
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 310 

 

На 15 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно реда за предоставянето и 

разходването на средствата за медийни пакети в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г.   

  Докладчик: Димитър Димитров.  

2. Проект на решение относно изисквания към организацията и 

технологията на компютърната обработка на данните от гласуването 

и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от 

машинното гласуване, от изборите за народни представители на 

2 април 2023 г.  

  Докладчик: Емил Войнов.   

3. Проект на решение относно регистрация на партии и 

коалиции за участие в изборите за народни представители на 2 април 

2023 г.  

  Докладчици: Елка Стоянова, Любомир Георгиев,  

  Йорданка Ганчева, Димитър Димитров, Гергана  

  Стоянова, Красимир Ципов.  

4. Гласуване извън страната.  

  Докладчик: Цветозар Томов.  

5. Проект на решение относно единна номерация на секциите 

за гласуване извън страната на изборите за народни представители 

на 2 април 2022 г.  

  Докладчик: Цветозар Томов.  
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6. Доклади по административни преписки.  

  Докладчици: Росица Матев, Емил Войнов, Севинч  

  Солакова, Димитър Димитров.  

7. Проект на решение относно поправка не технически 

грешки.  

  Докладчици: Георги Баханов, Красимир Ципов.  

8. Разяснителна кампания.  

  Докладчик: 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 и Силвия 

Стойчева.   

 

Заседанието бе открито в 10,58 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!  

Десет членове сме в залата – имаме кворум за заседание.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред:  

1. Проект на решение относно реда за предоставяне и 

разходване на средствата за медийни пакети в изборите на 2 април, 

докладчик – господин Димитров.  

2. Проект на решение относно изисквания към организацията 

и технологията на компютърната обработка, докладчик – господин 

Войнов.  

3. Проект на решение относно регистрация на партии и 

коалиции за участие в изборите на 2 април, докладчици – колегите, 

които имат разпределени такива преписки. 
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4. Гласуване извън страната, докладчик – господин Томов.  

5. Проект на решение относно единната номерация на 

секциите за гласуване извън страната в изборите на 2 април 2023 г., 

докладчик – господин Томов.  

6. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, господин Войнов, госпожа Солакова.  

Моля за вашите предложения за допълване.  

Господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предлагам нова точка: Поправка на 

техническа грешка в Решение № 1632-НС от 10 февруари 2023 г. 

относно назначаване на РИК в Пети изборен район – Видински.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Поправка на 

технически грешки ще бъде точка седма. 

Господин Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: И аз в тази точка.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В трета точка да ме включите.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В трета и шеста точка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги?  

Госпожа Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: В трета точка – решение за 

регистрация за следобед.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Засега е това.  

Колеги, моля режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева и Севинч Солакова); против – няма.  

 

Преминаваме към първа точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕТО И РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.   
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Господин Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател.  

Колеги, в моята папка имате проект за принципно решение 

№ 1624 – медийни пакета. То е същото, каквото винаги приемаме. 

Проследил съм да се коригират всички дати, тъй като това е 

единственото нещо, което се променя.  

В основанията има съгласувателно писмо, което още не сме 

получили, въпреки че сме го изпратили, а съм го оставил като 

празно поле. Не зная да го залича ли, или като дойде да го добавим, 

тъй като това писмо ще дойде след някой ден, но не мога да знам 

кога точно. Иначе текстът е абсолютно същият. Проверил съм 

всички срокове, отразени са. Промени в Кодекса в тази част няма. 

Има в първата част решение, което се отнася до текста на чл. 178, 

чл. 180, чл. 87, чл. 89, чл. 91, както и тези, които са от § 1, т. 15 и 16 

от Допълнителните разпоредби, където са дефинициите какво е 

медийна услуга, доставчик и така нататък.  

Ако мога да допълня, ще приемем още едно решение, в което 

ще определим списъка с партиите и коалициите, или части от 

коалиции, които имат право. Но това ще се направи след като 

приключи регистрацията, тъй като условието е да имат регистрирани 

листи във всички многомандатни райони. Ако нямат, просто губят 

това право.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта, докладван от колегата Димитров.  

По проекта на решение има ли изказвания, или предложения?  

Този проект на решение трябва да го изпратим на министъра 

на финансите за съгласуване, както е предвидено в Изборния кодекс, 

с молба до 17,00 ч. в днешния ден да ни върнат обратно отговор. В 

този смисъл да бъде и писмото до министъра на финансите.  

Моля режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – 

няма.  

Колеги, т. 2 от дневния ред ще остане за следобедната част, за 

да може да се запознаете с проекта.  

 

Предвид докладчиците в залата преминаваме към шеста 

точка:  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.  

Госпожо Матева, заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от    И.     П. с вх. № НС-22-33 от 14 февруари, което е до 

председателя на Централната избирателна комисия с копие до 

господин Иван Гешев – главен прокурор на Републиката. Самото 

писмо е посочено, че се подава от Сдружение „Справедлива 

България“, представлявано от И. П. То е относно разпускане 

на политически партии. Уведомяват ни, че съгласно Закона за 

политическите партии, ако дадена партия не е участвала в избори, 

следва да бъде заличена, цитират се текстове. И ни уведомява, че е 

изготвен сигнал до главния прокурор на Република България и счита 

за целесъобразно при регистрацията на партии и коалиции за 

предстоящите избори за Народното събрание на 2 април от ЦИК да 

се има горното предвид. И е изпратен списък с 32 партии, които 

според тях не би трябвало да бъдат регистрирани.  

Колеги, припомням, че съгласно Изборния кодекс ние сме 

длъжни да регистрираме всяка партия или коалиция, която е подала 

документи и която е вписана в публичния регистър на 

регистрираните в България партии, който се води от Софийски 

градски съд. Имаме твърде много запитвания от прокуратура и от 

МВР във връзка с подадени сигнали за конкретни партии дали са 

участвали в изборите, така че ако бъде взето решение за 

заличаването им, те ще бъдат заличени от Публичния регистър, 

воден от Софийския градски съд, съответно няма да им бъдат 
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издавани удостоверения за актуални състояния, които са един от 

документите, които се представят при регистрация на партии и 

коалиции. Докладвам това писмо за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило писмо от „Карго-партнер“ с вх. № ЦИК-99-18, с което ни 

изпращат фактура за складово-логистични услуги за месец януари 

2023 г.  

В тази връзка е постъпила докладна записка от директора на 

дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-47. Направена е 

проверка на фактурата и на приложената към нея справка с подробна 

количествено-стойностна разбивка на услугите, включени във 

фактурата. Описаните дейности отговарят на Приложение 1 към 

Договор № 24 от 28 септември 2022 г. Спазени са изискванията на 

договора. Има изготвен контролен лист. Плащането ще се извърши 

от бюджета на Централната избирателна комисия за 2023 г.  

Предвид горното предлагам да вземем решение за плащане в 

срок на стойността по фактурата за месец януари 2023 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева и Силвия Стойчева); против – 2 (Ерхан Чаушев и 

Севинч Солакова).  

Следващ докладчик – госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

26 Районна избирателна комисия, вх. № НС-15-6 от 14 февруари, с 

искане за допълнителен брой печати за Районната избирателна 

комисия.  

Получили сме писмо от администрацията на Министерския 

съвет, вх. № НС-03-16/15.02.2023 г. за съгласуване предпечатни 
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образци на удостоверения за гласуване на друго място – по три броя, 

както и от публичния регистър с молба във възможно кратък срок да 

бъдат съгласувани и върнати по два екземпляра.  

От Велико Търново сме получили информация от областния 

управител както за Районната избирателна комисия, така и относно 

тиража на бюлетините. В тази връзка се обобщава справката и ще 

бъде качена по-късно и във вътрешната мрежа.  

Колеги, с писмо с вх. № НС-15-7 от 14 февруари от Районна 

избирателна комисия – Бургас, сме получили писмо, в което те се 

позовават на постъпили при тях многобройни запитвания от 

общините на територията на изборния район относно изискването за 

осигуряване на паравани за гласуване, прегради за гласуване с 

машините. С оглед това, че в параваните за гласуване се поставя 

табло, на което се поставят списъците с кандидатите по кандидатски 

листи на партии и коалиции и с оглед необходимостта своевременно 

да бъде организирано изработването на параваните и преградите, 

както и начина на поставяне на таблото в параваните ни молят за по-

конкретни указания относно размера и начина на поставянето им.  

Може би трябва да стане ясно, че за прегради за гласуване с 

машини нямат задължение общинските администрации, а по 

отношение на параваните с оглед на това, че не искаме да създаваме 

и допълнително затруднение, ние нямаме единни изисквания, такива 

не са посочени и в съгласувателното писмо на администрацията на 

Министерския съвет, още повече че е ангажимент на 

изпълнителната власт за осигуряването им в помещенията за 

гласуване.  

На този етап ви го докладвам за сведение.  

Колеги, връщам на доклад Докладната записка с вх. № ЦИК-

09-46 от 14 февруари относно изготвяния Годишен финансов отчет 

за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чужди 

средства, оборотна ведомост и друга отчетна информация към 

31 декември 2022 г.  
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Както е видно от докладната записка, всички отчетни 

документи са изпратени, съгласно указание № ДДС-8 от 22 декември 

2022 г. на Министерство на финансите чрез уеб базираната 

информационна система. От Министерство на финансите е получено 

потвърждение от отговарящия за ЦИК служител от дирекция 

„Държавно съкровище“ на 13 февруари тази година. Описани са 

подробно в докладната записка. Както ви казах, документите се 

намират в залата. Сега след одобрението те следва да бъдат 

представени и в Сметната палата. Посочени са конкретно кои 

отчетни документи.  

Предлагам ви да одобрим изпращането и представянето на 

отчетите по Годишния финансов отчет, включително публикуването 

на отчета на сайта на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 Гергана Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по повод на постъпилото 

писмо от РИК – 17, мотивирано искане за допълнителен брой 

специалисти: експерт – 1 и технически сътрудници – 7, предлагам да 

изпратим писмо до Пловдивски 17 РИК за разрешение за 

назначаване на допълнителен брой специалисти, съгласно наше 

Решение № 1586-НС от 2 февруари тази година.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 Гергана Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева); против – няма.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, писмо с вх. № НС-23-29-1 от 

14 февруари е от Националната асоциация на председателите на 

общински съвети в Република България. Позовават се на старо 

становище на Централната избирателна комисия относно отпуска на 

председателите на общински съвети. Искат Централната 

избирателна комисия отново да се произнесе по този въпрос.  

Тъй като няма промяна в нормативната уредба и по 

отношение на становището на Централната избирателна комисия, 

предлагам този въпрос да бъде включен в рубриката „Въпроси и 

отговори“, когато гласуваме съдържанието и публикуването им на 

страницата на Централната избирателна комисия.  

На този етап ви го докладвам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик в т. 6 е господин Димитров – заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател.  

Получили сме писмо от работещите с криптоинструмента. То 

е изпратено до госпожа Нейкова и до госпожа Солакова. Очакват 

информация за това дали ЕГН-тата са част от и какъв вид са…  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние нали писахме?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ние веднъж писахме и искат ново 

пояснение. Входящият номер е ЦИК-07-131/12. Засега за 

запознаване. Ще подготвя отговор.  

Имаме и някаква молба за таблици, но ще я докладвам в друг 

дневен ред.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като в 

останалата част преписките все още се изготвят, прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия и ще продължим в 

14,00 ч.  

 (След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 
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Десет членове сме в залата – имаме кворум. 

 

Продължаваме с доклади в трета точка: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА 2 АПРИЛ 

2023 г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка от днешна дата 

с проектен номер 1637 е проект на решение относно регистрация на 

партия „Български възход“ за участие в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Български 

възход“, подписано от Стефан Динчев Янев в качеството му на 

председател и представляващ партията, заведено под № 13 на 

14.02.2023 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г., към което са приложени 

изискуемите по закон документи, а именно: удостоверение за 

актуално правно състояние на партията, издадено на 09.02.2023 г. от 

СГС; удостоверение от Сметната палата, че за 2019-а, 2020-а и 

2021 г. партията няма задължение да представя финансови отчети по 

смисъла на Закона за политическите партии; образец от подписа на 

представляващия партията; образец от печата на партията; вносна 

бележка от 10.02.2023 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, 

ал. 1, т. 1 Изборния кодекс; удостоверение за банкова сметка, по 

която ще се обслужва предизборната кампания на партията; имената 

и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с 

предизборната кампания; списък, съдържащ имена, ЕГН и 

саморъчен подпис на заявени 4092 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен 

вид, представен на технически носител. 
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В Заявлението е поискано наименованието на партията в 

бюлетината да бъде изписано като ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД – с 

главни букви. 

От протокол с вх. № НС-04-03-19 от 15 февруари 2023 г. от 

ГД ГРАО е извършена проверка на списък на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия „Български възход“ за участие 

в изборите, от който е видно, че е налице наличие на не по-малко от 

2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, поради 

което са спазени всички изисквания на относимите текстове от 

Изборния кодекс, както и Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г. на 

Централната избирателна комисия за регистрация на партия 

„Български възход“ за участие в изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г. 

На основа изложените в проекта правни основания ви 

предлагам Централната избирателна комисия да вземе решение, с 

което да регистрира партия „Български възход“ за участие в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е ПП 

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД. 

Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по така представения проект на решение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е № 1661-НС/15.02.2023 г. 

Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви проектен номер 1634 – 

проект на решение, с което предлагам да бъде регистрирана 
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коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, за 

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

Постъпило е заявление от коалицията, подписано 

представляващи коалицията и е заведено под № 4 на 14 февруари 

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

представители на 2 април 2023 г. 

Приложени са изискуемите документи, а именно решение за 

образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи 

партиите, които участват в нея.  

Коалицията се представлява заедно от четирите, посочени в 

проекта на решение лица.  

Представени са удостоверение за актуално правно състояние 

на участващите партии – 6 броя; приложени са удостоверения  от 

Сметната палата за всяка от партиите по отношение на финансовите 

отчети за съответните три години, приложени са образци от 

печатите на всички участващи в коалицията партии, образци от 

подписите на шестимата представляващи отделните партии, 

участници в коалицията и образци от подписите на 

представляващите коалиция „Продължаваме промяната – 

Демократична България“. 

Приложена е вносна бележка за депозит по чл. 129, ал. 1 от 

Изборния кодекс в съответен размер; представено е удостоверение 

за банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания на 

коалицията, посочени са имената и длъжностите на лицата, които ще 

отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

коалицията, свързани с предизборната кампания; представен е и 

списък, съдържащ три имена, ЕГН, саморъчен подпис на заявени 

9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията в 

структуриран и в електронен вид на технически носител. 

Посочено е, че се иска в бюлетината коалицията да бъде 

изписана по следния начин: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ 

ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, изписано с главни 

букви. 
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Пристигнал е и протокол от извършена проверка с вх. № НС-

04-03-14/15.02.2023 г. от ГД ГРАО за проверка на списъка с 

избиратели, подкрепящи регистрация на коалиция Продължаваме 

промяната – Демократична България, в резултат на която е 

установено, че са налице достатъчен брой, не по-малко от 2500 

избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията. 

Тъй като са спазени всички изисквания на Изборния кодекс и 

наше Решение № 1595-НС/06.02.2023 г. ви предлагам коалиция 

„Продължаваме промяната – Демократична България“, да бъде 

регистрирана за участие в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. с наименование на коалицията в бюлетината 

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, изписано с главни букви без 

кавички. 

Моля да се запознаете с проекта на решение и да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е № 1662-НС/15.02.2023 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви проектен номер 

1628 – проект на решение, с което да регистрираме коалиция 

„ЗАЕДНО“ за участие в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция 

„ЗАЕДНО“, подписано от Ива Митева-Рупчева – представляваща 

коалицията, заведено под № 5 на 14 февруари 2023 г. в регистъра на 
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коалициите за участие в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, 

в това число решение от 13 февруари 2023 г. за образуване на 

коалиция „Заедно“ между „Партия на зелените“, партия 

„Социалдемократическа партия,,, партия „Справедлива България 

обединени родолюбци“ и партия „Движение на непартийните 

кандидати“. 

Описано е в решението за създаване на коалицията, че същата 

ще се представлява от председателя Ива Митева-Рупчева. 

Приложени са удостоверение за актуално правно състояние 

на четирите партии, които участват в коалицията. 

Приложени са и четири броя удостоверения от Сметната 

палата за внесени от четирите партии финансови отчети за 

съответните години. 

Представен е образец от подписа на всеки от 

представляващите участващите партии, както и образец от подписа 

на представляващия коалицията. Представени са и образци от 

печатите на партиите. Коалицията няма печат. 

Представена е вносна бележка за депозит по чл. 129, ал. 1 от 

Изборния кодекс; удостоверение от Първа инвестиционна банка за 

банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания, като 

в коалиционното споразумение е посочено на коя от партиите 

сметката обслужва тази кампания; посочени са имената и 

длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите 

и счетоводната отчетност на коалицията във връзка с кампанията, 

приложен е списък с три имена, ЕГН и подпис на заявени 4873 

избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, представен в 

електронен вид и на технически носител. 

Заявеното искане за изписване в бюлетината на 

наименованието на коалицията е ЗАЕДНО – с главни букви, без 

кавички. 
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След извършена проверка в ГД ГРАО на приложения списък 

с избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция ЗАЕДНО за 

участие в изборите за народни представители, е установено, че е 

спазено изискването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от 

Изборния кодекс. 

С оглед това, че са спазени всички изисквания  на Изборния 

кодекс и наше Решение № 1595-НС/06.02.2023 г. ви предлагам 

Централната избирателна комисия да регистрира коалиция ЗАЕДНО 

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

със заявено изписване наименованието на коалицията в бюлетината 

с главни букви, без кавички и без други добави: ЗАЕДНО. 

Моля да се запознаете с проекта и да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Моля да гласуваме представения проект. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); 

против – няма. 

Решението е № 1663-НС/15.02.2023 г. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги в моя папка е проектен номер 1632. Предлагам да 

разгледаме документите за регистрация на партия „Българска 

социалдемокрация – евролевица“. 

Постъпило е заявление за регистрация на партия „Българска 

социалдемокрация – евролевица“, подписано от упълномощения 

представител Димитър Александров Митев, заведено под № 11 на 

14 февруари 2023 г., в регистъра на партиите за участие в изборите 

за народни представители на 2 април 2023 г. 
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Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние, издадено на 03.02.2023 г.; удостоверение № 48-

00-13/06.02.2023 г. 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 „УниКредит Булбанк“ за внесен безлихвен 

депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК, в размер на 2500 лева по сметка в 

БНБ; банкова референция от „УниКредит Булбанк“ АД за открита 

банкова сметка; имената и длъжностите на лицата, които ще 

отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

партията, свързани с предизборната кампания; списък, съдържащ 

имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4444 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран 

електронен вид, представен на технически носител; пълномощно от 

03.02.2023 г. в полза на Димитър Александров Митев, който е 

представил документите. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, с големи букви. 

От протокол с вх. № НС-04-03-16/15.02.2023 г. на от ГД 

ГРАО за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията. От проверените 3600 записа са 

установени коректни 2894. 

Тъй като са спазени изискванията на чл. 133, чл. 129, решение 

№ 1595-НС на ЦИК, предлагам да решим да регистрираме партия 

„Българска социалдемокрация – евролевица“, за участие в изборите 

за народни представители на 2 април 2023 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е: БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, изписана с големи 

букви. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок чрез 

ЦИК. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по проекта на решение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 

няма. 

Решението е № 1664-НС/15.02.2023 г. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият проектен номер е 1633 

и е относно регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА 

ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ (БСДД) за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

Постъпило е заявление за регистрация на партия 

„БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ (БСДД), 

подписано от Георги Неделчев в качеството му на председател и 

представляващ партията, заведено под № 10 на 14 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 03.02.2023 г. по ф.д. 

№ 200/2016 г. за участие в изборите за народни представители; 

удостоверение № 48-00-12/06.02.2023 г. на Сметната палата за 

внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.; 

образец от подписа на представляващия партията; образец от печата 

на партията; вносна бележка, издадена от „Алианц Банк България“ 

АД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния 

кодекс; удостоверение издадено от „Алианц Банк България“ АД, за 

актуална банкова сметка; имената и длъжностите на лицата, които 

ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

партията, свързани с предизборната кампания; списъци, съдържащи 

три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 3080 избиратели, 
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подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран 

електронен вид, представени на технически носител. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: БСДД – Български Съюз за 

ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ. 

С протокол с вх. № НС-04-03-15/15.02.2023 г. от ГД ГРАО ни 

е представило документи от извършена проверка на списък на 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партия БСДД – Български 

СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ.   

Налични са необходимият брой подписи за регистрация.  

Тъй като са спазени изискванията на чл. 133, чл. 129, ал. 1, т. 

1, както и наше Решение № 1595 на ЦИК, предлагам на основание 

чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, чл. 133, чл. 134 и 

чл. 135 да вземем решение, с което да регистрираме партия БСДД – 

Български съюз за директна демокрация, за участие в изборите за 

народни представители. 

Наименованието на партията в бюлетината е: БССД – 

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 

няма. 

Решението е № 1665-НС/15.02.2023 г. 

 

Продължаваме с точка пета: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЕДИННА 

НОМЕРАЦИЯ НА СЕКЦИИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ 

ИЗВЪНСТРАНАТА НА ИЗБОРИТЕ НА 2 АПРИЛ 2023 г. 
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Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, във вътрешната мрежа е качен 

проектен номер 1630 – проект на решение относно единна 

номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

Спомняте си, че имаше внесен проект, който не събра 

необходимото мнозинство. Ще обърна внимание на промяната, 

която предлагам и тя е в съответствие с критичните бележки, които 

бяха направени при обсъждането на предишния проект. 

Сегашното предложение, което съответства на досегашната 

практика, е номерът на страната, в която ще се гласува, да следва 

номерация не по страни от 001, а общо за целия масив данни от 001. 

Разликата от досегашната практика е, че е предложен трицифрен код 

за номера на страната, в която ще се гласува – вместо две, една нула 

в свободния код. Всъщност няма друга промяна. Трицифреният код 

е, за да може да бъде записано трицифрено число встрани, ако това 

се наложи. 

Другия различия няма, поради което предлагам този проект 

на Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. (Реплика.) 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагам да възприемем това 

предложение – да се добави изречение, че чрез това решение 

отменяме предишното Решение № 1602. Ще добавя това изречение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по предложението на докладчика? 

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, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 
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Решението е № 1666-НС/15.02.2023 г. 

 

Преминаваме към четвърта точка: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам за сведение писмо с вх. 

№ НС-22-36/15.02.2023 г. Писмото е от изборен доброволец в 

Лондон – господин Трифонов, с предложение относно 

организацията на избирателните секции в Уиймбълдън, Лондон. Ще 

върна на доклад тези предложения, когато стигнем до обсъждане и 

взимане на решения по чл. 12 от Изборния кодекс. Писмото е качено 

във вътрешната мрежа в моя папка. 

Докладвам писмо с вх. № НС-22-35/15.02.2023 г. със 

запитване от госпожа Наумова, която се интересува кога може да 

очакваме онлайн портала на ЦИК за подаване на заявления за секции 

извън страната да бъде функционален. Докладвам го също за 

сведение, тъй като не виждам смисъл, при положение че, ако искате 

мога и с едно изречение да напиша писмо-отговор, че очакваме това 

да се случи утре, но ми се струва безсмислено. Така или иначе той 

ще стане функционален. Това са докладите ми по тази точка. 

Колеги, последно предлагам да вземем решение за 

последващо одобрение на писмото до „Информационно 

обслужване“ АД, което беше обсъждано в работна група и касае 

предстоящата среща за приемане платформата за заявление за 

гласуване, което беше обсъдено в работна група и поради 

спешността на въпроса беше подготвено за изпращане. Писмото е 

качено във вътрешната мрежа от днешна дата в папка с мои 

инициали, подпапка „ИО“, в него с проектен номер 5051 е писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

последващо одобрение. (Реплика.) 

Колеги, моля за последващо одобрение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, гласувах „против“, не че 

възразявам, когато писмата са спешни да се изпращат в спешен 

порядък, но считам, че днес цялата Централна избирателна комисия 

е тук на място и лично аз не виждам, макар че председателят 

потвърди, че съдържанието е същото, считам, че редно, когато ЦИК 

е тук, да си гласува писмата, иначе се обезсмисля въобще 

колективният орган като такъв. Ние цял ден сме тук, в пълен състав. 

Не виждам кое беше спешното да излезе това писмо с последващо 

одобрение, още повече да не е качено във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се 

към точка шеста: Доклади по административни преписки. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали има подпапка „Решения по жалби“ във връзка с 

назначаване на районни избирателни комисии. 

Информирам ви, че са постановени решения по петте жалби 

на „Продължаваме промяната“, както следва: Решение 

№ 1658/15.02.2023 г. по адм. дело № 1541/2023 г., с което се 

обжалваше Решение № 1641 на ЦИК за назначаване на РИК в 

Петнадесети изборен район – Плевенски.  

Върховният административен съд отхвърля оспорването по 

жалбата на коалиция „Продължаваме промяната“. 

Следващото Решение е № 1664/15.02.2023 г. по адм. дело 

№ 1542/2023 г. за назначаване на РИК в Тринадесети изборен район 

– Шуменски. Отхвърля се жалбата на „Продължаваме промяната“. 

Следващото Решение е № 1667/15.02.2023 г. по адм. дело 

№ 1543/2023 г. за назначаване на РИК в Дванадесети изборен район 

– Монтана. Върховният административен съд отхвърля жалбата на 

коалиция „Продължаваме промяната“. 
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Следващото решение е № 1666/15.02.2023 г. по адм. дело 

№ 1544/2023 г. за назначаване на РИК в Тринадесети изборен район 

– Пазарджишки. Върховният административен съд отхвърля жалбата 

на коалиция „Продължаваме промяната“. 

Последното Решение е №1665/15.02.2023 г. по адм. дело 

№ 1545/2023 г. за назначаване на РИК в Десети изборен район – 

Кюстендилски. Върховният административен съд отхвърля жалбата 

на коалиция „Продължаваме промяната“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова, в точка шеста. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с писмото от 

администрацията на Министерския съвет с приложени образци от 

публичния регистър и удостоверението за гласуване на друго място 

– извършена е проверка по съдържанието. Не е констатирано 

необходимост от корекция. 

Предлагам да изпратим писмо до администрацията на 

Министерския съвет, че съгласуваме така представените образци – 

Приложение № 26 и Приложение № 27, като приложено да върнем 

по два броя заверени образци. По един екземпляр ще остане тук, за 

да може да видите какъв цвят е избран – напълно неутрален цвят за 

удостоверението за гласуване на друго място. 

Предлагам писмо в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам до РИК – 26, да изпратим 

писмо, с което да разрешим изработването на допълнителен брой 

печати за Районната избирателна комисия. Проектът на писмо е във 

вътрешната мрежа. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ТЕХНОЛОГИЯТА НА КОМПЮТЪРНАТА 

ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО И 

ИЗДАВАНЕТО НА БЮЛЕТИН НА ЦИК ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ, ОТ 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 

2023 Г. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка има проект 

на изисквания към организацията и технологията на компютърната 

обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетина на 

ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Изискванията към компютърната обработка са съобразени с 

последните изменения и допълнения на Изборния кодекс, свързани 

главно с изискванията данните от машинното гласуване да се 

отчитат чрез преброяване на бюлетините от машинното гласуване. 

Данните от техническите носители на машините ще се публикуват, 

но те ще бъдат само за информация, а резултатите от гласуването ще 

се определят от вписаните данни в протокола на СИК след 

преброяване на хартиените и машинните бюлетини. 

В останалата част изискванията са аналогични на 

предходните  изисквания към компютърната обработка за изборите 

на 2 октомври 2022 г. 
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Изготвен е и проект на решение за приемане на изискванията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така 

представения доклад имате ли изказвания? 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам в т. 10 на стр. 10 от 

проекта за приложение да се добави текстът „включително от 

машинното гласуване“ след думите „резултатите от гласуването по 

избирателни секции“ и началото да стане така: „Изпълнителят 

подготвя и отпечатва бюлетина с резултатите от гласуване по 

избирателни секции, включително от машинното гласуване“ и по-

нататък да продължи, както е в момента предложението. 

Мотивите ми са ясни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Аз ще си позволя във връзка с предложението на колегата 

Георгиев, ако разбира се, нямате конкретно друго предвид, ако 

правилно съм Ви разбрала, предлагам това да бъде отделно 

изречение съобразно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 42, а именно че 

ЦИК трябва да включи в бюлетина с резултатите от изборите и 

резултатите от машинното гласуване. Да бъде отделно изречение, 

както е предвидено в т. 42, а не да се допълни първото изречение, 

както Вие предложихте. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Приемам. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като се обърквам – господин 

Георгиев прави предложение, доколкото разбрах, да се включи като 

част от друго изречение с ясно посочване от него. 

Председателят направи предложение за отделно изречение. 

В хода на работните обсъждания ние ясно възприехме т. 10 

като част от предходна документация – поне нямаше никакъв спор. 

Смисълът на това отделно предложение, госпожо Председател, след 

като началното изречение на т. 10 в предложения ни проект от 
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колегата Войнов е „изпълнителят подготвя, отпечатва бюлетина с 

резултатите от гласуването по избирателни секции“. 

Питам в тона на предложението Ви? Нима резултатите от 

гласуването на включват и машинното гласуване и е необходимо 

прецизиране. 

Мисля, че текстът, предложен от докладчика, е напълно ясен 

и съответства в степента на т. 42 от чл. 57. Няма спор, че резултатите 

от гласуването – ами СИК без да отчете бюлетините от машинното 

гласуване, няма как да се отчетат резултатите по избирателни 

секции. Не виждам какво прецизираме. 

Моля и двете предложения да се конкретизират кое точно не 

става ясно в т. 10, за да се направя аз преценка за неизяснения 

момент от вчера до днес, за да преценя как да гласувам. Аз се 

обърквам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Мисля, че бях 

много ясна какво казах.  

Колегата Георгиев, ако може да си повтори предложението. 

Аз не правя отделно предложение от неговото. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да се възстанови текстът 

„… в това число от машинното гласуване“ или „… включително от 

машинното гласуване“, както е било и преди. 

Казах вече предложението си и приемам да бъде ново 

изречение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения, за да подложа на гласуване предложението на 

господин Георгиев? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 6 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов); против – 6 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов и 

Севинч Солакова). 

Това предложение не събра необходимото мнозинство. 
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Подлагам на гласуване основното предложение на 

докладчика. (Реплика.) Аз не съм направила отделно предложение! 

Предложих редакция на колегата Георгиев. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 2 

(Любомир Георгиев, Цветозар Томов). 

Решението относно изискванията за организацията и 

технологията на компютърната обработка е № 1667-НС. 

 

Продължаваме с точка седма: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА 

ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА РИК. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам на вашето 

внимание проект на решение относно поправка на техническа 

грешка на наше Решение № 1635-НС/10.02.2023 г. относно 

назначаване на РИК в Пети изборен район – Видински, за изборите 

на 2 април 2023 г. 

След проверка Централната избирателна комисия установи, 

че в Решение № 1635-НС е допусната техническа грешка при 

изписването на ЕГН на член на Районна избирателна комисия в Пети 

изборен район – Видински, която следва да бъде отстранена. 

Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния 

кодекс предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решение, с което да допусне поправка на техническа грешка в 

Решение № 1635-НС/10.02.2023 г. като ЕГН на члена на РИК – Е.      

В.            П.,     да се чете по следния начин – изписано е 

вярното ЕГН. 

Издаденото удостоверение се анулира и се издаде ново на 

члена на РИК с вярното ЕГН.  
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Това е предложението ми за проект на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е № 1668-НС/15.02.2023 г. – поправка техническа 

грешка в Решение № 1635-НС. 

Връщаме се в точка шеста: Доклади по административни 

преписки. 

Колеги, в моя папка има проект на писмо до министър-

председателя, аналогично на писмата, които сме изпращали във 

връзка с произвеждането на предходни избори, с молба да ни 

предоставят експерт от администрацията на Министерския съвет, 

който да подпомага Централната избирателна комисия за 

дейностите, свързани с обявяване и провеждане на обществени  

поръчки. 

Предлагам ви да изпратим това писмо, за да може да 

подпомага дейността на Централната избирателна комисия, ако, 

разбира се, бъде предоставен такъв. 

Имате ли други предложения. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

Прекъсвам заседанието, което ще продължи в 17,00 ч. 

 

(След прекъсването.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Продължаваме с доклади в трета точка – Проекти на 

решения относно регистрация на партии и коалиции за участие в 

изборите.  

Кой колега има готовност за доклад?  

Заповядайте, господин Ципов.  

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

проект на решение относно регистрация на партия „Правото“ за 

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

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Правото“, 

подписано от Мария Петрова Колева в качеството ѝ на председател, 

представляващ партията, заведено под съответния номер на 

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

народни представители на 2 април. Към заявлението са приложени: 

удостоверение за актуално правно състояние на партията от 

9 февруари, удостоверение със съответния изходящ номер от 

13 февруари тази година 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, вносна 

бележка от Обединена българска банка от 14 февруари 2023 г. за 

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

размер на 2500 лв., удостоверение от 13 февруари, издадено от Банка 

ДСК 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 имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 

3459 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият е и 

в структуриран електронен вид, представен на технически носител. 

Заявено е искане за наименование на партия в бюлетината по 

следния начин: ПРАВОТО.  

Регистрацията се извършва в условия на неприключила 

процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи 
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регистрацията на партията за участие в изборите за народни 

представители на съответните основания от Изборния кодекс и 

Решение № 1595 от 6 февруари на ЦИК.  

Предлагам на вниманието ви следното решение:  

Регистрира партия „Правото“ за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е: ПРАВОТО. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по проекта за решение.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решението е № 1669-НС/15.02.2023 г.  

Следващ докладчик е госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

заявление за регистрация на коалиция ГЕРБ-СДС, подписано от 

Бойко Методиев Борисов, който е представляващ коалицията, 

заведено под № 6 на 15 февруари 2023 г. в Регистъра на коалициите 

за участие в изборите за народни представители на 2 април.  

Към заявлението са приложени: Решение за образуване на 

коалиция ГЕРБ-СДС между партия ГЕРБ и партия „Съюз на 

демократичните сили“ за общо участие в предстоящите изборите. 

Коалицията, както казах, се представлява от Бойко Методиев 

Борисов. 

Представени са: удостоверение за актуално правно състояние 

на партия „ГЕРБ“ от 3 февруари 2023 г., издадено от СГС, VI-16 

състав, по съответното фирмено дело; удостоверение за актуално 

правно състояние на партия „Съюз на демократичните сили“ от 6 

февруари 2023 г., издадено от СГС; удостоверение с изходящ номер 

от 6 февруари на Сметната палата за внесени от партията финансови 



30 

отчети за три години, а именно 2019, 2020 и 2021 г.; удостоверение 

изх. № 48-00-27 от 8 февруари 2023 г. на Сметната палата на партия 

„Съюз на демократичните сили“ за внесени от партията финансови 

отчети за 2019, 2020 и 2021 г.; образец от печата на партия ГЕРБ; 

образец от печата на партия „Съюз на демократичните сили“; 

образец от подписа на представляващия партия ГЕРБ; образец от 

подписа на представляващия партия „Съюз на демократичните 

сили“; образец от подписа на представляващия коалиция ГЕРБ-СДС, 

като коалицията няма печат; банков документ за внесен безлихвен 

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

удостоверение със съответния изходящ номер от „Банка ДСК“, за 

банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания на 

коалицията. Към заявлението са приложени имената и длъжностите 

на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната 

кампания; пълномощно в полза на Цветомир Петров Паунов и Румен 

Димитров Христов от представляващия коалицията; списък, 

съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 

9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият 

и в съответния структуриран електронен вид, представен на 

технически носител. 

Заявено е искане за наименование на коалицията в 

бюлетината по следния начин: ГЕРБ-СДС 

Регистрацията, предвид че не се е върнала проверката от ГД 

ГРАО, се извършва в условия на неприключила процедура за 

проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията 

на коалицията за участие в предстоящите избори.  

Предвид изложеното и на съответните законови основания ви 

предлагам да регистрираме коалиция ГЕРБ-СДС за участие в 

изборите за народни представители на 2 април, като наименованието 

на коалицията в бюлетините е: ГЕРБ-СДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма.  
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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, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1670-НС/15.02.2023 г.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващият ми доклад, колеги, е за 

постъпило заявление за регистрация от партия „ВМРО – Българско 

национално движение“, подписано от Михаил Иванов Петров – 

упълномощен от Искрен Василев Веселинов и Юлиян Кръстев 

Ангелов – съпредседател и главен секретар, съобразно 

представителството на партията, заведено под № 17 на 15 февруари 

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

представители.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 6 февруари 2023 г. от 

СГС, съответния състав по съответното фирмено дело; 

удостоверение от Сметната палата за внесени от партията финансови 

отчети за 2019, 2020 и 2021 г. от 7 февруари; образци от подписите 

на представляващите партията; образец от печата на партията; 

вносна бележка, издадена от „Първа инвестиционна банка“ за внесен 

безлихвен депозит по чл. 129 от Изборния кодекс; удостоверение от 

13 февруари 2023 г., издадено от „Първа инвестиционна банка“, за 

актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната 

кампания; посочени са към заявлението и имената и длъжностите на 

лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност на партията, свързани с предизборната кампания; 

представен е и списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен 

подпис на заявени 3310 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на 

технически носител; пълномощно от господин Веселинов и 

господин Ангелов, в полза на Михаил Иванов Петров.  
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Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.  

Регистрацията в проекта на решение е в условията на 

неприключила процедура за проверка на списъците с избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партията в изборите за народни 

представители, съгласно чл. 135 и наше Решение.  

Предвид което и на основание Изборния кодекс и 

съответните разпоредби ви предлагам да регистрираме партия 

„ВМРО – Българско национално движение“ за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г.  

Наименованието на партията в бюлетините да е: ПП ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1671-НС/15.02.2023 г. 

Колеги, следващ докладчик е госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление за 

регистрация от коалиция „Неутрална България“, което е подписано 

от представляващите коалицията Николай Малинов и Деница 

Сидерова, заведено е под № 7 в Регистъра на коалициите за участие 

в изборите за народни представители.  

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, 

а именно: протокол за образуване на коалиция „Неутрална 

България“ между партия „Атака“, партия „Българска 

комунистическа партия“, „Партия на българските комунисти“ и 

партия „Русофили за възраждане на Отечеството“. Коалицията се 
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представлява от председателите Николай Симеонов Малинов и 

Деница Стоилова Сидерова заедно и поотделно. Представени са: 

удостоверения за актуално правно състояние на всяка една от 

четирите партии в коалицията; удостоверения на Сметната палата за 

внесени от всяка една от четирите партии финансови отчети 

съответно за 2019, 2020 и 2021 г.; образец от подписите на 

представляващия всяка една от партиите в коалицията, както и 

образец от печата на всяка една от партиите. Коалицията няма печат. 

Представени са и: образци от подписите на представляващите 

коалиция „Неутрална България“; също така вносна бележка за 

внесен безлихвен депозит; банково удостоверение за банковата 

сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на 

коалицията; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят 

за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с 

предизборната кампания на коалицията; списък, съдържащ три 

имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3657 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на коалицията.  

Заявено е искане за наименование в бюлетината  по следния 

начин: НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (ПП АТАКА, ПП БЪЛГАРСКА 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ 

КОМУНИСТИ, ПП РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 

ОТЕЧЕСТВОТО).  

Регистрацията се извършва в условия на неприключила 

процедура за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи 

регистрацията на коалицията.  

Съгласно изискванията на Изборния кодекс и посочените в 

проекта правни основани, предлагам Централната избирателна 

комисия да регистрира коалиция „Неутрална България“ за участие в 

изборите за народни представители, като наименованието на 

коалицията в бюлетината е вече цитираното в мотивната част на 

решението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  
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Моля да гласуваме.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева); против – 2 (Любомир Георгиев и 

Цветозар Томов).  

Решението е № 1672-НС/15.02.2023 г. 

Колеги, следващ докладчик в тази точка – господин 

Димитров. Заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател.  

Колеги, постъпило е заявление за регистрация на партия 

„Консервативно обединение на десницата“, подадено и подписано от 

Г. Б. – упълномощен представител, заведено под № 15 на 

14 февруари в Регистъра на партиите за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г.  

Към това заявление са приложени: Постъпило е заявление за 

регистрация от партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ДЕСНИЦАТА“, подадено и подписано от Г.    Л.     Б. – 

упълномощен представител на партията, заведено под № 15 на 14 

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 3 февруари; 

удостоверение № 48-00-21 от Сметната палата за внесени от 

партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.; образец от 

подписа на представляващия партията; образец от печата на 

партията; платежно нареждане от „Първа инвестиционна банка“ за 

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

размер на 2500 лева; документ, наречен Финансова идентификация, 

издаден на 13 февруари, от „Първа инвестиционна банка“, с който се 

потвърждава, че имат открита сметка; имената и длъжностите на 

лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната 
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отчетност; и списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис 

на заявени 3515 избиратели; пълномощно от представляващия 

партията Петър Стефанов Москов в полза на Любка Христова 

Доинска. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: КОД (Консервативно Обединение на 

Десницата).  

Регистрацията се извършва в условия на неприключила 

процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи 

регистрацията на партията за участие в изборите, съгласно чл. 135, 

ал. 4 от Изборния кодекс,  както и  Решение № 1595-НС от 

6 февруари 2023 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ и останалите правни основания предлагам да решим да 

регистрираме „Консервативно обединение на десницата (ПП КОД) 

за участие в изборите за народни представители на 2 април.  

Наименованието на партията в бюлетината е: КОД 

(Консервативно Обединение на Десницата).  

Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез 

Централната избирателна комисия.  

Това е, колеги, текстът, който предлагам да одобрим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме.  

Колеги, тъй като не бяха отчетени всички гласове, моля да 

прегласуваме проекта на решение, докладван от колегата Димитров.  

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 и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1673-НС/15.02.2023 г. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, следващото ми 

предложение е проект за решение за регистрация на партия „МИР“.  

Постъпило е заявление за регистрация от партия „МИР“, 

подписано от Симеон Славчев Славчев в качеството му на 

председател и представляващ партията, заведено под № 12 в 

Регистъра на партиите за участие в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Към това заявление са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 3 февруари 2023 г. по 

фирмено дело № 31 от 2019 г.; удостоверение № 48-00-7 от 

6 февруари 2023 г. на Сметната палата за внесени от партията 

финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.; образец от подписа на 

представляващия партията; образец от печата на партията; банков 

документ, издаден от „Райфайзенбанк“ от 12.08.2022 г. – тук има 

грешка, банковият документ е от друга дата, а освен това е отразено 

в нашия регистър, че има такова постъпление по сметката ни, ще 

направим корекция на датата, за внесен безлихвен депозит по чл. 

129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс; удостоверение от 

представляващия партията с посочена банкова сметка, по която ще 

се обслужва предизборната кампания; банков документ от ТОКУДА 

БАНК за номера на банковата сметка; имената и длъжностите на 

лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

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

подпис на заявени 3730 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията, същият е представен и в структуриран електронен вид.  

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: МИР.  

Регистрацията се извършва в условия на неприключила 

процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи 

регистрацията на партията за участие в изборите, съгласно чл. 135, 

ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 1595-НС от 6 февруари 

2023 г. 
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Предвид изложеното и на съответните правни състояния 

предлагам да вземем решение да регистрираме партия МИР за 

участие в изборите за народни представители на 2 април.  

Наименованието на партията в бюлетината е: МИР.  

Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез ЦИК.  

Това е моят доклад. Трябва да коригирам датата на банковия 

документ. И на документа от Сметната палата.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта.  

Колеги, имате 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, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1674-НС/15.02.2023 г. 

Следващ докладчик – господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам проект на решение с 

№ 1624 в папката с мои инициали. Проектът е относно отказ за 

регистрация на партия „Пряка демокрация“ за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г.  

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Пряка 

Демокрация“, подписано от Петър Николаев Клисаров в качеството 

му на председател и представляващ партията, заведено под № 14 на 

14 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 3 февруари 2023 г. от 

СГС, VI-3 състав, по фирмено дело № 14445 от 2005 г.; образец от 

подписа на представляващия партията; образец от печата на 

партията; банков документ от 7 февруари 2023 г., за внесен 

безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс;  
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удостоверение изх. № 48-00-24 от 8 февруари 2023 г. на Сметната 

палата за внесени от партията финансови отчети за 2019 г., 2020 г. и 

2021 г.; банково удостоверение № 1757 от 7 февруари 2023 г., 

издадено от „Юробанк България“ АД за актуална банкова сметка; 

имената на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната 

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

заявени 3331 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: ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ.  

От протокол с вх. № НС-04-03-17 от 15 февруари 2023 г. на 

ЦИК от ГД ГРАО в МРРБ за извършена проверка на списък на 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Пряка 

демокрация“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г., се установява, че не 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 партия „Пряка 

Демокрация“. 

Централната избирателна комисия е дала указания за 

отстраняване на установените непълноти и срок за изпълнение – 

17,00 ч. на 15 февруари 2023 г. В дадения срок непълнотите не са 

отстранени. 

Предвид изложеното и на основание чл. 134, ал. 2 във връзка 

с чл. 135, ал. 1 – 4 от Изборния кодекс предлагам Централната 

избирателна комисия да реши:  

Отказва да регистрира партия „Пряка демокрация“ за участие 

в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания?  

Моля, режим на гласуване.  
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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, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е  № 1675-НС/15.02.2023 г. 

Следващ докладчик – господин Ципов.  

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

проект на решение относно отказ за регистрация на партия 

„Български гласъ“ за участие в изборите за народни представители 

на 2 април.  

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Български 

гласъ“, подписано от Георги Захаринин Попов в качеството му на 

председател и представляващ партията, заведено под съответния 

номер на 15 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 15 февруари тази година; 

образец от подписа на представляващия партията; образец от печата 

на партията; банков документ от 15 февруари тази година от 

„Тексим банк“, за внесен безлихвен депозит в размер на 2500 лева по 

чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс; удостоверение със съответния 

изходящ номер от 15 февруари, издадено от „Тексим банк“, за 

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

приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, 

свързани с предизборната кампания; списък, съдържащ имена, ЕГН 

и саморъчен подпис на заявени 2700 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията; както и заявление, в което е посочено, че 

партията е регистрирана на 31 януари 2023 г. в Софийски градски 

съд и не следва да представя удостоверение от Сметната палата.  

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ.  
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При приемане на документите беше установено, че относно 

списъка, съдържащ имената, единния граждански номер и 

саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията, не е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5, както 

и на т. 14, буква „д“ от Решение № 1595-НС от 6 февруари тази 

година на ЦИК. 

Предвид изложеното и съответните основание от Изборния 

кодекс предлагам на вашето внимание следното решение:  

Отказва да регистрира партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по този проект? 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, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1676-НС/15.02.2023 г.   

Колеги, във връзка с обсъжданията днес колегите, които са 

ангажирани по разяснителната кампания, имат ли готовност?  

Колеги, предлагам ви да допълним дневния ред с т. 8, а 

именно: Разяснителна кампания с докладчик колегата Елка 

Стоянова.  

Господин Баханов?  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Решение за поправка на техническа 

грешка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, като се 

върнем на тази точка.  

Колеги, има ли други предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване за допълване на дневния ред.  

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов); против – няма.  

 

Преминаваме към осма точка:  

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ.  

Заповядайте, госпожо Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, на база на 

извършените до момента работни дейности по обсъждане на 

концепцията на Централната избирателна комисия за разяснителна 

кампания във връзка с изборите на 2 април 2023 г. и с цел 

предприемане на действия по своевременната организация на 

кампанията, има папка разяснителна кампания, която се намира в 

днешна дата извън инициалите на останалите колеги, можете да се 

запознаете с приложените вътре материали, предлагам да вземем 

протоколни решения по отношение на преработка на четири 

видеоклипа по 30 секунди всеки – за гласуване с машина, за 

гласуване с хартия, за гласуване на хора с увреждания и за гласуване 

по настоящ адрес. В папката е посочено кои материали могат да 

бъдат използвани и са удачни за преработка.  

Предлагам също да бъде взето протоколно решение по 

отношение на преработка на четири броя аудиоклипа по 30 секунди 

всеки – за гласуване с хартия, за гласуване с машина, за гласуване на 

хора с увреждания и за гласуване по настоящ адрес. Посочено е 

също кои са подходящите за преработка материали.  

Предлагам също да вземем протоколно решение за 

преработка на банера и изработка на нов банер, преработка на 

анимиран видеоинформационен банер и на анимиран 

видеоинформационен банер как гласуват ученици и студенти.  

Предлагам протоколно решение по отношение на преработка 

на информационен материал – плакат, който да бъде съобразен с 

новите обстоятелства относно промените в Изборния кодекс.  
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Може да се запознаете с приложената в края на файла 

справка за това какво е включено по план-сметката на ЦИК като 

финансов параметър и съответно какви са били в предходни избори 

средствата общо за разяснителната кампания и по дейности, сходни 

с описаните по-горе.  

Моля, след като се запознаете с приложените в папка 

„Разяснителна кампания“ материали, да ги подложим на обсъждане 

и ако няма коментари да ги подложим на гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по доклада, направен от колегата Стоянова, за 

преработване на аудиоклипове, видеоклипове, преработка на банер, 

изработване на нов банер, преработка на информационен материал и 

това, което обсъждахме, постовете, които ще се публикуват на 

Фейсбук страницата с указване на сроковете, които изтичат в 

конкретната седмица от активния изборен период? Има ли 

изказвания или други предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма.  

Колеги, връщаме се в шеста точка от дневния ред.  

Заповядайте, господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

определяне на секциите, в които ще се произведе машинно 

гласуване на изборите за народни представители на 2 април, 

предлагам да изпратим писмо до „Информационно обслужване“, с 

което да ги помолим да ни предоставят списък с избирателните 

секции с вписани над 299 избиратели, въз основа на публикуваната 

информация на интернет страницата на ЦИК за брой избиратели в 

предварителните списъци и адрес на избирателните секции, като ги 

помолим да ни предоставят и имената на избирателните секции 
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извън страната, в които на изборите на 2 октомври са гласували 

повече от 299 избиратели.  

Проектът за писмо е в моята папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

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, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма.  

Колеги за следващ доклад в трета точка, господин Баханов, 

заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам на вашето 

внимание проект за решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 1653-НС от 14 февруари 2023 г. относно 

регистрация на партия „Български национален съюз „Нова 

демокрация“ за участие в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г.  

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-8 от 

15 февруари 2023 г. е постъпило писмо от Боян Расате, за допусната 

техническа грешка в Решение № 1653-НС от 14 февруари 2023 г. 

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

Централната избирателна комисия предлагам да вземе решение в 

следния смисъл:  

Допуска поправка на техническа грешка в мотивите на 

Решение № 1653-НС от 14 февруари 2023 г., като името Боян Боянов 

Станков-Расате“, както е записано в Решението, да се чете „Боян 

Боянов Станков-Расате“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

изказвания.  

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма.  

Решението е  № 1677-НС/15.02.2023 г. 

Колеги, прекъсвам заседанието за 10 минути за проветряване 

на залата.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Госпожо Стоянова, заповядайте с Вашия доклад в трета 

точка.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви проектен № 1643 – 

отказ за регистрация на коалиция от партии „Християндемократичен 

съюз“.  

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция 

„Християндемократически съюз“, подписано от представляващите 

коалицията лица, заведено под № 8 на 15 февруари 2023 г. в 

Регистъра на коалициите за участие в изборите за народни 

представители.  

Към заявлението са приложени: решение. за образуване на 

коалиция „Християндемократически съюз“ между партия 

„Християндемократическа партия на България“ и партия „Свобода“ 

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 посочените в решението две лица – 

заедно и поотделно. 

Приложени са също: удостоверение за актуално правно 

състояние на партия „Християндемократическа партия на България“ 
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от 6  февруари тази година; удостоверение за актуално правно 

състояние на партия „Свобода“ от 7 февруари тази година. 

Приложили са удостоверение от Сметната палата за 

„Християндемократическа партия на България“ с № 48-00-33 от 7 

февруари и за партия „Свобода“ с № 48-00-31 от 7 февруари за 

внесени от партията финансови отчети на партиите за 2019, 2020 и 

2021 г. Представен е образец от печата на партия 

„Християндемократическа партия на България“ и образец от печата 

на партия „Свобода“. Коалицията няма печат. Представен е образец 

от подписа на представляващия партия „Християндемократическа 

партия на България“ и образец от подписа на представляващия 

партия „Свобода“. Представили са образци от подписите на 

представляващите коалиция „Християндемократически съюз“. Както 

казах вече – коалицията няма печат. 

Приложен е банков документ за внесен безлихвен депозит по 

чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс за участие в изборите за 

народни представители. Представена е банкова референция от 

„Българо-американска кредитна банка“ за банкова сметка на името 

на партия „Християндемократическа партия на България“, която е 

определена в коалиционното споразумение да обслужва 

предизборната кампания на коалицията за изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. Посочени са имената и 

длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите 

и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната 

кампания. 

Заявено е определено изискване на коалицията в бюлетините 

без кавички с главни букви: ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ 

СЪЮЗ.  

При приемане на документите беше установено, че в 

представения списък, съдържащ имената, единния граждански 

номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, 

подкрепящи регистрацията, не са спазени изискванията на 

разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс, както и на т. 
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23.6 от Решение № 1595-НС от 6 февруари 2023 г. на Централната 

избирателна комисия. На заявителя са дадени указания да отстрани в 

определен срок констатираните нередности.  

Тъй като указанията не са изпълнени в определения срок и на 

основание чл. 141, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс, предлагам 

Централната избирателна комисия да вземе решение, с което отказва 

да регистрира за участие в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. коалиция „Християндемократически съюз“.  

Това е предложението ми за решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, след 

като се запознаете с проекта за решение, за вашите изказвания.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в допълнение към доклада си да 

отбележа, че в представената след срока на дадените указания 

подписка, на страниците, където са положени подписите на 

избирателите, подкрепящи участието на коалицията в изборите, 

липсват данните по чл. 140, ал. 3, т. 6 по отношение на лицата, пред 

които са положени подписите. Никакви данни няма – нито имена, 

нито други съответстващи на записаното в т. 6.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз имам един 

въпрос към докладчика – на всички страници ли липсват, или само 

на една част от подписката? Просто за яснота.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: На една част от подписката липсват.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 1678-НС/15.02.2023 г.  



47 

Мисля, че това беше последното решение, свързано с 

регистрация на партии и коалиции за участие в изборите. С това 

приключваме решенията за регистрация на партии и коалиции.  

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре – 

16 февруари, от 10,30 ч. Благодаря ви.  

 

(Закрито в 20,04 ч.) 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

Стенографи:  

Нина Иванова 

 

Стефка Аличкова 
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