
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 309 

 

На 14 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно регистрацията на кандидатите 

за народни представители в изборите на 2 април 2023 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

2. Проект на решение относно възнагражденията на СИК 

извън страната. 

Докладва: Севинч Солакова 

3. Проект на решение относно регистрацията на партии и 

коалиции за участие в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. 

   Докладват: Росица Матева и Георги Баханов 

4. Гласуване извън страната. 

  Докладва: Цветозар Томов 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,  

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Красимир 

Ципов и Севинч Солакова 

6. Проект на решение относно промяна в състава на РИК. 

   Докладва: Силвия Стойчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Георги Баханов,  Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева.  

 

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

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и господин Цветозар Томов – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Тринадесет членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на 

заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно регистрацията на кандидатите 

за народни представители в изборите на 2 април. Докладчик – 

госпожа Георгиева. 

2. Проект на решение относно възнагражденията на СИК 

извън страната с докладчик госпожа Солакова. 

3. Проект на решение относно регистрацията на партии и 

коалиции за участие в изборите за народни представители на 2 април 

с докладчици госпожа Матева и господин Баханов. 

4. Гласуване извън страната. 

5. Доклади по административни преписки с докладчици аз, 

госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Елка Стоянова, 

господин Ципов и госпожа Солакова. 

Колеги, имате ли предложения за допълване? Няма. 

Моля да гласуваме дневния ред. 

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. 
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Преминаваме към точка първа: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯТА НА 

КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ 

НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Госпожо Георгиева, заповядайте по точка първа. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

проект на решение за регистрация на кандидатите за народни 

представители в изборите на 2 април 2023 г. 

Проектът е в моята папка от днешна дата. Той беше обсъден в 

работна група и направените предложения за промени и допълнения 

са отразени в него.  

Моля да го погледнете още веднъж и, ако нямате възражения, 

да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение моля за вашите изказвания и предложения, ако има 

такива. 

Ако няма изказвания, моля да гласуваме така представения 

проект на 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. 

Решението е с № 1651-НС/14.02.2023 г. 

 

Преминаваме към точка втора: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

НА СИК ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

И определям господин Томов за малко да води заседанието. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

Проектът на решение за определяне на възнагражденията на 

членовете на СИК извън страната. Виждате, като фактическо 
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основание е посочено писмото на Министерството на външните 

работи в рамките на предвидените средства по ПМС за приемане на 

план-сметката за предсрочните парламентарни избори, и е направено 

предложение, с което ви предлагам да се съобразим и да определим 

тези размери на възнаграждения. 

В предходните избори беше диференцирано и с различни 

валути се определяха възнагражденията на членовете на 

секционните избирателни комисии, сега виждате, че е в единна 

валута. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Изказвания по този проект? 

Ако няма, да пристъпим към гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1652-НС/14.02.2023 г. 

 

Преминаваме към точка пета: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Димитров, можете ли да се включите? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, господин 

председателстващ. 

Колеги, в моята папка има две писма, които би трябвало да 

тръгнат преди десет дни, но по някаква причина не са влезли в 

документооборота. Това са писмата, които изпращаме на 

Министерството на правосъдието и на Министерството на 

финансите с въпрос за партиите, които са получавали субсидии. 

Второто е по-скоро съобщение, а не доклад, да знаете, че 

малко вяло върви съобщаването на тарифите – едва тридесетина 

медии са съобщили тарифи към този момент. Миналия път са били 

почти сто по това време – една седмица преди крайната дата. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Елка 

Стоянова, имате ли готовност с доклад? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, с докладна записка – вх. 

№ ЦИК-09-45, от директора на дирекция „Администрация“ във 

връзка с приключилата процедура по подбор за заемане на 

длъжността „старши счетоводител“ е предложено с класирания на 

първо място да се сключи договор, с лицето Г. М. 

В трудовия договор е посочено, че лицето може да започне и 

ще започне работа на 21 февруари 2023 г. 

Затова моля Комисията да одобри представения проект на 

трудов договор за назначаването на        Г.      М. на длъжност 

„старши счетоводител“. 

Към докладната записка е приложен проектът на трудовия 

договор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 

Благодаря. Изказвания по този доклад? 

Малко време за запознаване с преписката искате ли?  

Ако няма изказвания, моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов), против – 1 (Йорданка Ганчева). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в 

„Административни преписки“ ви докладвам с вх. № ЦИК-04-15 от 

13 февруари 2023 г. сме получили писмо от Министерството на 

здравеопазването относно предоставяне на служебно досие на 

основание чл. 17, ал. 6 от Закона за държавния служител на Н.     Ж., 

който от 9 февруари 2023 г. е назначен за държавен 

служител в Министерството на здравеопазването.  

Служебното досие на господин Ж. ще бъде 

предоставено за по-нататъшно водене и съхранение, така като 

изисква Законът за държавния служител. 
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С вх. № НС-04-03-2-1 от 13 февруари 2023 г. по електронната 

поща сме получили писмо от господин Г., с което ни уведомява, че 

на 11 февруари 2023 г. е изпратен на електронната поща на ЦИК 

списъкът с номерата на избирателните секции и броят на 

избирателите в тях. 

Аз ви го докладвах във вчерашното заседание, така че това ви 

го докладвам за сведение. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-28 

от 10 февруари 2023 г. – сигнал, получен по имейл от Х.   Х., затова, 

че във фейсбук е публикувано, не знам как да го определя. Моля да 

се запознаете. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка 

ЦИК-09-44 от 13 февруари 2023 г. се предлага публикуване на 

отчета за  касовото изпълнение на бюджета и на отчета за касово 

изпълнение на чуждите средства за месец февруари тази година 

съгласно Закона за публичните финанси и указанията на министъра 

на финансите. 

Предлагам ви с протоколно решение да одобрим 

публикуването на приложените отчетни документи за месец 

февруари тази година. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против 

– няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване ви докладвам 

представения годишен финансов отчет с докладна записка – вх. № 
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ЦИК-09-46 от 14 февруари 2023 г. В залата се намира и целият 

класьор с отчетните документи. За запознаване. 

За сведение ви докладвам  писмо от районна избирателна 

комисия във Врачански изборен район. В случай че нямаме 

обобщена информация за контакти с РИК администрацията да я 

попълни, ще предоставя на директора на дирекция 

„Администрация“. 

От РИК – Варна, ни уведомяват, че са им осигурени условия 

за работа от областния управител, започнали са работа, в системата 

своевременно са качени приетите решения на РИК и контактите на 

комисията. 

Отново за сведение заповед на областния управител на София 

област за упълномощаване на длъжностни лица във връзка с 

организационно-техническата подготовка на изборите. 

Имаме запитване от кмета на Район „Средец“ във връзка с 

броя на избирателите в административния район, които са част от 

24. Изборен район, получили служебно постоянен адрес на ул. 

„Леге“ № 6, какъв да е броят на бюлетините. 

Аз мисля, че в годините сме отговаряли на кмета на Район 

„Средец“, сега ви го докладвам само за сведение. Просто вече сме 

изразили становище, което е непроменено в годините. Централната 

избирателна комисия възлага отпечатването на необходимия брой 

бюлетини, които да обезпечат желаещите да гласуват в изборния 

район. 

По повод на постъпили искания от Районна избирателна 

комисия в 23. Изборен район и Районна избирателна комисия в 

Бургаски изборен район ви предлагам, така както го обсъдихме и на 

работна група, да изпратим писма, с които да разрешим 

назначаването на допълнителен брой специалисти, експерти и 

технически сътрудници. 

Както ви казах, мотивирани са исканията и от двете районни 

избирателни комисии. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

Комисията за разкриване на документи за обявяване на 

принадлежност на български граждани към „Държавна сигурност“ и 

разузнавателните служби на Българската народна армия с искане да 

им предоставим данни за назначените членове на районните 

избирателни комисии по длъжности. 

Подготвена е справка в отговор на това тяхно  писмо с вх. 

№ НС-23-20 от 13 февруари 2023 г. и е във вътрешната мрежа. 

Справката съдържа и извършените промени в съставите на 

районните избирателни комисии. 

Ще помоля преди изпращане да се съобразят и решенията, 

които евентуално днес ще бъдат приети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана 

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

Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието до 11,30 часа. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Девет членове 

сме в залата. 
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Госпожо Солакова, заповядайте по точка втора. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Колеги, във връзка с 

приетото Решение № 1652 за възнагражденията на СИК извън 

страната, решението предвижда да бъде изпратено до министъра на 

външните работи. 

Предлагам да гласуваме писмо в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Господин Войнов, заповядайте по  точка пета. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, във връзка с подготовката на батериите за СУЕМГ за 

предстоящите избори предлагам да изпратим  писмо до „Карго- 

партнер“ със запитване да ни предоставят информация за 

възможността за изваждане на батериите. Проектът на писмо е в 

моята папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения? 

Уточняваме ли в много кратък срок да ни отговорят? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, тъй като днес и утре са последните дни за 

регистрация на партии и коалиции за участие в изборите и има 

необходимост от подготовка на преписките, за да могат да бъдат 

докладвани, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия и ще продължим в 15,30 ч. 
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(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Тринадесет 

членове сме в залата. 

Продължаваме с доклади в точка трета: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИИ НА 

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА 2 АПРИЛ 

2023 Г. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка може да се запознаете с проект 

на решение относно регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ 

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, подписано от 

Боян Боянов Станков-Расате в качеството му на изрично 

упълномощено лице, което заявление е заведено под № 5 на 

12.02.2023 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, 

а именно удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено на 07.02.2023 г. от СГС; удостоверение от 09.02.2023 г. на 

Сметната палата за внесени финансови отчети за 2019-а, 2020-а и 

2021 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец 

от печата на партията; платежно нареждане от „Банка ДСК“ АД от 

10.02.2023 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от 

Изборния кодекс в размер на 2500 лева по сметка в БНБ; 

удостоверение от 07.02.2023 г. от „Банка ДСК” АД за актуална 

банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; 

името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с 

предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, ЕГН и 

саморъчен подпис на заявени 4000 избиратели, подкрепящи 
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регистрацията на партията, същият е представен и в структуриран 

електронен вид, представен на технически носител. 

Докладвам, че има представено и пълномощно, с което един от 

представляващите партията, а именно    Б.     Ф.       И. е 

упълномощил Боян Боянов Станков-Расате да представлява партията 

пред Централната избирателна комисия във връзка с регистрацията й 

за участие в изборите, както и с правата да получи удостоверение за 

регистрация. 

За пълнота на доклада пълномощното е генерално, не е 

конкретно за тези избори и е с дата 27 септември 2021 г. 

Видно от актуалното състояние на партията, същата пише, че 

се представлява от председателя Богдан Борисов Йоцов и 

отговорния секретар    Б.       Ф.      И. – не е записано дали заедно, 

или поотделно. Пълномощното е от      Б.      И.    в полза на Боян 

Расате. 

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партия 

в бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН 

СЪЮЗ – НД. 

От протокол с вх. № НС-04-03-5/13.02.2023 г. на ЦИК от ГД 

ГРАО в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН 

СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ, в ЦИК за участие в изборите, се 

установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от 

Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партията. 

Спазени са изискванията от Изборния кодекс, както и наше 

Решение № 1595-НС/06.02.2023 г. относно регистрация на партията 

за участието й в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г. 

Предвид изложеното от доклада ми дотук, както виждате и в 

проекта на решение, предлагам на основание разпоредбите на 

Изборния кодекс, относими към регистрация на партиите в 

Централната избирателна комисия, същата да вземе решение, с което 
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да регистрира партия БЪЛГАРСКИ НАЦИОНЕЛН СЪЮЗ – НОВА 

ДЕМОКРАЦИЯ, за участие в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г., като наименованието на партията в бюлетината е 

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. 

Има ли предложения или изказвания по проекта на решение?  

Моля, режим на  гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Любомир 

Георгиев, Цветозар Томов). 

Решението № 1653-НС/14.02.2023 г. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви проект на решение относно 

регистрация на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

Подадено е заявление от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за регистрация 

за участие в предстоящите избори на 2 април.  

Заявлението е заведено под № 7 в регистъра на партиите на 

Централната избирателна комисия и е подписано от 

представляващия партията Костадин Тодоров Костадинов, но е 

подадено от пълномощник. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние с описани дата на издаване, състава и отделението 

на Софийски градски съд, както и фирменото дело; удостоверение от 

Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2019-а, 

2020-а и 2021 г.; образец от подписа на представляващия партията; 

образец от печата на партията; банков документ от 13.02.2023 г. за 
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внесен безлихвен депозит в размер на 2500 лева по сметка на 

Централната избирателна комисия; банково удостоверение от 

09.02.2023 г., издадено от „ИНВЕСТБАНК“ АД за актуална банкова 

сметка; имената на лицата, които ще отговарят за приходите, 

разходите; пълномощно от представляващия партията в полза на 

П.  Н.    П.;  списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен 

подпис на заявени 4182 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията.  

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината 

по следния начин: ВЪЗРАЖДАНЕ с главни букви без кавички. 

С протокол – вх. № НС-04-03-8/14.02.2023 г. на Централната 

избирателна комисия, от ГД ГРАО удостоверяват, че е извършена 

проверка на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията и са налице не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на ВЪЗРАЖДАНЕ. 

Съгласно изложеното и на посочените правни основания 

Решение № 1595-НС на ЦИК ви предлагам да вземем решение, с 

което да регистрираме партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в изборите 

за народни представители на 2 април 2023 г. 

Наименованието на партията в бюлетината ще е 

ВЪЗРАЖДАНЕ – с главни букви, без кавички. 

Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или предложения по текста. 

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, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

Решението е № 1654-НС/14.02.2023 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е с проектен 

номер 1619. Постъпили са документи под № 3 в регистъра за 
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подаване на документи на коалиции за участие в предстоящите 

избори за регистрация на коалиция ЛЕВИЦАТА, подписана от 

Валери Мирчев Жаблянов. 

Към заявлението са приложени споразумение от 12 февруари 

2023 г. за образуване на коалиция ЛЕВИЦАТА между партия АБВ, 

партия „Движение 21“, партия „Изправи се България“ и партия 

„Български земеделски народен съюз „Александър Стамболийски“ 

за участие в изборите. 

Коалицията се представлява от председателя Валери Мирчев 

Жаблянов. 

Представени са удостоверение за актуално състояние на 

партия АБВ, на партия „Движение 21“, „Изправи се България“ и 

Български земеделски народен съюз „Александър Стамболийски“ с 

описани в проекта дата на издаване, фирмено дело и съответното 

отделение и състав на Софийски градски съд. 

Представени са удостоверение от Сметната палата от 9 

февруари 2023 г. за партия АБВ, удостоверяващо внесени от 

партията финансови отчети за 2019-а, 2020-а и 2021 г. Същото е 

представено и за „Движение 21“ от 6 февруари за същите години и 

от Български земеделски народен съюз „Александър Стамболийски“ 

от 8 февруари. 

За „Изправи се България“ е представено удостоверение от 

Сметната  палата, от което е видно, че тъй като партията е 

регистрирана през 2022 г., няма задължение да представя за 2019-а, 

2020-а и 2021 г. финансови отчети. 

Представени са образци от печатите на партия АБВ, 

„Движение 21“, Изправи се България“ и Български земеделски 

народен „Александър Стамболийски“ съответно са представени и 

образци от подписите на представляващите четирите партии, които 

съставляват коалицията. 

Представен е и образец от подписа на представляващия 

коалицията; вносна бележка от Банка ДСК от 13 февруари за внесен 

депозит в размер на 2500 лв.; удостоверение от 13 февруари от Банка 
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ДСК за актуална банкова сметка на името на партия АБВ, с която ще 

се обслужва предизборната кампания. Представен е документ, 

удостоверяващ имената и длъжностите на лицата, които ще 

отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност; списък, 

съдържащ трите имена, ЕГН и самоличен подпис на заявени 6000 

избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията. 

Заявено е искане за наименование на коалицията в 

бюлетината, изписано с главни букви ЛЕВИЦАТА с удивителен 

знак. 

От протокол с вх. № НС-04-03-11/14.02.2023 г. от ГД ГРАО е 

удостоверено, че е извършена проверка на списъка с избирателите, 

подкрепящи регистрация на коалицията за участие в изборите и се 

удостоверява наличие на не по-малко от 2500 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на коалиция ЛЕВИЦАТА! 

Спазени са изискванията на закона и на наше Решение 1595-

НС, поради което ви предлагам да вземем решение, че регистрираме 

коалиция ЛЕВИЦАТА! За участие в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Наименованието на коалицията в бюлетината е ЛЕВИЦАТА!  

Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме проекта на решение. 

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 № 1655-НС/14.02.2023 г. 

Следващ докладчик – господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви проектен номер 

1622, качен във вътрешната мрежа от днешна дата в папка с моите 
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инициали, относно регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за 

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

Заявлението за регистрация от партия „Глас народен“ е 

подписано от председателя на партията и представляващ партията 

Светослав Витков и е заведено под № 6 на 12 февруари 2023 г. в 

регистъра на партиите за участие в изборите за народни 

представители на 2 април 223 г. 

Към него са приложени: удостоверение за актуално правно 

състояние на партията от 8 февруари 2023 г.; удостоверение на 

Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2019-а, 

2020-а и 2021 г.; образец от подписа на представляващия партията; 

образец от печата на партията; вносна бележка, издадена от Банка 

ДСК за внесен безлихвен депозит в необходимия за участие в 

изборите размер; удостоверение от 12 февруари 2023 г., издадено от 

„УниКредит Булбанк“ АД, за актуална банкова сметка. 

Посочени са имената на лицата, които ще отговарят за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, 

свързани с предизборната кампания; приложен е списък, съдържащ 

три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3531 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран 

електронен вид съгласно нашите изисквания. 

Представено е и пълномощно в полза на Надежда Николаева 

Ненова от представляващия партията. 

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината 

по следния начин: ПП „ГЛАС НАРОДЕН“. 

От протокол с вх. № НС-04-03-10/14.02.2023 г. на ЦИК от ГД 

ГРАО за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партия „Глас Народен“ се установява спазването 

на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие 

на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията. 

Спазени са изискванията и на чл. 133 и чл. 129 и Решение 

№ 1595-НС на Централната избирателна комисия за регистрация на 

партия „Глас Народен“. 
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Предвид изложеното и на основание съответните текстове от 

Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе решение, с което да регистрира партия „Глас Народен“ за 

участие в изборите за народни представители. 

В хода на изложението си допуснах една неточност – 

поисканото наименование на партията е „Глас Народен“. Поправката 

е нанесена във файла, който е в електронен вид. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля за вашите 

изказвания. Няма. 

Подлагам на гласуване проекта на решение. 

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 № 1656-НС/14.02.2023 г. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление за 

регистрация от партия ПП „Народна партия истината и само 

истината“, подписано от В. А. А., председател и 

представляващ партията. 

Заявлението е заведено под № 8 на 13 февруари 2023 г. в 

регистъра на партиите за участие в изборите за народни 

представители. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние; удостоверение от Сметната палата, затова че 

партията няма задължения да представи финансови отчети по чл. 34, 

ал. 4 от Закона за политическите партии за посочените в 

удостоверението години; образец от подписа на представляващия 

партията; образец от печата на партията; вносна бележка за внесен 

безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс;  

удостоверение за банкова сметка, по която ще се обслужва 

предизборната кампания на партията; имената и длъжностите на 
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лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност; списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 4200 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.  

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината 

по следния начин: ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО 

ИСТИНАТА – с главни букви, без кавички. 

От протокол с посочения в проекта на решение входящ номер 

от извършена проверка от ГД ГРАО е видно, че е спазена 

разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на 

не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията. Спазени са изискванията на Изборния кодекс, както и на 

Решение № 1595-НС/06.02.2023 г. на Централната избирателна 

комисия. 

Предвид изложеното и на основание посочените в проекта на 

решение правни основания предлагам следния проект на  

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И 

САМО ИСТИНАТА за участие в изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е ПП НАРОДНА 

ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА – изписано с главни 

букви без кавички“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите 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 № 1657-НС/14.02.2023 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Постъпило е заявление за регистрация 

от партия „Движение за права и свободи“. Заявлението е подписано 
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от председателя и представляващ партията Мустафа Сали Карадайъ 

и е заведено под № 9 на 13 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 на Сметната палата за 

внесени от партията финансови отчети за посочените в проекта на 

решение години; образец от подписа на представляващия партията; 

образец от печата на партията; вносна бележка за внесен безлихвен 

депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс; удостоверение за 

актуална банкова сметка; имената и длъжностите на лицата, които 

ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

партията, свързани с предизборната кампания; списък, съдържащ 

три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 5000 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партията. 

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината 

по следния начин: Движение за права и свободи – ДПС. 

От протокол със съответния входящ номер за извършена от ГД 

ГРАО в МРРБ проверка на списъка на избирателите, подкрепящи 

регистрацията на партия Движение за права и свободи – ДПС, се 

установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от 

Изборния кодекс. 

Спазени са изискванията на Изборния кодекс за регистрация 

на партия Движение за права и свободи – ДПС, поради което и на 

посочените в проекта правни основания, предлагам следния проект 

на решение: Централната избирателна комисия регистрира партия 

Движение за права и свободи – ДПС, за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е: Движение за 

права и свободи – ДПС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 
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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 № 1658-НС/14.02.2023 г. 

 

Преминаваме към пета точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, връщам на доклад писмо от 

Софийски районен съд, Наказателно отделение, Четвърти състав с 

вх. № НС-08-8/10.02.2023 г. във връзка с искане от съда за 

предоставяне на информация дали Костадин Тодоров Костадинов 

към дата 27 септември 2021 г. има качеството „регистриран 

кандидат за народен представител“. 

Във вътрешната мрежа е проектът на отговор, като предлагам 

следните корекции: да бъде само за изборите за народни 

представители за 47 Народно събрание на 14 ноември, като 

отговаряме, че към датата 27 септември Костадин Тодоров 

Костадинов с посочено ЕГН не е бил регистриран като кандидат за 

народен представител и в уверение на това изпращаме две копия от 

решения на РИК – Варна, Решение № 22 от 11 октомври за 

регистрация на кандидатската листа на „Възраждане“ и Решение от 

11 октомври на РИК – 25, София отново за регистрация на 

кандидатската листа на „Възраждане“, в които две листи, е бил 

регистриран и Костадин Костадинов като кандидат. 

Предлагам да обясним във връзка със следващата искана 

информация дали конкретно към датата 27 февруари 2023 г. лицето 

има качеството „регистриран кандидат за народен представител“.  

В тази връзка предлагам да поясним на съда, че за изборите за 

народни представители на 2 април регистрацията на кандидатските 

листи ще започне в РИК на 17 февруари и ще продължи до 
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28 февруари, поради което информация дали към 27 февруари 

лицето ще бъде регистрирано като кандидат за народен 

представител можем да предоставим след изтичане на 

горепосочения срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция 

„Национална полиция“ с вх. № НС-04-02-69/13.02.2023 г., с което по 

прокурорска преписка 24353/2022 г. по описа на Софийска градска 

прокуратура, се иска справка за последните пет години за участие на 

ПП НДСВ в избори за народни представители, президент и 

вицепрезидент, членове на Европейския парламент на Република 

България, за общински съветници и кметове. 

Колеги, спомням си, че сме извършили такава проверка и сме 

изпратили отговор по искане на Софийска градска прокуратура по 

същата прокурорска преписка на прокурор М. М. сме изпратили на 

19 януари справка, за това, че ПП НДСВ е участвала в изборите за 

Европейски парламент през 2019 г. и в местните избори през 2019 г., 

като, ако не ме лъже паметта, и сега са регистрирани за 

участие в предстоящите избори. 

Предлагам ви в отговора до „Национална полиция“ да 

уведомим господин П., че по тази прокурорска преписка сме 

отговорили на запитване на Софийска градска прокуратура с писмо 

– изх. № НС-09-44/19.01.2023 г. и да приложим писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-7/13.02.2023 г., с което ни 

уведомяват за редовно заседание на Обществения съвет, което ще се 

проведе днес от 17,30 ч., като е изпратен и проект на дневен ред: 

„1. Обсъждане и гласуване на кандидатура за членство в 

Обществения съвет на ново сдружение. 

2. Идея за провеждане на кръгла маса относно повишаване на 

информираността. 

3. Разни.“ Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви писмо от БНР. В отговор на наше запитване 

дали могат да отразяват брифингите на Централната избирателна 

комисия сме получили писмо с вх. № НС-20-4/13.02.2023 г., с което 

ни уведомяват и ни изпращат имената на операторите, които ще 

заснемат и излъчват брифингите – 6 човека. Докладвам го за 

сведение и към госпожа М. за издаване на пропуски. 

Докладвам ви разпореждане по Търговско дело № 822/2022 г. 

с вх. № ЦИК-00-154-5/14.02.2023 г., което ни е изпратено от 

процесуалните представители. Изпраща ни се молба от едно от 

вещите лица да вземем становище. В момента ви го докладвам за 

запознаване. 

Докладвам писмо от Л.   К.  с вх. № НС-22-31/14.02.2023 г., 

която се интересува как може да провери и всеки от нас може да 

провери дали дадена партия не ни е включила неправомерно в 

списъците си при регистрация.  

Предлагам го за сведение в момента, тъй като госпожата би 

трябвало, ако се е интересувала, да знае, че след като приключи 

регистрацията на партиите, тогава вече ще има възможност всички 

подписки, които са подадени в Централната избирателна комисия за 

регистрация на партии и коалиции за участие в изборите, да имат 
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достъп до тях гражданите, за да проверяват дали не са включени 

неправомерно в тези подписки. 

Колеги, току-що ми бяха донесени и ще докладвам няколко 

жалби. 

Първата жалба е с вх. № НС-10-7/14.02.2023 г., депозирана в 

15,38 ч. в ЦИК – жалба от   Р.    Й., срещу протоколно решение на 

Централната избирателна комисия от 13 февруари 2023 г.  

Жалбата е адресирана до Административен съд – София-град, 

и следва да бъде комплектувана административната преписка и да 

бъде внесена в съда. Ще бъде предоставено на юристите за 

извършване на тези действия, както и следващите жалби. 

Жалба с вх. № НС-11-11/14.02.2023 г., депозирана в 15,36 ч. от 

С.         Д.          Я. против същото протоколно решение от 

13 февруари 2023 г. на ЦИК. 

Жалба с вх. № НС-11-12/14.02.2023 г. от   Г.      А.         С. 

срещу същото протоколно решение на Централната избирателна 

комисия от 13 февруари 2023 г.  

Докладвам ви ги за сведение. Ще бъдат комплектувани и със 

съпроводителни писма внесени в Административен съд – София-

град, до когото са подадени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от Районна избирателна 

комисия в Пловдивски изборен район сме получили писмо въз 

основа на тяхно протоколно решение съгласно наше Решение 

№ 1586/02.02.2023 г. – искане  за допълнителен брой специалисти, 

един експерти и 7 технически сътрудници – вх. № НС-15-1-

1/14.02.2023 г.  

Във вътрешната мрежа има проект на писмо до РИК – 17, 

Пловдивски. На основание т. 7.3 да дадем разрешение за 

допълнителен брой специалисти, 1 експерт и 7 технически 

сътрудници. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо – вх. № НС-00-

17/14.02.2023 г. от „Информационно обслужване“ АД сме получили 

искане във връзка с подготовката на предстоящите избори да се 

осигурят  пропуски за сградата, в която се помещава Централната 

избирателна комисия, на четири лица. 

Предлагам ви да одобрим изпращането на писмо до главния 

секретар на Народното събрание до края на периода по подготовка и 

произвеждане на изборите и обявяване на резултатите да бъдат 

осигурени пропуски за тези четири лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

проект на писмо до Печатницата на БНБ. Аналогично на 

предходните два избора предлагам да изпратим писмо с искане в 

срок до 17 февруари 2023 г. да ни изпратят писмено предложение за 

цена на една бюлетина за изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, връщам на доклад писмото от 

БНР и ви предлагам да вземем протоколно решение на посочените в 

писмото лица да бъдат осигурени пропуски за дните, в които ще има 

брифинги и съответно ще излъчват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 

Моля за протоколно решение.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

произвеждане на машинно гласуване на изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. и необходимостта от издаване на 

нови електронни подписи на смарткарти, предлагам да изпратим 

писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да им поискаме 

оферта за издаването на смарткартите. 

Проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с писмото. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам в писмото да се упомене 

индикативен брой около 12 хиляди. Да се обосновавам ли? Колкото 

е по-голям броят, може да се намали и цената. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

изказвания? 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви получено в 

Централната избирателна комисия писмо с вх. № МИ-22-16-

1/14.02.2023 г., с което господин     К.        К. изисква да бъде 

заплатен присъденият със съдебно решение разход в размер на 

1000 лв. разноски по адм. дело 785/2022 г. по описа на 

Административен съд – Добрич, по негова банкова сметка, която е 

посочил в писмото, като към него е приложен оригиналът на 

издадения изпълнителен лист за присъдени в негова полза разноски, 

издаден срещу ОИК – Каварна. 

Предвид представения документ – изпълнителен лист, в 

оригинал и предвид това, че ОИК – Каварна, няма отделен бюджет, 

по който да изплаща тези присъдени разноски, предлагам да 

одобрим изплащането им от Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – 2 (Камелия 

Нейкова, Севинч Солакова). 

Връщаме се в точка трета. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление за 

регистрация от коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“ за участие в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г, подписано от 

представляващите коалицията Георги Петков Манолов и Светозар 

Стоянов Съев.  

Заведено е под № 2 на 13 февруари в регистъра на коалициите 

за участие в изборите за народни представители. 
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Към заявлението са приложени: решение за образуване на 

коалиция „Вън от ЕС и НАТО“ между партия „България на труда и 

разума“, партия  

„Кой – компетентност, отговорност и истина“ и партия 

„Нация“ за общо участие в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Коалицията се представлява от трима съпредседатели, всеки 

двама заедно, посочени в проекта на решение – Георги Петков 

Манолов, Кирил Владимиров Гумнеров и Светозар Стоянов Съев. 

Приложени са удостоверение за актуално правно състояние на 

всяка една от участващите партии в коалицията, удостоверение от 

Сметната палата за внесени финансови отчети за всяка една от 

партиите, участващи в коалицията, образци от печата на всяка една 

от  трите партии; образци от подписа на представляващите трите 

партии, както и образци от подписите на представляващите 

коалицията.  

Коалицията няма печат. Приложена е вносна бележка за 

внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1; удостоверение за банкова 

сметка на името на партия „България на труда и разума“, по която 

ще се обслужва предизборната кампания, както имената и 

длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходи, разходи и 

счетоводна отчетност, свързани с предизборната кампания, списък, 

съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 3790 избиратели. 

Заявено е искане за наименованието на коалицията в 

бюлетината по следния начин: ВЪН от ЕС и НАТО – без кавички. 

От протокол с вх. № НС-04-03-12/14.02.2023 г. на ЦИК от 

извършена проверка от ГД ГРАО в МРРБ се установява, че е спазена 

разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 

не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

коалицията. Спазени са изискванията на Изборния кодекс и Решение 

№ 1595-НС/06.02.2023 г. на ЦИК, поради което и на посочените в 

проекта правни основания, предлагам Централната избирателна 

комисия да приеме следното 
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„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира коалиция ВЪН от ЕС И НАТО за участие в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Наименованието на коалицията в бюлетината е ВЪН от ЕС и 

НАТО, изписано без кавички“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 7 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Любомир 

Георгиев и Цветозар Томов). 

Решението е № 1559-НС/14.02.2023 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо Председател, във връзка с 

постъпило предложение за замяна на член на Районна избирателна 

комисия предлагам да  включим нова точка в дневния ред: Проект на 

решение относно промяна в състава на Районна избирателна 

комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения по дневния ред? Няма. 

Моля да гласуваме.  

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с точка шеста: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА РИК. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е предложение от 

Емил Костадинов, упълномощен представител на коалиция ГЕРБ – 

СДС, с вх. № НС-11-10/14.02.2023 г., с което се предлага на мястото 



29 

на подалата заявление за освобождаване       Д.      Г.     К.     

за член на Районна избирателна комисия – Перник, да бъде 

назначена Станислава Боянова Антова, същата от резервния състав 

на РИК. 

Към предложението е приложено заявление от     Т.         Г.      

К.       за освобождаването й от РИК – Перник, а документите на      

С.        Б.      А., а именно декларация и копие от 

диплома за завършено висше образование са налични в 

преписката по назначаване на Районната избирателна комисия.  

Налично е и пълномощното в полза на Е.  К. 

Предвид изложеното и посочените в проекта правни 

основания предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

решение, с което освобождава като член на РИК в Четиринадесети 

изборен район – Пернишки,     Т.         Г.       К. с посочено ЕГН и 

анулира издаденото й удостоверение. 

Назначава за член на РИК в Четиринадесети изборен район – 

Пернишки, Станислава Боянова Антова с посочено в проекта на 

решение ЕГН. 

На назначение член на РИК да се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1660-НС/14.02.2023 г. 

Други доклади има ли? Няма. 



30 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре, 

15 февруари 2023 г., от 10,30 ч. 

(Закрито в 17,12 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

Виолета Тасева 

 

Стефка Аличкова 

 

 

 

 

 

 


