
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 303 

 

На 6 февруари 2023 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади по административни преписки.  

Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, 

Димитър Димитров, Гергана Стоянова, 

Любомир Георгиев, Елка Стоянова, Севинч 

Солакова, Красимир Ципов и Георги Баханов.  

2. Гласуване извън страната.  

    Докладва: Цветозар Томов.  

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК.  

  Докладват: Гергана Стоянова и Ерхан Чаушев.  

4. Проект на решение относно определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъците на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Любомир Георгиев 

5. Проект на решение относно определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъка на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Любомир Георгиев 

6. Проект на решение относно реда за проверка на списъците 

с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и 
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независими кандидати за участие в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

Докладва: Любомир Георгиев 

7. Проект на решение относно регистрация на партии и 

коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

 

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, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,43 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!  

Четиринадесет членове сме в залата – имаме кворум, можем 

да провеждаме заседанието.  

Предлагам Ви следния проект на дневен ред:  

1. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, господин Войнов, господин Димитров, госпожа 

Гергана Стоянова, господин Георгиев, госпожа Елка Стоянова и 

госпожа Солакова.  

2. Гласуване извън страната с докладчик господин Томов.  

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК с докладчик госпожа Гергана Стоянова.  

Имате ли предложения за допълване?  

Заповядайте, господин Чаушев.  
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: И аз във „Възнаграждения“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други?  

Господин Ципов в Доклади по административни преписки.  

Други? Няма.  

Моля, режим на гласуване на така предложения проект на 

дневен ред с направените допълнения.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

 

Започваме с първа точка:  

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от Софийски градски съд, Наказателно отделение по посочено 

въззивно наказателно от частен характер дело № 3887/2021 г. 

Съставът на съда, съгласно разпореждане от 30 януари 2023 г. на 

съдията-докладчик, изисква да изпратим информация дали лицето 

Х.         Б.      Т. с посочено ЕГН понастоящем е 

народен представител.  

Колеги, предлагам ви да върнем отговор, че към днешна дата 

това лице не е народен представител.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

или предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази точка ви докладвам 

жалба с вх. № НС-22-13/05.02.2023 г. от Е. Б. К. срещу 

Решение на ЦИК № 1588-НС от 2 февруари и по-конкретно 

Приложение № 92-НС – бюлетина за народни представители.   

Това, което ние можем да направим, е да изпратим жалбата 

до Административен съд – София-град, заедно с решението, което е 

взето. Всъщност няма какво да приложим като приложение, тъй като 

Приложение № 92-НС няма, но ще изпратим жалбата до 

Административен съд – София-град, до който е подадена, за да се 

произнесе съдът по компетентност.  

Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-00-90/05.02.2023 г. 

Изпратено е от Д. П., който е член на Обществения съвет. 

Има пожелания за новата година и ни изпраща заявление от името 

на една неправителствена организация – Сдружение „Гражданско 

обединение срещу беззаконието в град Плевен“. Подписано е от 

господин М. Вътре се съдържа заявление, както и извлечение 

от Правилата за работа на Обществения съвет. Предлагам да 

обсъдим на работна група това заявление.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, на 

3 февруари следобед постъпи писмо с вх. № НС-10-1. То е от   П.     

П. – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, с молба да 

бъде сменен посоченият имейл адрес, тъй като вече не е актуален. 

Посочил е актуалният имейл адрес.  

В тази връзка моля за последващо одобрение на сменения 

имейл адрес на ПП „Възраждане“ в рубриката „Съобщения“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

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

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик – господин Димитров. По-късно.  

Госпожа Гергана Стоянова – заповядайте.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

писмо по имейл с вх. № НС-22-7, което е в моя папка от петъчна 

дата – 2 февруари. Господин К., който ни е изпратил 

писмото, ни уведомява, че е установил своето име и лични данни в 

списък на нашата страница, предполагам, че е за подкрепа на 

регистрацията на ПП „Български съюз за директна демокрация“. 

Същият твърди, че не е предоставял данните си, не се е подписал в 

такъв списък.  

Предлагам ви да му отговорим по имейл, като го насочим, че 

компетентният орган за разглеждане на жалби за злоупотреби с 

лични данни е Комисията за защита на личните данни. Проект на 

писмо за отговор има в моята днешна папка с № 4997.  

Моля да се запознаете с текста, ако имате бележки да ги 

уточним и да гласуваме изпращането на такъв отговор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или предложения по текста.  

Моля, режим на гласуване.  

Колеги, моля да прегласуваме, тъй като не успяха да гласуват 

всички колеги, по предложението за отговор до господин Николай 

Костадинов.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик – господин Георгиев. Заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папка с мои инициали 

се намира и докладвам писмо с вх. № НС-04-01-4/03.02.2023 г. от 

Министерството на външните работи. За сведение предлагам тази 
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информация в писмото. Към писмото е прикачено и прессъобщение 

от страницата на Министерството във връзка с предстоящото 

участие на международни наблюдатели на изборите за народни 

представители.  

Следващото писмо е от гражданин с въпрос: може ли да бъде 

член на СИК, ако синът му е кандидат за народен представител – вх. 

№ НС-22-11/04.02.2023 г.  

Следващото писмо е с вх. № НС-22-12/05.02.2023 г. – въпрос 

от госпожа Нинова във връзка с това къде и как да се регистрира по 

настоящ адрес.  

Предлагам тези две писма за сведение и съответните въпроси, 

подготвени за вписване в рубриката „Въпроси и отговори“, тъй като 

предстои и вземане на решение по въпросите. За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Елка Стоянова. Заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Един доклад имам само в 

тази точка. В моя папка с днешна дата има писмо от лице, което 

прави запитване дали, при положение че в Изборния кодекс няма 

изрична разпоредба, протоколите от проведените при областните 

управители консултации могат да бъдат публично оповестени, 

публикувани на съответните сайтове при спазване на Закона за 

личните данни. И моли за указание при необходимост.  

Честно казано, докладвам го само за сведение и запознаване. 

Личното ми мнение е, че няма нужда от указания, защото Законът 

изрично предвижда, че тези консултации са публични и какви са 

правомощията на областните управители, а именно да публикуват 

съобщенията за обявяването на консултациите, датите на 

провеждането им.  

Считам, че в преценката и оперативната самостоятелност на 

областните управители е да публикуват на сайтовете си информация 

каквато сметнат за добре, разбира се, при спазване на Закона за 

личните данни и изобщо правилата за личните данни, но това не е 
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нещо, което Централната избирателна комисия изобщо би могла да 

обсъжда или да дава указания в тази посока.  

По преценка и съгласно разпоредбите на Изборния кодекс 

областните управители имат законов ангажимент единствено и само 

да публикуват съобщения за датата и часа на провеждането на 

консултациите, като тези консултации, пак е записано в закона, са 

публични. Докладвах за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Солакова. Заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-31/02.02.2023 г. във връзка със Закона за корпоративното 

подоходно облагане и Закона за статистиката по ред, определен със 

съвместна заповед на ръководителите на НСИ и на НАП. 

Учрежденията, бюджетните организации имат задължение да 

подават определена информация в срок до 30 юни съгласно 

приложение към заповедта.  

Попълнена е тази статистическа информация, те са 

приложения към докладната записка – отчет за заетите лица, 

средства за работна заплата и други разходи за труд, за нетекущи 

дълготрайни активи към 31 декември 2022 г., дългосрочни 

финансови активи, справка за разходи и за придобиване на 

дълготрайни материални активи за 2022 г. Всички те са съгласно 

указанията.  

Предлагам ви да одобрим изпращането на така представените 

справки по електронен път с квалифициран електронен подпис от 

Валерия Бончева – счетоводител.  

Моля за протоколно решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

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

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-05-5 

от 3 февруари. В отговор на нашето писмо до областните управители 

сме получили информация от главния секретар на Областна 

администрация на област Търговище за тиража на бюлетините за 

предстоящите избори. За сведение ви го докладвам.  

Докладвам ви за сведение на този етап становище по проекти 

на решения, които изпратихме до администрацията на 

Министерския съвет за съгласуване, във връзка с организацията на 

предстоящите парламентарни избори – вх. № НС-03-3/03.02.2023 г. 

Само за сведение ви докладвам изпратено писмо от главния 

секретар на Министерския съвет до областните управители във 

връзка с организацията по провеждането на консултации за 

съставянето на районните избирателни комисии, осигуряването на 

условия за работа, включително за уточняване и предоставяне на 

информация за организационно-техническата подготовка и 

техническите екипи в съответната област.  

Колеги, получили сме две писма във връзка с домейна cik.bg 

на латиница и на кирилица. И двете писма са заведени с един номер 

– вх. № ЦИК-00-89/04.02.2023 г. С оглед на предстоящото изтичане 

на срока по поддръжка на домейна на 5 май 2023 г. напомнят, в 

случай че искаме да продължи тази услуга, следва да се заплати. На 

този етап ви го докладвам за запознаване. Това е за момента.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател.  

Колеги, няколко входящи номера, които са свързани с 

международната дейност.  

Ще видите в папката ми от 3 февруари преведено едно писмо 

от Световната организация A-WEB. Искат от нас да попълним 

анкета онлайн. Аз се опитах да я попълня, но онлайн анкетите искат 
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authentication на този, който осъществява достъпа. Ние това не 

можем да направим, тъй като ни е необходим gmail. Така че 

предлагам за сведение в момента.  

Just-Citizenship – вх. № ЦИК-07-131, е в днешната ми папка и 

това е един анкетен формуляр, който ни е изпратен от Европейската 

мрежа за сътрудничество в областта на изборите, от името на 

Испанското министерство, което организира избори. То се 

интересува от това как е организирано гласуването на избирателите 

извън страната. Попълнил съм тази анкетна карта, тя е сравнително 

елементарна.  

На 3-и има две съобщения. И в двете са изпратени 

протоколите от заседанието на 16 януари и от заседанието от 

ноември с молба тези, които са участвали и имат някаква редакция 

по протоколите, своевременно до 9 февруари да изпратят бележки. 

Ние не сме изпращали, така че тези два протокола всъщност ще 

останат за запознаване.  

Имаме още едно ранно предупреждение, че ще има следваща 

среща през месец март. Тя ще бъде или присъствена, или онлайн, 

смесен формат. Входящият номер е ЦИК-07-21 от 4 февруари. Това 

също е за сведение. „Запазете датата“ – така започват тези 

съобщения. Това е, което имах да докладвам. Благодаря ви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Ципов. Заповядайте.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР/НС-

09-24/02.02.2023 г. Писмото е от Столична дирекция на вътрешните 

работи, с което искат да им предоставим информация относно 

гласуването на лицето М.  Б. със съответното ЕГН, а именно 

дали е подало заявление за гласуване извън страната, да посочим 

идентификационните данни на членове на секционна избирателна 

комисия под съответния номер, находящ се в Република Турция, 

както и друга информация.  

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, с което искаме да ни се 
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предостави съответната информация относно гласуването на 

въпросното лице.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по проекта на писмо?  

Моля да гласуваме.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (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.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-09-

4/27.01.2023 г. –  писмо от Следствения отдел при Софийска градска 

прокуратура, с което искат да им предоставим информация относно 

гласуването на лицето А. В. П. със съответното ЕГН 

в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.  

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до 

Следствения отдел при Софийска градска прокуратура, с което 

предоставяме исканата информация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по този проект? Няма.  

Моля да гласуваме. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (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.  

Следващ докладчик – господин Баханов. Заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ ПВР/НС-04-03-2/05.02.2023 г.  

Получили сме отговор от Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството по повод запитване от страна на 
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Централната избирателна комисия по отношение на едно лице дали 

е било включено в избирателния списък за гласуване на проведените 

избори на 14 ноември, като посочват номера и адреса на 

избирателната секция и било ли е включено в списъка за заличените 

лица, на какво основание и в коя секция.  

Имаме отговор, че ГД ГРАО само печати и предава на 

общинската администрация избирателния списък и списъка на 

заличените лица, не съхранява копие от списъците. Същите се 

съхраняват от общинска администрация.  

Втората част на отговора е: Съгласно Регистъра на 

населението – Национална база данни „Население“, посочено е за 

лицето с три имена и ЕГН с какъв постоянен адрес е и попада в 

обхвата на избирателна секция № 66, което ни е достатъчно.  

Предлагам да се изпрати писмо до Община Асеновград, тъй 

като адресът на лицето е в Асеновград с посочени точно улицата и 

номера, както и секцията, видно от отговора на ГД ГРАО.  

Предлагам да изпратим писмо до община Асеновград с молба 

за отговор на поставените въпроси, които преди малко изчетох.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (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.  

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.  

Заповядайте, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, имам две писма, 

които ще докладвам за сведение.  
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Едното писмо е от госпожа К., която е била председател 

на секционни избирателни комисии извън страната на всички избори 

от месец април до месец октомври. Поставя въпроса за това, че 

липсват осигуровки за девет дни участие в избори в Германия.  

Писмото е адресирано и до Външно министерство, и до 

администрацията на НОИ, поради което няма смисъл да го 

препращаме по компетентност. Затова го докладвам за сведение.  

Другото писмо е с вх. № НС-04-01-3/03.02.2023 г. Това писмо 

е от министъра на външните работи господин Н. М. В 

това писмо се обсъждат проблемите, които създава изменението на 

чл. 103 от Изборния кодекс относно необходимостта съгласно 

сегашната редакция на чл. 103 в изборите извън страната във всяка 

избирателна секция да има държавен служител или лице, работещо 

по трудово правоотношение в държавната администрация. Липсва 

обаче каквото и да е конкретно предложение, което да може да бъде 

обект на обсъждане от Централната избирателна комисия по мое 

мнение.  

Затова засега го докладвам за сведение. Не виждам какво 

можем да отговорим на това писмо. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към трета точка:  

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.  

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпили 

искания от ОИК – Брацигово. В края на месец януари две искания за 

изплащане на възнаграждения за проведени две заседания – на 

20 януари и на 21 януари по приемане на две последователни 

решения във връзка с предсрочно прекратяване пълномощия на 

общински съветник и впоследствие отмяна на това решение.  

Също така няколко дни по-късно е дошло и трето искане за 

изплащане на възнаграждение от същата Общинска избирателна 

комисия за провеждане на заседание на 30 януари тази година, което 
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е свързано с комплектуване на преписка по депозирана жалба и 

изпращането на преписката в Административен съд – Добрич.  

Към така представените искания за изплащане на 

възнаграждения са представени необходимите документи, изготвени 

са контролни листове за извършена предварителна проверка относно 

законосъобразността на извършване на разхода.  

Предлагам да бъде одобрено изплащането на възнаграждение 

на ОИК – Брацигово, в общ размер 1 332,66 лв. ведно с осигуровки, 

което, съгласно представените искания, е разпределено за двете 

заседания – 888,44 лв. и за последното заседание на 30 януари – 

444,22 лв.  

Моля да бъдат одобрени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма.  

Моля да гласуваме предложението за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Брацигово.  

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 Цветанка Георгиева); против – няма.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Във връзка с току-що докладваните 

от мен искания за изплащане на възнаграждения, които бяха 

получени в ЦИК от ОИК – Брацигово, с вх. № МИ-27-71 от 

1 февруари, има искане от страна на Общинската избирателна 

комисия да бъдат дадени указания на община Брацигово във връзка 

с изплащане на разноските за транспортни разходи на членовете на 

комисията.  

В тази връзка в моята папка от днешна дата е подготвен 

проект на писмо, аналогичен на предходно изпращани такива, във 

връзка с изплащането на транспортните разходи към други общини 

и общински избирателни комисии.  
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Моля да погледнете текста на писмото и ако няма някакви 

редакции, да го одобрим за изпращане до община Брацигово.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо до кмета на община Брацигово имате ли предложения? 

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 Цветанка Георгиева); против – няма.  

Следващ докладчик – господин Чаушев. Заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-8 от 

26 януари сме получили искане за изплащане на възнаграждение от 

ОИК – Момчилград, за проведено заседание на 18.11.2022 г., на 

което са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и девет членове, на което са освобождавали и прекратявали 

правомощията на общински съветник и обявяване на избран 

следващия от листата. Иска се и за дежурство на 17.11.2022 г. от 

председател и секретар за подготовка на това заседание.  

По преписката има счетоводна справка и контролен лист.  

Предлагам да им се изплатят дежурството и заседанието на 

колегите от ОИК – Момчилград, на обща сума 835,24 лв. със 

съответните осигуровки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

има ли?  

Подлагам на гласуване предложението за изплащане на 

възнаграждения на ОИК – Момчилград.  

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 Цветанка Георгиева); против – няма.  
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Връщаме се в първа точка: Доклади по административни 

преписки. 

 Заповядайте, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря много. Колеги, получихме 

фактура с вх. № ЦИК-99-13/01.02.2023 г. Не съм ви докладвала, 

защото бях възложила за изготвяне на докладна със съответното 

становище и контролен лист. Сега разбирам, че докладната с вх. № 

ЦИК-09-32 от 3 февруари е докладвана от друг колега, но тъй като 

оригиналите са при мен, ви го докладвам формално за сведение и 

предоставяне на счетоводството.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия с оглед 

необходимостта от подготовка на проекти на решения, които трябва 

да бъдат приети в следобедната  част на заседанието.  

Ще продължим в 15,30 ч.  

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Дванадесет 

членове сме в залата – имаме кворум. 

Моля за вашите предложения по допълване на дневния ред. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам три нови точки: 

Проект на решение относно определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъците на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Проект на решение относно определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъка на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 
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Проект на решение относно реда за проверка на списъците с 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и 

независими кандидати за участие в изборите за народни 

представители на 2 април 2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Георгиев ви предлагам това да бъдат 

точка 4, 5 и 6 от дневния ред. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Въпреки че сутринта заявих 

решението, проект на решение за регистрация на партии и коалиции 

в ЦИК за участие в изборите за народни представители  на 2 април 

2023 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да ме включите в Доклади по 

административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения по дневния ред? Няма. 

Моля, режим на гласуване по допълнения дневен ред. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с четвърта точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ 

ФОРМАТА И СТРУКТУРИРАНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН ВИД НА 

СПИСЪЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОДКРЕПЯЩИ 

РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПАРТИЯ ИЛИ КОАЛИЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 

2023 Г. 

Господин Георгиев, заповядайте по новата точка. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам проект с номер 1567 в 

папката с мои инициали – проект на решение относно определяне 

формата и структурирания електронен вид на списъците на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за 

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

Предлагам след кратко запознаване да бъде прието решение 

заедно с две приложения: (Приложение № 1) и (Приложение № 2) 

към решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

погледнете проекта на решение с проектен номер 1567 с 

приложенията към него. 

Има ли предложения по текста, изказвания? Няма. 

Подлагам на гласуване проекта на решение относно 

определяне формата и структурирания електронен вид на списъците 

на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция 

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

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1592-НС/06.02.2023 г. 

 

Продължете със следващия проект по точка пет от дневния 

ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ 

ФОРМАТА И СТРУКТУРИРАНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН ВИД НА 

СПИСЪКА НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОДКРЕПЯЩИ РЕГИСТРАЦИЯТА 

НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Господин Георгиев. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият проект е с проектен 

номер 1568 също с две приложения: (Приложение № 1) и 

(Приложение № 2). 

Проектът на решение е относно определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъка на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в 

изборите за народни представители на 2 април 2023 г. 

Предлагам да се запознаете и ако нямате забележки, да 

приемем този проект на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или предложения по проекта на решение с 

проектен номер 1568 и приложенията към него. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1593-НС/06.02.2023 г. 

 

Продължаваме със следващия проект по точка шеста: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРОВЕРКА 

НА СПИСЪЦИТЕ С ИЗБИРАТЕЛИ, ПОДКРЕПЯЩИ 

РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ 

КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият проектен номер е 1569 

относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за 

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

Предложение в този проект на решение е в два раздела. 

I. Проверка на списъците, представени от партии и коалиции. 
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II. Проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участие 

на независими кандидати. 

Предлагам след запознаване да преминем към гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение с проектен номер 1569 – моля за вашите изказвания, 

предложения, ако има, по текста. Проектът е разгледан в работна 

група, така че, мисля, че нормативно няма изменения, които да 

налагат промени в неговото съдържание.  

Не виждам изказвания. 

Подлагам на гласуване проекта на решение относно реда за 

проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за 

народни представители на 2 април 2023 г. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 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, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1594-НС/06.02.2023 г. 

 

Продължаваме с точка седма от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ЦИК ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

проект на решение относно регистрация на партии и коалиции в 

ЦИК за предстоящите избори, като този проект също беше обсъден в 

работна група и по него няма корекции с оглед нормативни 

изменения. 

Проектът на решение е добавен така както беше говорено – 

да уточним техническия носител, както и обяснителният текст в 
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съответната книга (Приложение № 3), а именно технически носител-

флашка, както и в последния Раздел XI „Подаване на документи за 

регистрация“ като отделна точка за по-голяма прегледност е 

обособена точка, която посочва началния срок за приемане на 

документите за регистрация на партии и коалиции в Централната 

избирателна комисия, а именно 8 февруари 2023 г. Тук трябва да 

посочим и час, така че да е в синхрон със следващата точка, която 

определя крайния час. 

Колеги, ще посочим и начален час от 9,30 ч. на 8 февруари 

2023 г., като крайният срок е 17,00 ч. на 15 февруари 2023 г. Това е 

проектът на решение. 

В това решение ще бъде посочен номерът на решението, 

което току-що приехме по доклада на колегата Георгиев – Решение 

№ 1592-НС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение има ли изказвания, предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване на проекта на решение за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите на 

2 април 2023 г. с начало 9,30 ч. на 8 февруари 2023 г. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1595-НС/06.02.2023 г. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам да гласуваме и 

съобщение с текста, който е в проекта на съобщение във вътрешната 

мрежа, като обявим начален срок 8 февруари 2023 г. за регистрация 

от 9,30 ч. и че приемането на документите ще се извършва всеки ден 

от 9,30 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз 

Александър“ I № 1, във фоайето непосредствено до вход „Ларго“. 
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 Крайният срок за регистрация в ЦИК на партиите и 

коалициите е 17,00 ч. на 15 февруари 2023 г. и се извършва по реда 

на току-що приетото Решение № 1595-НС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, свързан доклад – във 

вътрешната папка с мои инициали, има проект на писмо до госпожа 

Стефана Караславова, главен секретар на Народното събрание и до 

началника на сектор „Охрана“ към НСО.  

Ще съобразя текста с току-що гласуваното съобщение, в 

смисъл няма да има „непосредствено“, ще бъде „достъпът до 

фоайето, вх. „Ларго“, считано от 9.30 ч. на 8 февруари 2023 г.“ и 

Решение № 1595 от днешна дата. 

Приемането ще се извършва всеки ден от 9,30 ч. до 17,00 ч.  

Предлагам да гласуваме това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо има ли предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, още един свързан доклад. Моля 

да погледнете във вътрешната мрежа, в моя папка има подпапка 

„Входящи регистри“. 
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След обсъждане на работна група, ви предлагам да одобрим с 

протоколно решение реквизитите на тези регистри за регистрация на 

партии, коалиции за участие в изборите за народни представители на 

2 април 2023 г., за да могат да бъдат дадени за печат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания или предложения по проектите на „Входящи 

регистри“, които да одобрим, за да могат да бъдат подготвени и да са 

в готовност за началото на регистрацията на 8 февруари 2023 г. 

Не виждам предложения. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Връщаме се в Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, на работна група обсъдихме проект на 

решение относно определяне на условията и реда за 

видеонаблюдението и видеозаснемането след края на изборния ден. 

В проекта на решение – може да го видите във вътрешната 

мрежа, са отразени предложените на обсъждането корекции. Тъй 

като техническото осигуряване на видеонаблюдението се извършва 

от Министерския съвет, а с решение на Министерския съвет тази 

отговорност е възложена на министъра на електронното управление, 

предлагам да изпратим проекта на решение за определяне на 

условията и реда за видеонаблюдението на министъра на 

електронното управление за съгласуване, като изпратим и копие до 

министър-председателя и заместник министър-председателя по 

обществения ред и сигурност. Проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? 
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Господин Войнов, ще Ви помоля да конкретизирате най-

краткия срок, предвид и спешността на въпроса. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ще добавя до 14,00 ч. на 7 февруари. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, на 27 януари изпратихме 

писмо до „Смартматик“ със запитване кои дейности по осигуряване 

на машинното гласуване не могат да бъдат извършвани без тяхно 

съдействие. Тъй като все още нямаме отговор от тях, предлагам да 

им изпратим напомнително писмо, че очакваме становище от тях, 

още повече след изявлението на „Сиела Норма“ АД в писмото им от 

1 февруари. Проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с предложението за писмо. 

По проекта на писмото ви предлагам да направим една 

редакция, като разделим на две части писмото. В първата част да 

настояваме за отговор на нашето писмо, изпратено на 27 януари, и 

във втората част на писмото да очакваме становището им не по-

късно от 7 февруари по изложеното от „Сиела Норма“ АД 

предложение за съвместно участие със „Смартматик“. 

Има ли други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

В тази точка, госпожо Солакова, заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по повод на писмото от 

главния секретар на Министерския съвет с вх. № НС-03-

3/03.02.2023 г., което е в отговор на наше писмо, с което поискахме 

да бъдат съгласувани няколко проекта, включително проект на 

решение относно условията и реда за изработката на изборни книжа 

и материали съгласно чл. 6, ал. 3 от Изборния кодекс, Централната 

избирателна комисия съгласувано с Министерския съвет приема 

това решение. 

От писмото на главния секретар не става ясно каква е 

практиката по осигуряването на кабини в досегашните избори за 

гласуване в изборните помещения. Обсъдихме на работна група да 

изпратим писмо, към което да приложим проекта на решение, като в 

частта относно ангажиментите и отговорностите на 

Администрацията на Министерския съвет да включим изработката 

на параваните за гласуване, като основните характеристики да бъдат 

съобразени с изискването за запазване на вота на избирателите и 

поставяне на указателните табели и табла съгласно решението на 

Централната избирателна комисия от 3 февруари. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване по проекта на писмо до главния 

секретар на Министерския съвет. 

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

Димитър Димитров, 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, връщам на доклад две писма, 

които съм докладвала след получаването им – те са обсъдени и на 

работна група, по отношение на Закона за местното самоуправление 

и местната администрация. Само напомням, че от Главна дирекция 

„Национална полиция“ и от кмета на община Каварна получихме 

писма относно прилагането на този закон. 
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С проекти на писма, които са във вътрешната мрежа, 

предлагам, макар да изглежда формално, да отговорим, че уредбата е 

в Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

така поставените въпроси всъщност не са от компетентността на 

Централната избирателна комисия. 

В случаите, в които имаме данни за несъвместимост или са 

налице условията за предсрочно прекратяване на пълномощията на 

кмет, би следвало да бъде сезирана съответната общинска 

избирателна комисия и да посочим, че решенията на ОИК се 

оспорват пред съответния административен съд, за да стане ясно, че 

Централната избирателна комисия е извън този процес по 

прилагането на тези норми от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и не би следвало от нас да се очаква 

изразяване на компетентно становище. 

Предлагам да ги гласуваме, за да приключим, да не очакват 

отговор от ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на писмо до 

Главна дирекция „Национална полиция“. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Колеги, в тази точка ще ви докладвам заявление с вх. 

№ ЦИК-11-11/06.07.2023 г. от Н. Ж., главен 

юрисконсулт в звено „Правна дейност“ в дирекция 

„Администрация“ на Централната избирателна комисия, относно 

прекратяване на трудовия му договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 9 

от Кодекса на труда. 

В заявлението се сочи, че на проведен конкурс по реда на 

чл. 10д от Закона за държавния служител е бил класиран на първо 
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място от допуснатите кандидати. Издадена е заповед от съответния 

ръководител, с което е назначен на длъжност „главен инспектор“ в 

съответната администрация. Предвид това в заявлението се сочи, че 

трудовият договор следва да бъде прекратен без предизвестия на 

основание чл. 327, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда, считано от 

9 февруари 2023 г.  

Към заявлението е приложено и копие от издадената заповед, 

цитирана в заявлението.  

В тази връзка ви предлагам на основание чл. 327, ал. 1, т. 9 от 

Кодекса на труда и във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 13 от Правилника за 

организацията на дейността на Централната избирателна комисия, 

структурата и функциите на нейната администрация да бъде 

прекратено трудовото правоотношение на Н. Ж., 

главен юрисконсулт в звено „Правна дейност“. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № ЦИК-21-

1/02.02.2023 г. е постъпила първата тарифа от BG. Reporter.info. 

Предлагам с протоколно решение да създадем на страницата 

линк към базата данни, в която ще бъдат записвани всички медии, 

които са заявили своите тарифи. За да улесним работата, това да 

става автоматично, без да се разпределя и докладва едно по едно.  

Засега ще се обобщават от госпожа Д.    Ш.    и накрая 

ще се създаде регистърът, който ще бъде използван, когато започнем 

да одобряваме заявени медийни пакети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? 
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Моля, режим на гласуване протоколно решение относно реда, 

по който ще се обработват постъпващите тарифи на средствата за 

масово осведомяване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре, 

7 февруари 2023 г., от 10,30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 16,30 ч.) 
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