
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 311 

 

На 16 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно условията и реда за 

изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и 

материали при произвеждане на изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г. 

  Докладва: Севинч Солакова  

2. Проект на решение относно реда за предоставянето и 

разходването на средствата за медийни пакети в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

   Докладва: Димитър Димитров 

3. Гласуване извън страната. 

  Докладва: Цветозар Томов 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Емил Войнов, Димитър Димитров, 

Гергана Стоянова, Силвия Стойчева, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Росица Матева, 

Георги Баханов и Ерхан Чаушев 

5. Проект на решение относно жребиите за попълване 

съставите на СИК в страната. 

Докладчик: Емил Войнов  

6. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждение на 

ОИК. 

Докладва: Йорданка Ганчева 
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7. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК 

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

Докладва: Емил Войнов. 

8. Проект на решение относно жребий при попълване 

съставите на СИК. 

Докладва: Емил Войнов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев и Силвия 

Стойчева.  

ОТСЪСТВА: Цветанка Георгиева. 

 

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

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Единадесет членове на Централната избирателна комисия сме в 

залата – имаме кворум за провеждане на заседание.  

Поради отпуск отсъства колегата Георгиева, а колегата Томов 

ме информира, че се налага да закъснее. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно условията и реда за 

изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и 

материали при произвеждане на изборите за народни представители 

на 2 април 2023 г. Докладчик – госпожа Солакова. 

2. 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 – господин Димитров. 
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3. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК в 

страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Докладчик – господин Войнов. 

4. Гласуване извън страната. Докладчик – господин Томов. 

5. Доклади по административни преписки. Докладчици – 

господин Войнов, господин Димитров, госпожа  Гергана Стоянова, 

госпожа Стойчева, господин Георгиев и госпожа Солакова. 

Моля за Вашите предложения за допълване.  

Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Може би към трета точка да се добави 

Решение относно жребии за попълване съставите на СИК. Може да 

бъде и отделна точка, както решите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може да бъде т. 3а.  

Господин Войнов, Вашите проекти на решения хубаво ги 

заявявате в дневния ред, но Ви предлагам първоначално да не ги 

включваме, а да ги добавим в следобедната част, когато всички 

колеги се запознаят с проектите, обсъдим ги и има готовност за 

тяхното приемане.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 3 и 3а, както 

ги заявихте в момента, предлагам към момента да не ги включваме и 

ще преномерираме останалите. 

 Други предложения? Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Към Административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Матева 

също се заяви в Административни преписки. 

Други колеги? 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, 

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

няма.  
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Преминаваме към  първа точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО, ДОСТАВКАТА И СЪХРАНЕНИЕТО НА 

ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 

2023 Г. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, проектът на решение относно 

условията и реда за изработка, доставка и съхранение на изборни 

книжа и материали е във вътрешната мрежа. Съгласно чл. 6, ал. 3 

решението се приема съгласувано с Министерския съвет. Ние го 

изпратихме още на 2 февруари т.г. с предложение и искане в това 

решение да се предвиди чия е отговорността по изработката на 

предвидените с измененията в Изборния кодекс паравани в 

помещенията за гласуване. Имаме две писма с едно-единствено 

становище в тази връзка от страна на администрацията на 

Министерския съвет. Съгласуват проекта, като предлагат 

предвидената т. 5.4. относно параваните в частта на отговорностите 

на централната изпълнителна власт да отпадне от проекта на 

решение. Този текст в момента в проекта е в червено и Ви предлагам 

да отпадне. Предложението на администрацията на Министерския 

съвет е да се запази досегашната практика по отношение на 

осигуряването на кабините за гласуване в избирателните секции. 

С проекта за решение обикновено се предвижда кой 

осигурява определени изборни книжа и материали в изборния 

процес. Посочени са както задълженията на администрацията на 

Министерския съвет, така и на областните управители, и на 

кметовете на общини. 

С проекта на решение е посочено единствено в частта 

„бюлетини” задължението на Печатницата на БНБ да ги отпечата 

съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс. 
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Правомощията по охрана както при транспортиране, така и 

при съхранение на изборните книжа е на министъра на вътрешните 

работи и на органите на Министерството на вътрешните работи. 

Това е в общи линии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания по проекта за решение. Има ли изказвания? 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, аз предлагам т. 5.4. 

да остане  в решението. Независимо, че сме предвидили като 

задължение на централната изпълнителна власт, те имат 

правомощията да я превъзложат на областните администрации, 

които да преценят това. В крайна сметка смятам, че би следвало да 

остане като задължение на администрацията на Министерския съвет, 

за да бъдем сигурни, че параваните, които трябва да бъдат 

осигурени, ще бъдат най-малкото с еднакъв вид и размери. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?. 

Ако няма други предложения, подлагам на гласуване 

предложението на госпожа Матева т. 5.4. да остане в решението, 

което предстои да бъде прието.  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева и Силвия Стойчева), против – 5 (Георги 

Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов и 

Севинч Солакова). 

Колеги, това предложение не събра необходимото 

мнозинство. 

Подлагам на гласуване проекта на решение така, както беше 

представен. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – 

1 (Росица Матева).  

Решението е № 1679-НС/16.02.2023 г.  

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, гласувах „против”, тъй като 

смятам, че в това решение не може да не казваме нищо за 

параваните, които за първи път ще бъдат използвани при избори. 

Считам, че наше задължение е да определим най-малко как трябва 

да бъдат доставени и какви да бъдат изискванията към вида и 

размерите им. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

втора 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. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, в моя папка се намира проект на решение относно 

реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни 

пакети. В основанията преди да се вземе решението сме записали 

писмо с вх. № от Министерството на финансите, но такова не дойде, 

така че просто ще заличим тази част, ще я добавим към архива на 

решението. 

Имам и една автокорекция, която направих тази сутрин, като 

си преглеждах текста. Тя е систематична грешка. В точки 3, 4, 16, 

трето тире, 19. Изброяват се т. 1, 2 и 3. Точка три няма, точки 1 и 2 

остават, тъй като ги обединих при писането на текста. Имаше две 

основания, които обединих и сега трета точка е в точки първа и 

втора, които са обединени. Там, където има изброяване 1, 2 и 3, 

последната цифра 3 трябва да се заличи, защото остават само т. 1 и 

2. Точка 3 е различна – обяснява държавния бюджет и пр. Това е 

моето предложение, включително с автокорекцията. 



7 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

проекторешението има ли изказвания, предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма.  

Решението № 1680-НС/16.02.2023 г. 

 

Преминаваме към четвърта точка: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от „Смартматик” с вх. № ЦИК-00-92-1 от 16 февруари 2023 г. 

То е в отговор на нашето писмо, с което им изпратихме 

изискванията за промяна на софтуера.  

От „Смартматик” дават гаранция за промените в софтуера, но 

ни насочват към техните упълномощени партньори в България. 

Докладвам писмото за запознаване и за обсъждане при подготовката 

на обществената поръчка за дейностите по машинното гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, в моята папка имам няколко писма, които ще 

докладвам. 

Първото е с вх. № НС-22-32/14.02.2023 г. Госпожа М.  Б. е 

поискала да ѝ изработим няколко таблици от 2010 г. насам с 

резултатите от гласуването извън страната. Докладвам този входящ 

номер за сведение. 

С вх. № ЦИК-07-131/12 от 14 февруари 2023 г. е постъпило 

писмо, с което се искат допълнителни коментари върху таблицата, 
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която изпратихме по повод на работата с криптирането на данни за 

европейските избори догодина. Докладвам го за сведение. Ще 

напиша отговор, не е толкова сложен, трябва отново да се погледнат 

подробно таблиците. 

Последното е с вх. № 07-26/15 февруари 2023 г. писмо от 

Централната комисия на Индия, която този път ще организира трета 

среща по повод на приобщаващите и честни избори, която ще бъде 

на 9 март във виртуален формат в определени часове. Посочено е 

как да се регистрираме, какви материали ще се обсъждат. Докладвам 

за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпило 

писмо с вх. № МИ-15-120/3 от 15 февруари 2023 г. от ОИК – 

Златарица, с което са ни предоставени Решение № 134 от 18 януари 

т.г. и Решение 136 от 24 януари 2023 г. на ОИК – Златарица, които 

са свързани с предсрочно прекратяване пълномощията на общински 

съветник и обявяване на следващия в листата като такъв. Приложени 

са протоколи от заседанието на ОИК. Уточнено е, че решенията са 

влезли в законна сила, не са били обжалвани. Докладвам за 

сведение. 

Доладвам следващо писмо за сведение с вх. № МИ-15-120/4 

от ОИК – Крумовград, с което също ни изпращат протокол от 

заседание и прието негово Решение № 159 от 10 февруари, също за 

предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и за 

обявяване за избран на следващия от листите на съответната партия. 

Това също е влязло в сила. Докладвам Ви ги за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик  

– госпожа Сотйчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпила е преписка от 

кмета на община Първомай с вх. № МИ-06-126 от 15 февруари 

2023 г., изпълнение на Решение № 1244-МИ на ЦИК – за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № НС-22-37 

от 15 февруари 2023 г. от господин А. с постоянен адрес в Пловдив 

във връзка с кореспонденция и участие с гласуване на предходни 

избори по настоящ адрес. Сега го докладвам за запознаване. 

Подготвил съм отговор, който трябва да стане част от нашата 

рубрика „Въпроси и отговори”.  

Докладвам също така писмо с вх. № НС-23-23 от 15 февруари 

2023 г., което съдържа питане от името на Посолството на Кралство 

Дания в България с молба за съдействие и отговор на два въпроса. 

Докладвам за запознаване и ще подготвя съответните проекти на 

отговори. Това е за днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Солакова. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в отговор на нашето писмо 

до печатницата на БНБ с вх. № НС-26-10 от 16 февруари 2023 г. ни 

информират за прогнозната цена на един брой бюлетина за изборите 

за народни представители на 2 април 2023 г. Във вътрешната мрежа 

ще се прехвърли малко по-късно табличката с единичните цени за 

сравнение. Докладвам за сведение. 

Колеги, във връзка с писмото на Националната асоциация на 

секретарите на общини в Република България с вх. № НС-23-18 от 

10 февруари т.г., ние подхождаме положително към предложението 

за провеждане на среща-дискусия. Вчера го обсъдихме и на работна 

група. Независимо от всичко, с оглед на натовареността на ЦИК и 

като се има предвид всичко онова, което предстои по организацията 

на изборния процес, съм подготвила проект на писмо до 

председателя на Управителния съвет на Националната асоциация да 

предложим въпросите, които се поставят и са от компетентността на 

Централната избирателна комисия, да бъдат поставени писмено. Да 

обърнем внимание, че организационно-техническата подготовка на 

изборите се осъществява от органите на изпълнителната власт и 
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техните администрации. Въпроси от такъв характер да бъдат 

поставяни на Министерския съвет и неговата администрация. В този 

смисъл е подготвен проект на писмо, който е във вътрешната мрежа. 

Подчертаваме нашето положително отношение към изграждането на 

партньорство в този процес по организиране на изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева), против – няма.  

Следващ докладчик е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще Ви помоля да погледнете във 

вътрешната мрежа, в папката с моите инициали има подпапка 

„Входящи регистри за наблюдатели и социологически агенции”. Ако 

сте съгласни с начина, по който изглежда, те са по същия начин, по 

който и досега сме ги отпечатвали, да бъдат придвижени за печат 

тези два регистъра. 

Докато се запознавате, докладвам за сведение призовка с вх. 

№ НС-08-16/16.02.2023 г. от Административен съд – София-град, с 

което ни уведомяват, че в Административния съд е образувано дело 

с № 1497/2023 г. по жалбите на Г.        С.,        С.       Я.     и       Р.      

Й., чрез адвокат Хайтов и тримата срещу Централната избирателна 

комисия, срещу Решение по протокол от заседание проведено на 13 

февруари 2023 г. Делото е насрочено за 17 февруари 2023 г., от 15,00 

ч. ще бъде съдебното заседание. За сведение. 

Още едно предложение: при одобряване на двата регистъра 

ви предлагам да публикуваме съобщение на нашата страница, че 

Централната избирателна комисия ще започне да приема документи 

за регистрация на наблюдатели за изборите на 2 април 2023 г. от 

20 февруари – понеделник. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

проектите на регистри за заявени наблюдатели от български 

неправителствени организации и агенциите, които ще извършват 

социологически проучвания, имате ли предложения по текста, 

изказвания? Няма.  

Моля с протоколно решение да одобрим тяхното съдържание, 

за да бъдат отпечатани и подготвени за приемане на документи. 

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, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева ), против – няма.  

Колеги, сега подлагам на гласуване публикуването на 

съобщение на интернет страницата на ЦИК, че приемането на 

документи за заявяване на наблюдатели от български 

неправителствени организации започва от 20 февруари 2023 г. 

съобразно изискванията на Изборния кодекс и приетото от нас 

решение. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева  ), против – няма.  

Следващ докладчик – господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа от вчера в 

папката с моите инициали има проект на писмо с отговор на искане 

от Районно управление на МВР – Крумовград, по отношение на 

провеждана преписка, която беше докладвана. Искали сме отговор 

от „Информационно обслужване” АД по поставените въпроси. 

Подготвен е отговор от юридическия ни отдел. Предлагам това 

писмо с описаните в него документи да се изпрати според искането 

на РУ на МВР – Крумовград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма.  
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Моля да гласуваме писмото до РУ на МВР – Крумовград. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – няма.  

Следващ докладчик – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа има подготвен отговор по повод писмо с вх. № ПВРНС-04-2-

26 от 23 януари 2023 г. Забави се отговорът, защото се изискваше 

информация по поставените в писмото въпроси от СДВР. Моля да 

погледнете подготвения отговор. Въпросите са няколко: кой е бил 

председател на СИК 699 в Република Турция? Поради каква причина 

едно лице е било допуснато да гласува, след като срещу името му в 

списъка е било отразено, че е с турско гражданство? Извършена ли е 

проверка относно неговото гражданство? Фигурира ли лицето в 

избирателните списъци на въпросните избори? Как се дописват 

избиратели в допълнителната страница на списъка за гласуване? 

Същото лице е дописано в списъка за гласуване и описано в състава 

на СИК. Съгласно приетите решения на ЦИК, предлагам да се 

изпратят и копия от въпросните решения, както и копия от 

допълнителната страница към списъка за гласуване извън страната 

за тази секция, където фигурира името на посоченото в писмото 

лице. Това е предложението ми. 

Отделно сме упоменали, че ЦИК не разполага с данни за 

постоянен и настоящ адрес, както и телефони за контакти на лица, 

включени в състава на СИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли  

изказвания по предложението? Няма.  

Моля да гласуваме. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – няма.  
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Колеги, прекъсвам заседанието. Ще продължим в 14,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Тринадесет членове сме в залата – имаме кворум. 

Продължаваме с допълване на дневния ред. 

Предвид постъпилите преписки ви предлагам дневният ред да 

бъде допълнен с точка пета: Проекти на решения за поправка на 

техническа грешка с докладчици колегите Димитров и Елка 

Стоянова. 

Точка 6. Доклад относно изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик колегата Ганчева. 

Имате ли други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме допълването на дневния ред. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с точка трета:  

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-04-0-13-1/15.02.2023 г. от работна група „Избори“. В него в 

обобщен вид и с някои промени ни се изпраща предложението на 

Министерството на външните работи относно целесъобразността за 

откриване на някои избирателни секции, които отговарят на 

условията на чл. 14, ал. 1 и чл. 14, ал. 3 на Изборния кодекс. В 

момента ви го докладвам за сведение това писмо, което следва да 

имаме предвид и да обсъдим направените в него предложения, 
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когато приемаме решение по чл. 12 за образуване на избирателни 

секции извън страната. 

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

17/15.02.2023 г. също от работна група „Избори“ към 

Министерството на външните работи. С него се прави предложение 

данните от писмените заявления, подавани до дипломатическите и 

консулски представителства, да се въвеждат в системата за 

електронни заявления от служители на Централното управление на 

Министерството на външните  работи чрез организиране на достъп 

със съответната защита (използване на електронен подпис) и 

наличие на поле, че информацията е получена в ДКП. Това е, така да 

се каже, основното предложение с две добавки: на ежедневна база 

Министерството на външните работи да уведомява Централната 

избирателна комисия за броя на въведените в системата заявления за 

гласуване, получени по този начин. 

Второ, след приключване на срока за подаване на заявленията 

Министерството на външните работи да изпрати до Централната 

избирателна комисия всички сканирани копия на заявления, 

постъпили по този ред, тоест по чл. 14, ал. 1 от Изборния кодекс. В 

момента също докладвам за сведение това предложение, което 

според мен следва да бъде обсъдено, ако сте съгласни, на работна 

група, преди да решим да се съобразим с него или не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това е иновация. Казвам, това е иновация, 

поради което обърнах внимание. Тук, както винаги, от формална 

гледна точка да си знаем структурите, с които общуваме, защото 

проблемът е важен. 

Първо, имаме една група, наречена оперативно звено, група, 

не знам какво си, която сигурно си има председател. Това писмо от 

името на кого е? От името на групата със собствения си председател, 

или от името на групата, подписано от някое друго длъжностно лице 

от Министерството на външните работи. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може ли да отговоря веднага. 

Писмото е подписано от постоянния секретар на 

Министерството на външните работи господин Иван Кондов, който 

е и председател на работна група „Избори“. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ето това беше тънкият момент. Разбрахме 

вече, че работната група изразява някакви становища след заседание 

и от името на тази работна група е господин Кондов, нали така? Но 

то е от името на работната група, а не от Министерството. Това е 

само за нюанс, защото ще имаме и други проблеми там. Да го имаме 

предвид, когато го обсъждаме малко по-обстойно. 

Това обаче е важно, това е нов тип иновация! 

Не искам да влизам в подробности засега. Схващате, колеги, 

за какво става въпрос тук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, 

продължете. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Още едно писмо за сведение с вх. 

№ НС-22-39/16.02.2023 г., с което господин       Д.        С. от Денвър, 

САЩ ни пита кога ще се отвори портала за електронната 

страница на Централната избирателна комисия.  

Предвид това, че това непосредствено предстои, няма смисъл 

да отговаряме, затова го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

точка пета: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА 

ТЕХНИЧЕСКИ ГРЕШКИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, решението относно поправка на техническа в 

Решение № 1673-НС/15.02.2023 г., което е за регистрация на партия 

„Консервативно обединение на десницата“ – КОД. Текстът го има в 

моя папка. 
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След проверка се установи, че в Решение № 1673-НС е 

допусната техническа грешка в изписване името на упълномощения 

представител на партия КОД. 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 Централната избирателна 

комисия реши да допусне поправка на техническа грешка с мотивите 

на решението, като вместо името             Г.             Л.         Б.         да 

се чете   Л.    Х.     Д. Това е текстът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на  

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1681-НС/16.02.2023 г. 

 

Преминаваме към точка шеста: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ОИК. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение от ОИК – Козлодуй. Искането е за 

изплащане на възнаграждение за проведено заседание на 9 февруари 

2023 г., на което са присъствали председател, двама заместник-

председатели, секретар и девет членове. 

Към преписката са приложени всички изискуеми по закон и 

по наше решение документи, както и предварителен контрол от 

финансовия контрольор, обективиран в съответния контролен лист, 

с положително становище – за изплащане. Възнаграждението 

възлиза на сумата 714,21 лв. ведно с осигурителните вноски. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим за изплащане 

така докладваното от мен възнаграждение на ОИК – Козлодуй. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Връщаме се в точка четвърта – господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам ви вх. № НС-04-03-

22/16.02.2023 г. – протокол, за извършена проверка на списък на 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в Централната 

избирателна комисия за участие в изборите за народни 

представители, насрочени за 2 април 2023 г. Протоколът е от ГД 

ГРАО и става дума за регистрацията на партия ПРАВОТО, 

извършена с Решение № 1669-НС/15.02.2023 г.  

Общият брой на представените за проверка избиратели в 

списъка за подкрепа регистрацията на партия ПРАВОТО са 3458, а 

общият брой установени коректни записи са 2970.  

С оглед на това регистрацията на партия ПРАВОТО е 

извършена в съответствие с Изборния кодекс и Решение 

№ 1595/06.02.2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Следващ 

докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № НС-04-03-

21/16.02.2023 г. е постъпил протокол от извършена проверка на 

списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия 

КОД. 

Общият брой на представения списък е 3515. Проверени са 

всички записи. Коректните записи са 2955, с което се изпълняват 

условията и регистрацията с Решение № 1673-НС, всъщност е 

действителна. Не е в условията на неприключила проверка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, писмо с вх. № НС-15-

13/16.02.2023 г. Районна избирателна комисия в Сливенски изборен 

район прави предложение за тираж на бюлетините за изборите на 2 

април. Докладвам за сведение. 

Писмо с вх. № НС-05-11/16.02.2023 г. Областният управител 

на Софийска област е изпратил писмо до Районна избирателна 

комисия в Двадесет и шести изборен район, „Информационно 

обслужване“ АД, Окръжна прокуратура, „Национална сигурност“, 

ОД на МВР, СДВР, „Пожарна безопасност и защита на 

населението“, РЗИ, ГД ГРАО, ТЗ ГРАО, „Електроразпределителни 

мрежи“ и ръководствата на мобилните оператори с копие до 

Централната избирателна комисия за организиране на среща на 

всички отговорни институции във връзка с организацията и 

произвеждането на изборите. Срещата е на 21 февруари от 11,00 ч. 

За сведение. 

Колеги, с вх. № НС-05-10/16.02.2023 г. областният управител 

на област Пловдив ни уведомява, че след проведена работна среща с 

ръководствата на РИК – Пловдив, в 16-и и 17-и изборни райони е 

изразено становище от ръководствата и на двете районни 

избирателни комисии, че ще има доста сериозно затруднение при 

привличане на технически сътрудници за подпомагане на РИК при 

приемане на протоколите. Посочен е броят на избирателните секции 

в двата изборни района. Предлагат увеличение на заплащането на 

тези технически сътрудници на 200 лв. 

Като се има предвид обема на работа, в последните два 

избора ние не ограничаваме броя на тези технически сътрудници и с 

оглед на това, че за нас е по-важно по-бързо да приключат и с оглед 

на това могат да увеличат броя на техническите сътрудници, това 

могат да го направят съгласувано с областния управител, както е 

записано и предвидено в наше решение. На този етап ви го 

докладвам за сведение. 
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Получили сме мотивирано искане от 16 РИК за назначаване 

на допълнителен брой специалисти, които да подпомагат районната 

избирателна комисия. В писмото те са посочили и създадени 

работни групи в рамките на районната избирателна комисия. На 

основание т. 7.3 от Решение № 1586/02.02.2023 г. на Централната 

избирателна комисия предлагам с протоколно решение да дадем 

съгласие за допълнителен брой специалисти, един експерт и двама 

технически сътрудници. Проектът на писмо е във вътрешната 

мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете. Има ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по повод на това, че сме 

сезирали Района прокуратура е възложена проверка в СДВР относно 

гласуване в нарушение на две лица. Поискахме информация в тази 

връзка дали лицата са подали заявления за гласуване извън страната 

– те са гласували в чужбина. 

От отговора на „Информационно обслужване“ АД става ясно, 

че на името на едното лице има потвърдено заявление за гласуване 

извън страната. Ние сме сезирали Районната прокуратура, тъй като 

имаме данни за лицето, че то няма българско гражданство и затова 

фигурира в списъка на гласувалите в нарушение. Всичко много 

добре знаем, че при подаване на електронно заявление се извършва 

автоматизирана проверка в база данни „Население“ и се 

потвърждават заявленията само на тези лица, които имат българско 

гражданство. Считам, че този отговор от страна на „Информационно 

обслужване“ АД е достатъчно основание да поискаме допълнителна 

информация от ГД ГРАО с оглед на това, че лицето фигурира в 

предоставения ни списък за гласували в нарушение. 
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В тази връзка е изготвен проект на писмо до ГД ГРАО. Моля 

да го видите, да го изпратим, за да разберем защо имаме 

разминаване в базата данни „Население“, тъй като, ако за лицето се 

окаже, че е български гражданин, ние неправилно сме сезирали 

Районната прокуратура за извършване на тази проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за другото лице, тъй като 

нямаме данни то да е подало електронно заявление за гласуване 

извън страната, то фигурира в списъка на гласувалите в нарушение. 

Днес възложих извършване на проверка в базата данни с оглед на 

отговора, който получихме за другото лице. От справката в базата 

данни за лицето, за което в момента има изготвен проект на отговор 

до СДВР във вътрешната мрежа, се потвърждава, че няма българско 

гражданство, тоест там нямаме проблем със сезирането на районната 

прокуратура. От справката е видно, че няма българско гражданство, 

а има статут на постоянно пребиваващо лице в страната.  

Предлагам да изпратим изготвения отговор до СДВР, както е 

изготвен, с данни относно дописването в допълнителната страница 

на избирателния списък, както и за лицата, които са включени в 

състава на секционната избирателна комисия. 

Обръщаме внимание, че сме изпратили всички относими 

доказателства, с които сме разполагали след извършването на 

проверката от ГД ГРАО – ние сме ги изпратили до Районната 

прокуратура, при първоначалното сезиране. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за запознаване ви докладвам 

в работна папка е публикувана докладна записка с вх. № ЦИК-09-26, 

заедно с всички оценки, формуляри, попълнени за оценяване на 

служителите от администрацията на Централната избирателна 

комисия от председателя на ЦИК, съответно от директора на 

дирекция „Администрация“ – за запознаване. 

За запознаване ви докладвам, че във вътрешната мрежа има 

публикуван проект на решение относно техническите 

характеристики на хартиените бюлетини за гласуване в страната и 

извън страната и след обсъждане в работна група да преценим дали 

ще изпратим и за съгласуване до Печатницата на БНБ. 

Също за запознаване във вътрешната мрежа има папка 

„Бюлетини“. Там е публикувана относима информация относно 

тиража на бюлетините, заявен от областните управители, 

информация за броя на бюлетините за 2 октомври, броя на 

избирателите на 2 октомври, броя на гласувалите, за да можем в 

един момент на работна група да преценим и тиража на бюлетините. 

Колеги, във вътрешната мрежа трябва да има писмо до 

министъра на външните работи. Предлагам да изпратим искане – в 

проекта е предвидено да е в срок до понеделник. Може би с оглед на 

това, че вчера не успях да го докладвам – срокът да е във вторник, да 

ни информират за тираж на бюлетините за секциите извън страната. 

Проектът е 5061. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

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

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

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, във вътрешната мрежа в днешно заседание извън 

всички  папки е подготвен материалът „Въпроси и отговори“, които 

бяха обсъдени в работна група.  

Предлагам ви с протоколно решение да ги одобрим и да 

бъдат публикувани на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия в рубриката „Въпрос и отговори“, като по 

въпрос № 9 да се промени линка, тъй като е посочен линк на 

Централната избирателна комисия, а там трябва да е линк към 

Народното събрание за парламентарно представените партии и 

коалиции в Четиридесет и осмото народно събрание. 

Имате ли изказвания, или предложения. Нанесени са всички 

корекции в останалата част? Няма. 

Моля, за протоколно решение. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Колеги, с вх. № НС-22-38/16.02.2023 г. е получено запитване 

от гражданин кога ще обявим броя на избирателите с право да 

гласуват в изборите на 2 април. Докладвам го за сведение, тъй като 

на нашата интернет страница в рубриката „За избирателите“ са 

публикувани както адресите на избирателните секции, така и брой 

избиратели по предварителни списъци. 

С оглед и постъпилото запитване да допълним информацията 

на нашата интернет страница с общия брой избиратели в 

съответната секция. 

Моля за решение. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, тъй като взехме решение, че от 

утре, сутрин в 9,30 ч. може да започне регистрацията на кандидатски 

листи в районните избирателни комисии и имаме задължение да 

изпратим списък на регистрираните в ЦИК партии и коалиции за 

предстоящите избори ви предлагам да гласуваме писмо с подобен 

текст, като приложение към писмото да бъде списъкът на 

регистрираните към момента 16 партии и седем коалиции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Продължаваме с доклади в пета точка:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОПРАВКА НА 

ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, моля да погледнете в моя папка 

проект на решение за поправка на техническа грешка с проектен 

номер 1657. В точка 20 на Решение № 1663 е допусната техническа 

грешка и съм изписала начина, по който следва да се чете т. 20. 

Моля да се запознаете с текста и ако нямате забележки, да го 

подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

имате ли изказвания? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 1682-НС/17.02.2023 г. 

Прекъсвам заседанието до 17,00 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Десет членове сме в залата – имаме кворум. 

Господин Войнов, заповядайте с допълване на дневния ред. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля да допълним дневния ред с: Проект 

на решение относно назначаване съставите на СИК в страната за 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Проект на решение относно жребий при попълвана съставите 

на СИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви това да са точки седма и осма.  

Има ли други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме допълване на дневния ред. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

 

Заповядайте, господин Войнов в точка седма с първия: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ 

СЪСТАВИТЕ НА СИК В СТРАНАТА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в моя папка, 

подпапка „Състави СИК“ има проект на решение относно 
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назначаване на съставите на СИК в страната за изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Проектът на решение е аналогичен на този, който приехме за 

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., като, 

разбира се, са съобразени датите с настоящата хронограма и са 

променени представителите на парламентарно представените партии 

и коалиции в Четиридесет и осмото Народно събрание. В т. 5 

откривам техническа грешка, която ще поправя – Четиридесет и 

осмо народно събрание, и са съобразени с писмото, което получихме 

от председателя на Народното събрание, за броя на парламентарните 

групи към 31 януари – денят на насрочване на изборите за Народно 

събрание. 

Останалата част на решението, както казах, няма промени. 

Към проекта на решение има и приложение, а именно 

Методически указания за определяне съставите на СИК на 

територията на общината и за разпределение на местата в 

ръководствата на СИК. Тези методически указания също са 

аналогични на предходните, по които сме работили на предходните 

избори и които не затрудняват по никакъв начин, а напротив, 

спомагат консултациите при назначаване съставите на СИК. 

Предлагам, ако няма забележки, да бъде гласувано това 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

или предложения? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 1 

(Георги Баханов). 

Решението е № 1683-НС/16.02.2023 г. 

 

Продължете с точка осма: 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЖРЕБИЙ ПРИ 

ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, следващият проект е 

относно жребий при попълване съставите на СИК. Това решение в 

случаите по чл. 92, ал. 9 от Изборния кодекс е именно, когато 

парламентарно представените партии и коалиции не са направили 

предложения за полагащия им се брой членове или са направили 

предложение за по-малък от полагащия им се брой членове, тогава 

незаетите места се попълват от участвалите в консултациите партии 

и коалиции при спазване изискванията на Изборния кодекс. Това 

решение също е аналогично на преди приеманите от Централната 

избирателна комисия и няма никакви промени в него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение има ли изказвания? Няма. 

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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Решението е № 1684-НС/15.02.2023 г. 

Връщаме се в точка: Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Стойчева с разяснителната кампания. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка „Разяснителна 

кампания“ може да се запознаете с предложенията за текстове на 

клиповете от информационната разяснителна кампания за 

предстоящите избори на 2 април. Текстовете се отнасят както за 

аудио, така и за видеоклиповете. 

Моля, погледнете ги внимателно, и ако имате някакви 

корекции, да ги направим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стойчева има ли изказвания? 

Моля да гласуваме. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви протокол с вх. 

№ НС-04-03-23/16.02.2023 г. Този протокол е от МРРБ и е с 

резултата от проверката на коалиция ГЕРБ-СДС от списъка на 

избирателите, подкрепящи регистрацията. 

Установен е необходимият брой подписи, които са 

необходими съобразно закона за регистрацията на тази коалиция. 

Докладвам го за сведение и за прилагане към преписката по 

приемане на решението за регистрация на коалиция ГЕРБ-СДС. 

Колеги, докладвам ви и писмо с вх. № НС-06-28/16.02.2023 г., 

с което от община Аврен са ни поставили в писмо проблема със 

сгрешените адреси. Писмото е за запознаване. Ще го приобщя към 

другите писма, които вече получихме и ще бъде предмет на решение 

на по-късен етап, което ще ви предложа. 

Колеги, благодаря на администрацията, че с оглед 

възлагането ми от днес, бързо ми намериха информацията, за да ви 

предложа проект на писмо до Комисията за защита на личните 

данни. По вх. № НС-23-24/16.02.2023 г. са ни поискали информация 

относно списък за регистрация – има сигналоподател, господин 

Тодоров,, че е неправомерно включен в списъка на лицата, 

подкрепящи регистрация на политически субект за изборите, 

проведени на 2 октомври 2022 г.  

Предлагам ви с придружително писмо до Комисията за 

защита на личните данни да изпратим списъка на избирателите, 

подкрепящи регистрация на партия, коалиция за участие в изборите 

за народни представители на 2 октомври в частта за господни 

Тодоров. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Ако няма, 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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за утре, 17 февруари 2023 г., от 14,00 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 17,40 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

Виржиния Петрова 

 

Стефка Аличкова 


