
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 312 

 

На 17 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

Докладва: Йорданка Ганчева 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, 

Димитър Димитров, Силвия Стойчева, Йорданка 

Ганчева, Севинч Солакова, Красимир Ципов, 

Цветозар Томов и Любомир Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева. 

ОТСЪСТВАТ: Георги Баханов и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 14,30 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум за 

заседание. 
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Отсъстват поради ползване на отпуск колегите Георгиева и 

Баханов. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно промяна в състава на РИК – 

Варна, с докладчик колегата Ганчева. 

2. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, господин Войнов, господин Димитров, госпожа 

Стойчева, госпожа Ганчева и госпожа Солакова. 

Имате ли предложения по дневния ред? 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, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА РИК. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпила 

молба от господин        Е.              К.            П.        с вх. № НС-15-

16/17.02.2023 г., който е член на РИК – Варна, която е препратена от 

Районна избирателна комисия – Варна, като има уверение, че 

заявлението ще бъде изпратено в оригинал по пощата.  

В молбата си господин     П.      моли да бъде освободен като 

член на РИК – Варна, поради лични причини, предвид което ви 

предлагам проект на решение, с което да освободим като член на 

РИК – Варна, в Трети изборен район – Варненски,          Е.         К.    

П. със съответното ЕГН и да му анулираме издаденото 

удостоверение.  
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След решението да изпратим писмо до съответната 

политическа сила с предложение да попълни състава на РИК – 

Варна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме така представения проект на решение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма. 

Решението е № 1685-НС/17.02.2023 г. 

Подлагам на гласуване писмото до съответната политическа 

сила. 

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, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от секретаря на община Доспат с вх. № НС-06-29/17.02.2023 г., с 

което той казва: „Здравейте! Моля да публикувате актуалните данни 

за контакт с партиите. Благодаря предварително“. 

Мисля, че още преди обяд са изпратени за публикуване 

актуалните адреси на политическите сили, които са парламентарно 

представени, тъй като аз така чета това писмо – че става дума за 

данните за контакт на парламентарно представените партии и 

коалиции във връзка с консултациите за съставите на СИК. Мисля, 
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че още преди обяд беше направено необходимото, за да бъдат 

публикувани, но виждам, че все още не са публикувани на нашата 

страница. Докладвам това за сведение и ще се поинтересувам какво 

се случва. 

Следващият ми доклад е писмо от председателя на ПП 

„Народна партия истината и само истината“, подадено по 

електронната ни поща с вх. № НС-10-9/17.02.2023 г. Той иска да му 

бъде предоставен протоколът на ГД ГРАО, с който се удостоверяват 

необходимите 2500 подписа на избиратели в подкрепа на 

регистрацията. Протоколът е качен в папката с моите инициали. Ако 

сте съгласни, предлагам по електронна поща да му бъде върнат 

кратък отговор: „Приложено Ви изпращаме Протокол с вх. № НС-

04-03-9/14.02.2023 г.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

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, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо, 

получено по електронната ни поща, от господин Георги Попов с вх. 

№ НС-22-43/16.02.2023 г. Той изказва своето възмущение от нашето 

решение, с което сме регистрирали коалиция „Вън от ЕС и НАТО“ 

за участие в изборите на 2 април 2023 г. Самото наименование на 

коалицията е провокативно и антидържавно, в разрез с 

евроатлантическата ориентация на Република България. Ще бъде 

сезирана прокуратурата и ДАНС за нашите действия по 

регистрацията на въпросната коалиция. Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви жалба с вх. № НС-20-5/17.02.2023 г. от 

Информационна агенция „Блиц“ срещу наказателно постановление 
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№ 1-НС от 1 февруари 2023 г. Ще бъде комплектувана преписката и 

изпратена в Софийски районен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

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

21/16.02.2023 г., което е в моя вчерашна папка. Писмото е във връзка 

със запитването ни за избирателните секции с вписани над 

299 избиратели в страната и избирателните секции извън страната, в 

които на последните избори са гласували над 299 избиратели. 

С настоящото писмо „Информационно обслужване“ АД ни 

изпращат исканата информация, която е в екселския файл. Видно от 

информацията е, че 9359 избирателни секции в страната са с вписани 

повече от 299 избиратели, а в 239 избирателни секции извън 

страната са гласували на последните избори повече от 

299 избиратели. 

Въз основа на горното предлагам да вземем решение, с което 

да определим 9359 избирателни секции, в които ще се произведе 

машинно гласуване, да публикуваме списъка на интернет страницата 

на ЦИК и да го изпратим с писмо на заместник-министъра на 

транспорта и съобщенията. 

За протокола писмото да е до министъра на транспорта и 

съобщенията с копие до заместник-министъра. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на колегата Войнов ви предлагам тази информация 

да бъде изпратена до господин Демерджиев – вицепремиерът, който 

е определен с решение на Министерския съвет да отговаря и да 

координира взаимодействието в изборния процес, а и в продължение 

на днешния разговор, и в копие до министъра на транспорта. Така да 

ги изпратим, ако не възразявате. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-22/16.02.2023 г., 

което също е във вчерашна моя папка. Писмото е във връзка с наше 

писмо, с което им поискахме оферта за издаване на нови електронни 

подписи на смарткарти.  

В писмото си „Информационно обслужване“ АД са 

предложили оферта както за издаване на електронен подпис, така и 

за смарткарти. Докладвам писмото за запознаване, за да можем да 

вземем решение следващите дни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, с вх. № НС-04-14/16.02.2023 г. е дошло 

съгласувателното писмо от Министерството на финансите, свързано 

с проекта на решение относно предоставянето и разходването на 

медийните пакети. 

Решението е съгласувано без корекции. Обърнали са 

внимание на т. 1, 2 и 3, но ние ги променихме в момента, в който 

гласувахме самото решение. 

Вторият ми доклад е с вх. № ЦИК-07-27/17.02.2023 г. Отново 

ни напомнят от Мексиканския институт за избори, че ще имат 

четиридневен курс относно Механизми за постигане на равенство 

между половете. Този няколкодневен курс ще бъде онлайн. 

Изпратили са програмата за всеки от четирите дни. Докладвам го за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-04-03-

24/17.02.2023 г. е получен протокол за извършена проверка на 

списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция 
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„Неутрална България“ за участие в изборите за народни 

представители от ГД ГРАО. 

От извършената проверка се установява спазването на 

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

запознаване на комисията и протоколът да бъде приобщен към 

преписката по вземането на решението за регистрацията на 

коалицията за участие в изборите. 

Колеги, с вх. № МИ-15-19/06.02.2023 г. по електронната поща 

на Централната избирателна комисия е получено заявление от 

госпожа Я. Б., която е председател на ОИК – Борован. С това 

заявление тя желае да бъде освободена като председател на 

Общинската избирателна комисия. 

В следващата седмица вероятно ще предложа проект на 

решение. 

С вх. № ПВР-06-7/17.02.2023 г. е получена преписка от кмета 

на Община Червен Бряг в изпълнение на Решение № 1244-МИ на 

Централната избирателна комисия с приложени към преписката 

заповеди за назначаване на комисия за отваряне на запечатано 

помещение, протокол за извършените от комисията действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви сигнал от 

гражданин с вх. № НС-22-41/16.02.2023 г., който е във вчерашна 

папка. Предвид фактите и обстоятелствата, които са изложени, с 

оглед на приложените доказателства и периодът, който се сочи, ви 

предлагам сигналът да остане за сведение. Става въпрос за ОИК – 

Якоруда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо – вх. № НС-26-

11/17.02.2023 г., в Централната избирателна комисия от Печатницата 

на БНБ са получени три броя ролки с необходимата защита за 

гласуване. Както и председателят съобщи, те са запечатани в 
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прозрачен плик и пликът е затворен. Докладвам ви го за сведение и 

за обсъждане на работна група с оглед на искането изрично да 

получат одобрение, за да може да се стартира процесът на 

производство. 

От „Информационно обслужване“ АД с писмо – вх. № ЦИК-

00-99/17.02.2023 г., сме получили искане за издаване на 

удостоверение във връзка с приключило изпълнение по договор.  

Връщам на доклад оценките на служителите от 

администрацията – в работна папка, ЦИК-09-26.  

Предлагам с протоколно решение да одобрим така 

представените оценки на служителите от администрацията на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 1 (Севинч 

Солакова). 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз гласувах „против“, тъй 

като не съм съгласна с оценката на шофьора Румен Петров. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка ви докладвам, с вх. № НС-03-19/17.02.2023 г. сме получили 

писмо от заместник министър-председателя по обществения ред и 

сигурност и министър на вътрешните работи господин Демерджиев, 

за което стана въпрос и на проведената сутрешна среща. 

В писмото се сочи, че във връзка с нашето писмо, което 

бяхме изпратили, за предоставяне на държавни служители, които да 

подпомагат дейностите, свързани с изборния процес, в писмото се 

обръща внимание, че съгласно правомощията му като заместник 

министър-председател по обществен ред и сигурност и министър на 
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вътрешните работи по координацията и по изпълнение на 

дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка 

на изборите, включително дейностите по съгласуване с Централната 

избирателна комисия, на условията и реда за изработване, доставка и 

съхранение на изборните книжа и материали, както и съхранението 

на техническите устройства за машинно гласуване, както и 

дейността по техническото осигуряване на видеонаблюдение и 

видеозаснемане, с негова заповед ще бъде създадено 

специализирано звено към Министерския съвет, което да подпомага 

дейността по изпълнението на дейностите във връзка с 

организационно-техническата подготовка на изборите, включително 

и дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия. 

Звеното ще потърси необходимите експерти за гореизложените 

дейности, приоритетно на служители от държавната 

администрацията. 

Колеги, докладвам ви го за запознаване и като имаме предвид 

съвместната среща, която беше проведена, дейностите, които ще 

извършва това звено и във връзка с разпореждането на господин 

Демерджиев, кореспонденцията на Централната избирателна 

комисия във връзка със съвместната ни работа ще бъде насочвана 

към него като вицепремиер, който координира дейностите по 

изборите. 

Следващият ми доклад е по докладна записка с вх. № ЦИК-

09-43/10.02.2023 г. относно промяна на лицето за контакт в 

електронната платформа за обществени поръчки и заличаване на 

администратор. 

Докладната записка е във връзка с освобождаването на 

заеманата длъжност от       Н.        Ж., главен юрисконсулт, който 

беше оправомощен в качеството му на администратор и лице за 

контакт да регистрира и създава профил на Комисията в 

електронната платформа за обществени поръчки, където се 

публикуват всички документи, свързани с провеждането на 

обществени поръчки. 
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С решение на Централната избирателна комисия по Протокол 

№ 254/29.10.2020 г. са определени с такива права на администратор 

в системата на Агенцията за обществени поръчки и служителите М. 

Р. – главен юрисконсулт, в звено „Правна дейност“      и           Р.   

 Ц.,   която в момента изпълнява длъжността, 

свързана с човешките ресурси. 

Предвид прекратяването на трудовото правоотношение на Н. 

Ж. е необходимо същият да бъде заличен (блокиран) в системата на 

ЦАИС ЕОП от другите администратори, като за целта следва да 

бъде определено ново лице за контакт с тях. 

Колеги, за да бъдат извършени тези дейности и да може 

Централната избирателна комисия да администрира своите 

документи в тази система, ви предлагам лицето за контакт в профила 

на Комисията в електронната платформа за обществени поръчки да 

бъде Милена Радославова, главен юрисконсулт в звено „Правна 

дейност“. 

Имате ли други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Последният ми доклад в тази точка е писмо с вх. № ЦИК-04-

25-1/16.02.2023 г. Писмото е от директора на Дирекция „Добро 

управление“ и ръководител на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Добро управление“, адресирано до министъра на 

електронното управление, в копие до Централната избирателна 

комисия и е относно прекратяване на административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със съответния 

регистрационен номер за финансиране на проект „Изграждане и 

внедряване на пилотна системата за дистанционно електронно 

гласуване“ с бенефициент Министерството на електронното 
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управление, финансиран по Оперативна програма „Добро 

управление“. 

Колеги, моля да се запознаете с текста на писмото. Засега ви 

го докладвам за сведение и запознаване. 

Следващ докладчик – господин Томов. 

ЦВЕТОЗАРА ТОМОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-00-23/17.02.2023 г. от „Информационно обслужване“ АД във 

връзка с готовността да се стартира платформата за подаване на 

електронни заявления за гласуване извън страната. Описана е самата 

платформа, която беше разгледана и в сутрешната ни среща с 

представители на „Информационно обслужване“  АД. 

В тази връзка предлагам да обявим съобщение на страницата 

на Централната избирателна комисия за началния час, от който 

платформата ще бъде активна – 17,00 ч., както беше договорено на 

тази среща и да вземем протоколно решение както за началния час 

на активация на платформата, така и за изпращането на това 

съобщение. Докладвах ви писмо с вх. № НС-00-23/17.02.2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вие направихте 

предложение за публикуване на съобщение. 

Господин Томов, извинявайте, но може ли да формулирате 

предложенията си отново във връзка с писмото на „Информационно 

обслужване“ АД и проведената тази сутрин работна среща по 

подготовка на електронното заявление за гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да вземем протоколно решение за 

активиране на платформата, да уведомим „Информационно 

обслужване“ АД за това решение и да публикуваме съобщение в 

сайта на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с докладваното писмо от колегата Томов от „Информационно 

обслужване“ АД подлагам на гласуване изпращането на писмо до 

изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД, в 

което да потвърдим, че одобряваме обсъдената форма на електронно 

заявление за гласуване извън страната, която да бъде активна от 
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17,00 ч. на 17 февруари 2023 г. българско време до 24,00 ч. на 7 март 

2023 г. българско време. 

Във връзка с активиране на електронното заявление да бъде 

публикувано съобщение на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия. 

Има ли други предложения? 

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. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви за сведение и 

запознаване писмо с вх. № НС-10-10/17.02.2023 г. Писмото е от ПП 

„Възраждане“ и съдържа предложения относно начина, по който да 

работи платформата за подаване на електронни заявления за 

изборите извън страната. В момента го докладвам за сведение и 

запознаване, защото е необходимо повече работа, преди да мога да 

представя някакво виждане за това как да процедираме с това писмо, 

което ще направя в понеделник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– заповядайте, господин Ципов. 

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

вх. № ЦИК-09-48/17.02.2023 г. – докладна записка, от директора на 

дирекция „Администрация“ във връзка с изготвен проект на 

документация за откриване на процедура във връзка с 

разяснителната кампания. Докладната е съпроводена с 

необходимите документи. 

Моля да се запознаете и ако нямате бележки, да одобрим 

направеното предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете. 

Има ли изказвания по направения доклад? Няма. 
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Моля да гласуваме. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали докладвам 

проект на писмо с проектен номер 5072 в отговор на вече 

представено по-рано писмо от господин А. с вх. № НС-22-

37/15.02.2023 г. във връзка с, най-общо казано, условията за 

гласуване по настоящ адрес. 

Колеги, оттеглям предложението си за писмо до господин А., 

тъй като вече има подробни отговори в действащата  рубрика 

„Въпроси и отговори“ на страницата на Централната избирателна 

комисия. 

Докладвам и писмо с вх. № НС-22-40/16.02.2023 г. от 

господин Д. Б. – журналист и гражданин, в което са поставени 

четири въпроса във връзка с отчитането на резултатите от 

гласуването с възможността на гражданите да избират опцията „не 

подкрепям никого“ и отчитането на резултатите от изборите във 

връзка с тази действаща възможност. 

Проектът на отговор е с проектен номер 5071 в папката с мои 

инициали. Тъй като въпросите са зададени на какво основание ЦИК 

ще разпределя мандати и така нататък, предлагам да отговорим така, 

както съм посочил в проекта на писмо, че Централната избирателна 

комисия обявява резултатите от гласуването и разпределението на 

мандатите при избори за народни представители въз основа на 

Изборния кодекс, и разпределянето и определянето на резултатите, 

както и разпределянето на мандатите по кандидатски листи се 

извършва по съответната методика. 

Предлагам да погледнете, и ако нямате бележки, да го 

гласуваме. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нищо повече не казваме, отколкото пише 

в закона и добре е, първо, да се прочете законът, а не да го 

преразказваме.  

Предложението ми е да се цитират разпоредбите на закона и 

толкова. Именно затова е закон, за да се чете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 5 (Димитър 

Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова). 

Предложението не събра необходимото мнозинство, така че 

няма да отговаряме на запитването. 

Прекъсвам заседанието за 10 минути за проветряване. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия – десет членове 

сме в залата. 

Продължаваме с Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви, че с протокол 

от ГД ГРАО се е върнала проверката на подписката с избиратели за 

подкрепа на регистрацията на партия „ВМРО – Българско 

национално движение“.  

Протоколът е с вх. № НС-04-03-25/18.02.2023 г. и от същия се 

установява, че са налице необходимият брой законоустановени 
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подписи за регистрацията на тази партия. Докладвам ви го за 

сведение и прилагане към преписката по решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по повод 

докладите със запитвания на граждани, които бяха преди 

прекъсването, от колегата Георгиев, ви предлагам по повод 

постъпващи въпроси в Централната избирателна комисия да 

публикуваме едно съобщение на нашата интернет страница, с което 

да информираме, че в секция „Избори за Народно събрание на 

2 април 2023 г.“, в Рубриката „Въпроси и отговори“ могат да 

намерят отговори на въпросите, свързани с произвеждането на 

изборите за Народно събрание, и това да бъде изпратено и като 

прессъобщение до медиите, за да може да се разпространи повече и 

по-често да намират отговорите на своите въпроси гражданите в 

тази рубрика вместо да пишат до Централната избирателна комисия. 

Моля за протоколно решение. 

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, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с докладваното 

писмо с приложени ролки – вх. № НС-26-11/17.02.2023 г., от 

Печатницата на БНБ, предлагам пликът – неразпечатан, с ролките с 

необходимата защита да се съхранява в касата на Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Има ли други доклади? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за 

понеделник, 20 февруари 2023 г., от 14,00 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 16,10 ч.) 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 


