответно технически сътрудници към Районната избирателна 

комисия. Мотивират се с това, че Двадесет и трети изборен район е 

най-големият изборен район в страната – с 19 мандата. Имат 

увеличение с три мандата в повече в сравнение с предходни. 

Позовават се на практиката и обема на работа през последните 

избори. Докладвам за обсъждане на работна група и евентуално 

отговор до РИК. 

За сведение ви докладвам писмо от работна група „Избори“ 

до Министерския съвет. Изпращат информация, свързана с 

предоставянето на прогнозна такава за необходимите изборни книжа 

и материали за секциите извън страната – вх. № НС-04-01-

11/10.02.2023 г. 

За сведение ви докладвам писмо от Столична община – вх. 

№ НС-06-24-1, относно техническите екипи за организация на 

изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папка с 

мои инициали от днес ви докладвам писмо с вх. № НС-04-03-

2/12.02.2023 г. От ГД ГРАО е изпратена информация за адресите на 

избирателните секции по данни от общинските администрации, 

както и брой избиратели по избирателни секции, отпечатани в 

избирателните списъци за обявяване за изборите за народни 
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представители на 2 април. Към писмото са приложени и две 

таблици. Моля да се запознаете с таблиците.  

В тази връзка ви предлагам на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия в рубрика „За избирателите“ да се 

публикува тази информация. 

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. 

Колеги, следващото ми предложение, тъй като изпратихме на 

министъра на електронното управление, на който е възложено 

техническото осигуряване на видеонаблюдението, адресите на 

избирателните секции от изборите на 2 октомври, ви предлагам сега 

да изпратим предоставената от Главна дирекция „Информация“ за 

адресите на избирателните секции за изборите на 2 април 2023 г. 

Моля за протоколно решение. 

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. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали може да 

видите писмо от Министерството на външните работи с вх. № НС-

04-01-8-1/10.02.2023 г. – уведомление от Бюрото за демократични 

институции и права на човека към Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа, за предстоящата международна 

наблюдателна мисия за изборите за народни представители в 

България на 2 април 2023 г. Планираната мисия на Бюрото за 

наблюдение ще включва 14 дългосрочни наблюдатели, за които се 

очаква да пребивават в София в периода от 6 март до 7 април 
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2023 г., както и 200 краткосрочни наблюдатели, за които предстои да 

бъде изпратена допълнителна информация. Докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-22-27/10.02.2023 г. Писмото е от        Е.           С. и 

с него той прави предложение да предоставим на районните 

избирателни комисии необходимия софтуер за валидиране или 

проверка на протокола от изборния ден. Така СИК щели да могат да 

отстранят евентуални допуснати грешки. 

Тъй като Централната избирателна комисия публикува на 

интернет страницата си образец на електронен протокол с 

необходимите контроли, който може да се използва от СИК, 

предлагам писмото да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател.  

Преписките, които ще докладвам, са в моя папка от 

10 февруари, като повечето от тях са за сведение. 

Госпожа        К.           Т. ни е изпратила писмо, в което 

предлага да бъде назначена за член на РИК в изборите, тъй като е 

разбрала от новините, че ЦИК служебно назначава членове на РИК. 

Не знам какво си представя под „служебно“ и кой го е съобщил – вх. 

№ НС-22-21/09.02.2023 г. Докладвам за сведение. 

С вх. № ЦИК-07-24/08.02.2023 г. сме получили покана, 

програма, документи за регистрация от Международния отдел на 

Мексиканския изборен институт. До 24 февруари трябва да се заяви 

участие в курс, който условно е наречен „Механизми за постигане на 

равенство на половете и противодействие на политическото насилие, 

основано на пола“. Има документи за регистрация, като крайният 

срок е 24 февруари 2023 г. Конференцията е zoom – за сведение. 
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A-WEB отново ни напомня, че е хубаво да се включим в 

списването на техния бюлетин – вх. № ЦИК-07-2-3/10.02.2023 г. 

Отново ни напомнят какъв е форматът на текстовете, които се 

очаква да се изпращат. 

С вх. № ЦИК-07-13-1/10.02.2023 г. Секретариатът на A-WEB 

очаква да попълним един формуляр-анкета. Централната 

избирателна комисия няма как да го направи, тъй като е необходимо 

да има gmail адрес. Ние сме взели решение, че няма да правим адрес, 

различен от настоящия.  

Това, което смятам за  значимо от всичките тези съобщения, е 

ранното оповестяване, че ще имаме на 3 март семинар по 

криптографския инструмент, който ще се ползва на европейските 

избори. Добре е някой по някакъв начин да се включи, най-вероятно 

колегите от „Информационно обслужване“ АД, защото това ще бъде 

необходимо, макар и след година. Засега го докладвам за сведение – 

вх. № ЦИК-07-25/09.02.2023 г. Това са моите доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви заявление с вх. № НС-10-

4/09.02.2023 г. от Владимир Симеонов, председател на ПП 

„Свобода“.  

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали всички 

документи, които ще ви докладвам, са качени в подпапка, заедно с 

решението за създаване на коалиция. Тези документи ги обсъдихме 

в работна група, но междувременно пристигнаха още, така че ви 

докладвам и заявление с вх. № НС-10-4-1/10.02.2023 г., с което ни се 

представя протокол от заседание. С предходното заявление се 

представя решение на две от партиите от състава на коалиция 

„Български възход“, както и днес току-що ми бяха донесени 

постъпили документи с вх. № НС-11-9/13.02.2023 г. – молба от 

Стефан Янев, с шест броя приложени декларации. Тъй като след 

обсъждането са постъпили още два документа, в момента ви 

докладвам за запознаване и в по-късната част на заседанието ще ви 
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предложа какво решение да вземе Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието за 10 минути за проветряване. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Тринадесет 

членове сме в залата. 

 

Продължаваме с доклади в точка шеста: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, ще ви докладвам няколко 

писма от Министерството на външните работи, работна група 

„Избори“. Засега ги докладвам за сведение. 

В писмо с вх. № НС-04-01-10/09.20.2023 г. Секретариатът на 

работна група „Избори“ ни уведомява за съображенията на 

Министерството на външните работи относно нецелесъобразността 

за образуване на избирателни секции в някои дипломатически 

представители извън страната. Би следвало преди вземането на 

решение по чл. 12 да обсъдим подробно това писмо. В момента го 

докладвам за сведение и запознаване. 

Докладвам също така писмо с вх. № НС-04-01-10-1 също от 

Секретариата на работна група „Избори“. Писмото обръща 

внимание на това, че в няколко страни – Република Австрия, 

Федерална република Германия, Италианската република, Канада, 

Молдова, Норвегия, Сърбия и Френската република, все още поради 

спецификата на административната процедура за разрешителния 

режим в тези държави местата в тях би трябвало да бъдат обявени 

под условие, което ние сме направили.  
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В същото писмо е изразено становището на работна група 

„Избори“ за обединяване на някои места в Обединено кралство 

Великобритания и Северна Ирландия, които са изброени едно по 

една, както и това, че не би било целесъобразно да се открият 

избирателни секции в курортните места в Република Гърция, където 

не се очаква да има български избиратели през месец април 2023 г. 

Следващото съображение, изразено в това писмо, е относно 

две места в Република Сърбия – Зренянин и Нови Сад. Секции там 

на базата на чл. 14, т. 3 са разкривани поради провеждане в тези 

места на спортни мероприятия с участие на български граждани, но 

в момента на нито едно от тях, по мнението на Министерството, 

няма уседнала българска общност.  

Друга бележка от същия тип касае това, че секции на 

територията на Чешката република могат да бъдат образувани само 

в дипломатическото представителство, тъй като това е становището 

на чешките власти, и от тази гледна точка Външно министерство ни 

моли да не обявяваме местата Бърно, Ихлава, Либерец, Млада 

Болеслав и Пилзен. 

Последното предложение е да не се обявяват местата в 

Арчидона и Мадрид, Кослада, където също няма уседнала българска 

общност. 

Извън това, по предложение на ръководителя на Генералното 

консулство на Република България в Битоля да се обявят местата 

Кавадарци и Прилеп въз основа на чл. 14, т. 3 и 4 по предложение на 

Външно министерство. 

Всички тези предложения касаят вземането на решение по чл. 

12, но още не сме на този етап и би следвало да бъдат обект на по-

нататъшно обсъждане в Централната избирателна комисия, за да 

решим кои от тях са приемливи и кои евентуално няма да 

възприемем. Засега тези места са обявени за места, които отговарят 

на условията на чл. 14, т.1.3 с нашето решение за обявяване на тези 

места. 
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Докладвам също така писмо с вх. № НС-04-01-

12/10.02.2023 г. Писмото съдържа списък на всички държави, в 

които е теоретично възможно да се открият избирателни секции, 

доколкото в тях има акредитирани български посланик. Те са 

описани в азбучен ред от 001 до 136. 

В следващото писмо с вх. № НС-04-01-13 Министерството на 

външните работи прави още едно предложение, сходно на тези, 

които преди малко прочетох в предишното писмо на Външно 

министерство. То е в Република Турция също да не се разкриват в 

курортните места, където не се очаква наличие на групи летовници 

от България по време на изборите на 2 април 2023 г. Това са четири 

места – Фетхие, Мармарис, Дидим и Бодрум, както и се прави 

предложение секцията в град Адана да бъде преместена в съседния 

областен град Мерсин поради извънредното положение, обявено във 

връзка със земетресението в Република Турция. Разстоянието между 

Адана и Мерсин е около 87 км, но според становището на Външно 

министерство, в самия град Адана на 2 април няма да може да се 

разкрие секция, тъй като районът е сериозно пострадал от 

земетресението и попада в режима на извънредно положение в 

Турската република. 

Последното писмо, което ще докладвам, е с вх. № НС-04-01-

14/10.02.2023 г., което обобщава получената до момента 

информация на Министерството на външните работи относно 

получените съгласия на приемащата страна за изборите на 2 април. 

Приложена е таблица. Както е било и в предишни кампании Външно 

министерство веднъж седмично, в края на всяка седмица, ни 

информира за хода на получаването на разрешения от страните, в 

които има разрешителни режими.  

Казах последното, но имам да докладвам и още едно писмо – 

вх. № НС-04-01-12/10.02.2023 г. В него Министерството на 

външните работи прави предложение за въвеждането на единна 

номерация на секциите за гласуване извън страната, като 

предложението е единния номер на всяка секция за гласуване извън 



23 

страната да се състои, както винаги е било, от 9 цифри с двуцифрен 

код 32 за номера за гласуване извън страната; трицифрен код с 

номера на страната, в която ще се гласува, като в списъците на 

държавите да бъдат включени всички държави, в които Република 

България има акредитиран посланик. Приложени са тези кодове. 

Добавено е също, че възможен подход е използването на 

стандартизираните кодове за международно телефонно избиране на 

съответната държава. Остава един едноцифрен код, който е 0 и 

трицифрен код с пореден номер на секцията за гласуване в 

съответната държава, като за всяка държава номерацията да започва 

от 001. Това предложение практически съвпада с обсъжданото в 

Комисията предложение за единната номерация, което не събра 

необходимото мнозинство. Отново го докладвам за сведение, тъй 

като ми се струва, че трябва да го обсъдим в работна група и да 

видим можем ли да намерим компромисно предложение, което да 

обедини мненията в Централната избирателна комисия, за да вземем 

решение, което всъщност би следвало да се вземе в сравнително 

бърз порядък. Това са писмата, които докладвам – всички засега, за 

сведение. Ще ги върна на доклад, когато стане актуално да вземем 

решение във връзка с направените в тях предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тук бяха направени разнопосочни 

предложения от разнопосочни субекти по разнопосочни предметни 

области. Всичките накуп ли ще ги обсъждаме на работна група? 

Кога, за да вземем решение, а не просто, че са казани. Само едни 

първоначални бележки. Вече сме взели решението за местата. Част 

от тези доклади бяха за секции. (Реплика.) 

Да, тънко е, но не трябва да се смесват двете неща – това, 

едно. 

Адресатите на тези писма, поне видно от доклада, бяха 

различни. Имаме една група – оперативна, на Външно министерство, 

която изкарва текстове от името на Секретариат на тази група. Тази 
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група сигурно си има и председател, а не нещо, наречено 

Секретариат, който трябва да си върши административната работа – 

да препраща от едно място на друго съответните текстове между 

решаващите органи. 

Имаше и още един автор на текстове, поне според доклада – 

Външно. От чие име на Външно? От главния секретар, от министъра 

и така нататък. И тези неща са много съществени според мен. Не са 

всичките на едно ниво. 

С една дума, предложението ми е всичките тези истории на 

работна група, а не само едно по едно, да се уточним в реда на 

кореспонденцията с ЦИК. И да не смесваме различните неща. Това 

за по-прецизно на едно по-детайлно обсъждане на всичките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само за яснота да кажа, че всички 

писма са подписани от господин Иван Кондов, който е ръководител 

на работна група „Избори“ в Министерството и постоянен секретар 

на Външно министерство. Няма разлика в статуса на писмата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Напротив, има! Едно е да си ръководител 

на работна група, друго е да говориш от името на цялото 

Министерство, в което има работна група. Уточнявам, че това нещо 

по-подробно на едно по-обстойно обсъждане на всичките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към седма точка: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

искане от ОИК – Брацигово, за изплащане на възнаграждения за 

проведено заседание на участвалите в него председател, заместник-

председатели – двама, и членове. Заседанието е проведено на 

2 февруари 2023 г.  
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Към искането са приложени необходимите документи. 

Изготвена е счетоводна справка за размера на възнаграждението, 

както е приложен и контролен лист за осъществяване на 

предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на 

задължението, съобразно който задължението може да бъде поето в 

размер на 444,22 лв. заедно с осигуровките. 

Предлагам да бъде одобрено изплащането на 

възнаграждението на ОИК – Брацигово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по така направения доклад? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам писмо с вх. № МИ-

27-17/09.02.2023 г. от ОИК – Козлодуй, с което ни уведомяват за 

проведено заседание във връзка с прекратяване пълномощията на 

общински съветник.  

Приложени са изискуемите документи, в това число протокол 

от заседанието на ОИК – Козлодуй, списък-справка за проведени 

заседания и дадени дежурства, решението на ОИК.  

Към писмото е приложена счетоводна справка за размера на 

исканото възнаграждение и контролен лист за законосъобразността 

на поемането на задължение в размер на 714,21 лв. за изплащане на 

възнаграждение и осигуровки на членовете на ОИК. 

В тази връзка и на база представените документи моля да 

одобрим изплащането на цитирания разход за ОИК – Козлодуй, за 

едно заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля за изказвания. 
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Подлагам на гласуване предложението за изплащане 

възнаграждение на ОИК – Козлодуй, за проведено заседание. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, връщаме  се в точка пета. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-06-23/09.02.2023 г. От Община Враца ни изпращат документи 

относно отваряне на запечатано помещение във връзка с разследване 

и проверка.  

Представени са съответните заповеди, протоколи и копията 

от писмата на разследващия орган – за сведение. 

В моя вътрешна папка има проект на писмо до началник 

ОИП, СДВР – София, във връзка с преписка, която ви докладвах на 

два пъти.  

Същината е, че първоначално сме получили с вх. № ПВР/НС-

04-2-27/23.01.2023 г. искане за представяне на документи. Въз 

основа на доклада на тази преписка сме получили и писмо от 

„Информационно обслужване“ АД, в което ни отговарят, че 

съответният гражданин не е подавал заявление за гласуване извън 

страната.  

В крайна сметка по цялата тази преписка ви докладвам 

отговора, изготвен от юристите, с който изпращаме документите във 

връзка с провежданата проверка, копие от списъка на гласувалите в 

нарушение и данни – под кой номер фигурира това лице, 

съответните препис-извлечения за съставите на секционните 

избирателни комисии, които се искат, и указания къде се намират 

нашите решения по отношение подаването на заявление в чужбина, 

методическите указания. 
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Предлагам да гласуваме този отговор до съответния комисар, 

началник ОИП, СДВР – София. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо имате ли изказвания, предложения? Няма. 

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. 

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия 

и ще продължим в 16,00 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия – 14 членове сме в 

залата. 

Предвид постъпилите преписки и готовността за доклади ви 

предлагам дневният ред да се допълни с точка осма: Проекти на 

решения за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите 

за народни представители на 2 април с докладчици, които са се 

заявили до момента – госпожа Георгиева, и госпожа Елка Стоянова. 

Имате ли други предложения? 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. 

 

Колеги, преминаваме към точка осма:  
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ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ 

И КОАЛИЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 г. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за регистрация на коалиция „БСП за България“ за участие в 

изборите за народни представители на 2 април. 

Постъпило е заявление за регистрация на коалицията, 

подписано от Корнелия Нинова – представляваща коалицията, 

заведено под № 1 на 10 февруари 2023 г. в регистъра на коалициите 

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

Към заявлението са приложени: решение за образуване на 

коалицията между партия „Българска социалистическа партия“, 

партия „Политически клуб „Екогласност“ и партия „Политически 

клуб „Тракия“ за общо участие в изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и 

подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии. 

Коалицията се представлява от председателя Корнелия Петрова 

Нинова; удостоверение за актуално правно състояние на трите 

партии – на „Българска социалистическа партия“ от 6 февруари, на 

партия „Политически клуб „Екогласност“ от 7 февруари и на партия 

„Политически клуб „Тракия“ от 3 февруари 2023 г.; удостоверения 

на трите партии от Сметната палата за внесени от партиите 

финансови отчети за 2019-а, 2020-а и 2021 г. с дата на получаване: 

БСП – 8 февруари, партия „Политически клуб „Екогласност“ – 

8 февруари, и партия „Политически клуб „Тракия“ – 6 февруари 

2023 г.; образец от печата на партиите; образци от подписите на 

представляващите партии, образец от подписа на представляващия 

коалицията „БСП за България“ – коалицията няма печат; вносна 

бележка от Банка ДСК за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 в 

размер на 2500 лв. по сметка на Централната избирателна комисия; 

удостоверение за банкова сметка на името на БСП, която ще се 

обслужва в предизборната кампания на коалицията за изборите на 
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2 април; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, 

свързани с предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, 

ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7000 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен 

вид, представен на технически носител. 

Заявено е искане за наименование на коалицията в 

бюлетината: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. 

От протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на списъка е 

ясно, че са налични необходимите 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на коалицията. Спазени са законовите изисквания. 

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да регистрира коалиция „БСП 

за България“ за участие в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Наименованието на коалицията в бюлетината е БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ, изписано с големи букви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания и предложения по проекта на решение. Не 

виждам изказвания. 

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 № 1647-НС/13.02.2023 г. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам проект на 

решение за регистрация на партия Социалистическа партия 

„Български път“ за участие в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от партията, 

подписано от        А.          Г.            Д. в качеството му на председател 
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и представляващ партията, заведено под № 2 на 10 февруари 2023 г. 

в регистъра на партиите за участие в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Към заявлението са приложени: Удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 06.02.2023 г.; 

удостоверение от Сметната палата за внесени от партията финансови 

отчети за 2019-а, 2020-а и 2021 г., издадено на 6 февруари 2023 г.; 

образец от подписа на представляващия партията; образец от печата 

на партията; вносна бележка за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 

от Изборния кодекс в размер на 2 500 лева по сметка на Централната 

избирателна комисия за участие в изборите; удостоверение за 

актуална банкова сметка; имената на лицата, които ще отговарят за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, 

свързана с предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, 

ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4000 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен 

вид, представен на технически носител. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: Социалистическа партия „Български 

път“. 

От извършена проверка от ГД ГРАО е видно, че са налични 

необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партия Социалистическа партия „Български път“. Налице са 

законовите основания.  

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

Регистрира партия Социалистическа партия „Български път“ 

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

Наименованието на партията в бюлетината е 

Социалистическа партия „Български път“.“ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по проекта на решение за регистрация на 

Социалистическа партия „Български път“? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 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 – (Цветозар Томов). 

Решението е № 1648-НС/13.02.2023 г. 

Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам проектен номер 1617. 

Колеги, със заявление, заведено под № 3 на 12 февруари 

2023 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. е постъпило искане от ПП „Има 

такъв народ“, подписано от Станислав Тодоров Трифонов чрез 

упълномощен представител, с което се иска партията да бъде 

регистрирана за участие в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние, издадено от Софийски градски съд; 

удостоверение от Сметната палата за внесени от партията финансови 

отчети; образец от подписа на представляващия партията; образец от 

печата на партията; банков документ за безлихвен депозит по 

чл. 129, ал. 1, т. 1 в размер, определен от закона в Изборния кодекс; 

банково удостоверение за актуална банкова сметка, която ще 

обслужва кампанията; имената на лицата, които ще отговарят за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, 

свързани с предизборната кампания; пълномощно от 

представляващия партията в полза на С. Б. 

Приложен е и списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен 

подпис на заявени 4000 избиратели, подкрепящи регистрацията на 
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партията, същият в структуриран електронен вид и на хартиен 

носител.  

Заявено е изписване на партията в бюлетината: ПП ИМА 

ТАКЪВ НАРОД. 

От протокол с вх. № НС-04-03-6/13.02.2023 г. от ГД ГРАО е 

постъпила проверка на списъка с избирателите, подкрепящи 

регистрацията на партията. Установено е, че е налице необходимият 

брой подписи и в този смисъл, тъй като са спазени изискванията на 

Изборния кодекс и наше Решение № 1595, предлагам Централната 

избирателна комисия да регистрира партия ИМА ТАКЪВ НАРОД за 

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

като наименованието на партията е изписано по начина, по който е 

посочен в заявлението – с главни букви, без кавички: ПП ИМА 

ТАКЪВ НАРОД. 

Моля да се запознаете с проекта на решение и ако нямате 

бележки, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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. 

Решението е № 1649-НС/13.02.2023 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви проектен номер 1618. 

Постъпило е заявление за регистрация от ПП „Национално 

движение за стабилност и възход“ (НДСВ), подписано от Съби 

Събев в качеството му  на съпредседател и представляващ партията, 

заведено под № 4 на 12 февруари 2023 г. в регистъра на партиите за 

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

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията; удостоверение от Сметната палата за 
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внесени финансови отчети; образец от подписите на 

представляващите партията; образец от печата на партията; банков 

документ за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 в размера, 

предвиден в Изборния кодекс; банково удостоверение от 

13 февруари, издадено от банка за актуалната банкова сметка, която 

ще обслужва кампанията; имената на лицата, които ще отговарят за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, 

свързани с предизборната кампания и пълномощно от 

представляващия партията в полза на Съби Събев. 

Приложен е и списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен 

подпис на заявени 4515 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията в структуриран електронен вид и на техническо носител. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: НДСВ. 

От протокола от извършената проверка от ГД ГРАО, 

пристигнал при нас с вх. № НС-04-03-7/13.02.2023 г. се установява, 

че са налице необходимият брой подписи на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на НДСВ и в тази връзка, при положение 

че са спазени изискванията на Изборния кодекс и на наше Решение 

№ 1595, предлагам партия „Национално движение за стабилност и 

възход“ – НДСВ, да бъде регистрирана за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. с посочено изписване на 

партията в бюлетината НДСВ. 

Моля да се запознаете с проекта на решение и да го 

подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по този проект на решение. Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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. 
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Решението е № 1650-НС/13.02.2023 г. 

Прекъсвам заседанието за десет минути. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

По технически причини не можем да осигурим излъчване, но 

всички обсъждания и приети решения, естествено, ще бъдат 

включени в протокола от проведеното заседание. 

Продължаваме с доклади в точка пета: Доклади по 

административни преписки. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, връщам на 

доклад писмото от „Смартматик“ с вх. № ЦИК-00-92, с което ни 

информират за възможността за софтуерни промени, свързани с 

последните изменения на Изборния кодекс. 

Във връзка с горното предлагам да изпратим писмо на 

„Смартматик“, с което да ги уведомим за изискванията към 

разпечатаната от СУЕМГ бюлетина, както и за необходимостта от 

допълнителни промени в софтуера. Проектът на писмо е в моя 

папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по предложението и предложение по текста? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Връщам на доклад писмо от „Сиела 

Норма“ АД с вх. № ЦИК-00-87, с което изразяват готовност да 

изпълняват дейностите по провеждане на машинното гласуване. 
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Предлагам да им изпратим писмо с доуточняващи въпроси 

относно услугите, които могат да извършват самостоятелно. 

Проектът на писмо също е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение за писмо до „Сиела Норма“ АД имате ли изказвания и 

предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, информирам ви, че по жалбите, 

подадени от коалиция „Продължаваме промяната“ срещу наши 

решения, които докладвах в първата част на заседанието, са 

образувани административни дела: адм. дело № 1545/2023 г. по 

описа на Върховния административен съд срещу Решение № 1618-

НС на ЦИК. Заседанието по делото е насрочено за 14 февруари 

2023 г. от 11,00 ч. 

 Административно дело № 1541/2023 г. срещу Решение 

№ 1648-НС на ЦИК. Заседанието е насрочено за 14 февруари 2023 г. 

от 13,00 ч. 

Административно дело № 1542/2023 г. срещу Решение 

№ 1617-НС на ЦИК. Заседанието е насрочено за 14 февруари 2023 г. 

от 13,00 ч. 

Административно дело № 1543/2023 г. срещу Решение 

№ 1639-НС на ЦИК. Заседанието е насрочено за 14 февруари 2023 г. 

от 13,00 ч.  

Административно дело № 1544/2023 г. срещу Решение 

№ 1624-НС на ЦИК. Заседанието е насрочено за 14 февруари 2023 г.  
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Колеги, предложете дали да бъде представлявана 

Централната избирателна комисия в заседанията по тези дела. Няма 

да се представлява Централната избирателна комисия по тези дела. 

Връщам на доклад заявлението от В.        Ч.      

С., представляващ ПП „Свобода“ с вх. № НС-10-4/09.02.2023 г., с 

което в Централната избирателна комисия е представено решение от 

9 февруари 2023 г., в което две от партиите, които съставляват 

коалиция „Български възход“, а именно ПП „Свобода“ и ПП 

„Партия на зелените“, представлявани от представляващите 

съобразно актуалните им състояния, са взели решение за промяна на 

обстоятелства, свързани с коалицията, а именно освободен е 

представляващият коалицията до момента Стефан Янев и 

са определени за представляващи коалицията           В.         С.   и      

В.        Н.    Освободен е старият политически съвет, определени са 

нови членове на политическия съвет и е сменено седалището на 

коалицията, както е посочено в решението. Подписите и 

съдържанието на това решение са удостоверени нотариално 

от нотариус. 

Впоследствие със заявление с вх. № НС-10-4-1/10.02.2023 г. е 

депозиран протокол от 9 февруари 2023 г. от проведено заседание на 

трите политически партии, които са образували коалиция 

„Български възход“, а именно ПП „Свобода“, ПП „Партия на 

зелените“ и ПП „Земеделски народен съюз“, като в този протокол са 

взети съответните решения, които са записани в решението и които 

ви докладвах, и на последната страница на този протокол е записано, 

че господин Й.    отказва да подпише, като тази констатация е 

констатирана от адвокат с посочени имена и свидетели с посочени 

имена и ЕГН – още двама свидетели. 

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-11-

9/13.02.2023 г. е постъпила молба от господин Стефан Янев, с която, 

във връзка с подадените заявления, които ви докладвах, ни 

уведомява, че никога не е провеждано заседание на ръководния 

орган на коалицията – политически съвет, нито е обсъждан въпросът 
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за представляващия коалицията, като са приложени и 6 броя 

декларации, подписани от досегашните членове на политическия 

съвет, с които те декларират, че не са присъствали на такова 

заседание на 9 февруари 2023 г. 

Във вътрешната мрежа освен документите, които ви цитирах, 

е публикувано и решението за създаване на коалицията, което е от 

11 август 2022 г., в което решение единствената точка, в която се 

говори за приемане на решения, е т. 8, като там е посочено, че 

приемането на нови членове в коалицията става с решение на 

политическия съвет, взето с квалифицирано  мнозинство от две 

трети от всички членове, а останалите решения се взимат с 

обикновено мнозинство. 

Доколкото коалицията е обединение на политически партии – 

минимум две, и въз основа на решението за образуване на 

коалицията, и въз основа на представените документи, аз ви 

предлагам да вземем решение, с което да актуализираме данните в 

регистъра на Централната избирателна комисия, а именно вместо 

представляващия Стефан Янев, да бъдат посочени двамата нови 

представляващи съобразно решението, а именно         В.         Ч.     С. 

и              В.                 Д.              Н., които представляват само 

заедно и да бъде актуализиран адресът на коалицията, както е 

посочено в решението, като тази информация да се оповести 

публично във връзка с предстоящите консултации и поканите за тях 

за определяне състави на секционни избирателни комисии, след 

което, помоему правните възможности за тази коалиция се 

изчерпват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, време за 

запознаване с допълнително постъпилите документи. 

Има ли изказвания по така представения доклад и 

предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване за протоколно решение да се 

впишат промените в представляващия коалиция „Български възход“ 

и адрес. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9  (Гергана Стоянова, 

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 4 (Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев). 

Колеги, има ли други доклади? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре, 

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

 

(Закрито в 17,40 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 


