
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 318 

 

На 25 февруари 2023 г. се проведе извънредно заседание на 

Централната избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно промяна в състава на коалиция 

„Продължаваме Промяната – Демократична България“.  

  Докладчици: Севинч Солакова и  Гергана Стоянова   

2. Промяна в състав на РИК.  

  Докладчик: Йорданка Ганчева  

3. Доклади по административни преписки.  

 

ПРИСЪСТВАХА: Емил Войнов, Димитър Димитров, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов.  

ОТСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Георги Баханов и Силвия 

Стойчева.  

 

Заседанието бе открито в 19,35 ч. и председателствано от 

господин Емил Войнов – заместник-председател на комисията.   

 

*   *   * 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добър 

вечер, уважаеми колеги!  

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Присъстват 12 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум.  

Във вътрешната мрежа е публикувано предложението за 

дневен ред с една-единствена точка.  

1. Проект на решение относно промяна в състава на коалиция 

„Продължаваме Промяната – Демократична България“, 

регистрирана с Решение № 1662-НС от 15 февруари 2023 г. на ЦИК 

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

докладчици колегите Солакова и Гергана Стоянова.  

По дневния ред имате ли допълнения? Не виждам.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма.  

Уважаеми колеги, извън дневния ред искам само да ви 

информирам, че във връзка с наше писмо до министър Демерждиев, 

с което го уведомихме, че имаме възможност за среща с 

Министерството на електронното управление в понеделник от 

9,30 ч., сме получили писмо с вх. № НС-03-31, което е в папката на 

Камелия Нейкова от дата 27 февруари. Писмото е от политическия 

кабинет на заместник министър-председателя, с което ни уведомяват 

за участниците в срещата на 27-и от 9,30 ч. Може да се запознаете с 

писмото.  

 

По първа точка от дневния ред:  
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В 

СЪСТАВА НА КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, РЕГИСТРИРАНА С РЕШЕНИЕ 

№ 1662-НС от 15 ФЕВВРУАРИ 2023 Г€ НА ЦИК ЗА УЧАСТИЕ В 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 

2023 Г.  

Заповядайте, колега Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение във връзка с постъпило на 25 февруари, тоест днес в 

Централната избирателна комисия заявление от коалиция 

„Продължаваме Промяната – Демократична България“, подписано 

от представляващите коалицията, подадено чрез пълномощник – 

заявление за промяна в състава на коалицията. Заявлението е 

заведено в Регистъра на коалициите в партидата на коалиция 

„Продължаваме Промяната – Демократична България“ под № 4а на 

25 февруари 2023 г. Към него са приложени: анекс за изменение на 

решение за образуване на коалиция „Продължаваме Промяната – 

Демократична България“ от 24 февруари 2023 г.; удостоверение за 

актуално правно състояние на партия „Обединени земеделци“ от 

3 февруари тази година; удостоверение от Сметната палата за 

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

образец от подписа на представляващия партията „Обединени 

земеделци“; образец от печата на партията; и пълномощно от 

представляващите коалиция „Продължаваме Промяната – 

Демократична България“ в полза на Мартин Ангелов Бъбаров, който 

е подал заявлението пред Централната избирателна комисия, както и 

пълномощно от представляващия партия „Обединени земеделци“ в 

полза на лице, което е подписало анекса към решението за 

извършване на промяна в коалицията.  
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Заявената промяна се изразява в присъединяване на 

Политическа партия „Обединени земеделци“ в коалиция 

„Продължаваме Промяната – Демократична България“.  

Съгласно чл. 144 от Изборния кодекс промени в състава на 

коалицията, настъпили след регистрацията ѝ, се извършват след 

подаване на заявление и представяне на решение за промените и 

съответните документи не по-късно от 35 дни преди изборния ден. С 

приетата с Решение № 1583-НС от 2 февруари Хронограма на 

Централната избирателна комисия, е определен срок за подаване на 

документите за извършване на промени в състава на коалиция, а 

именно 17,00 ч. на 25 февруари, тоест днес. Документите по така 

докладваното решение и заявление са постъпили след изтичането на 

този срок, за което преносителят изрично е уведомен, като това 

обстоятелство е вписано в регистъра на Централната избирателна 

комисия.  

Предвид така изложените обстоятелства и на основание 

цитираните в проекта на решението правни основания и Решение 

№ 1505-НС от 6 февруари на Централната избирателна комисия 

предлагам проект на решение, с което се отказва да регистрира 

промяна в състава на коалиция „Продължаваме Промяната – 

Демократична България“, регистрирана с Решение № 1662-НС от 

15 февруари 2023 г. на ЦИК.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Чухте, колеги, доклада. Моля, ако има изказвания.  

Колеги, запознахте ли се с проекта за решение? Не виждам 

желаещи за изказване.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 
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Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 

1 (Любомир  Георгиев).  

Решението е № 1703-НС/25.02.2023 г.  

Има ли други желаещи да се включат?  

Заповядайте, госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с оглед разпределена 

преписка, която видях, че имам, а именно предложение за попълване 

състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – 

Варненски, ви предлагам да изменим им допълним дневния ред с 

точка: Промяна в състав на РИК.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма.  

 

По втора точка:  

ПРОМЯНА В СЪСТАВ НА РИК.  

Заповядайте, колега Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви предложение 

за попълване състава на Районна избирателна комисия във Варна, 

постъпило по електронната поща на Централната избирателна 

комисия. Колегите от РИК – Варна, са ни препратили по 

компетентност заявление от „Продължаваме Промяната“ относно 

назначаване на нов член на РИК – Варна, като сочат, че заявлението 

ще бъде изпратено и в оригинал по пощата. Преписката е с вх. 

№ НС-15-16/1 от 24 февруари 2023 г., като в нея се съдържат 

пълномощни, както и предложение от       Е.        Е. като 
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пълномощник на коалиция „Продължаваме Промяната“. Той сочи до 

ЦИК чрез РИК – Варна: „Уважаеми господа и госпожи, във връзка с 

Решение № 1685-НС от 17 февруари 2023 г. за освобождаване на 

член на Регионална избирателна комисия – Варна“, може би са 

имали предвид Районна избирателна комисия – Варна, „от квотата 

на коалиция „Продължаваме Промяната“, предлагаме да назначите 

на освободеното място    Е.       К.         П. със съответното ЕГН“, като 

е приложена и декларация от господин Е. К. П.  

Не е приложена, колеги, диплома, но тъй като това е същото 

лице, което с Решение № 1685-НС ние сме освободили, направих 

сверка на имената, същото лице е и копие на дипломата на господин 

П. се съдържа в преписката на РИК – Варна, затова считам, че 

документите от тази гледна точка отговарят на законовите 

изисквания и на наше решение да бъде назначено лицето за член на 

Районна избирателна комисия – Варна.  

За пълнота на доклада отбелязвам, че след освобождаване на 

господин Пенков ние изпратихме писмо за попълване състава на 

РИК – Варна, и повторно напомнително писмо след известно време. 

Сега се предлага същото лице, което беше освободено по лични 

причини.  

Предлагам ви решение, с което да назначим на мястото на 

освободения с наше Решение № 1685-НС господин     Е.        К.       

П., отново     Е.      К.          П. със съответното ЕГН за член на 

Районна избирателна комисия – Варна, и да му се издаде 

удостоверение.  

Това е проектът на решение, който предлагам.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте, 

колеги, проекта на решение. Не виждам желаещи да се изкажат.  

Моля, процедура по гласуване.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма.  

Решението е № 1704-НС/25.02.2023 г.  

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието.  

 

(Закрито в 19,33 ч.) 

 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

       Емил Войнов  

 

    СЕКРЕТАР:  

 

       Севинч Солакова  

 

 

Стенограф:  

  Нина Иванова  

 


