
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 9 

 

На 20 май 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Назначаване състави на РИК. 

 Докладват: Росица Матева, Цветанка Георгиева, Емил 

Войнов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Елка Стоянова и 

Красимир Ципов 

2. Проект на решение относно осъществяване на контрол от 

Централната избирателна комисия при отпечатването на хартиените 

бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г. 

 Докладва: Севинч Солакова 

3. Проект на решение за промени в състави на ОИК. 

 Докладва:  Силвия Стойчева 

3а. Допускане на партия до участие в частичните местни 

избори. 

 Докладват: Димитър Димитров и Георги Баханов 

4. Проекти на изборни книжа. 

 Докладва: Емил Войнов  

5. Доклад относно машинно гласуване. 

 Докладва: Емил Войнов 

6. Доклади по  административни преписки. 

 Докладват: Севинч Солакова и Емил Войнов  

7. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

 Докладва: Цветозар Томов  
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8. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

 Докладва: Димитър Димитров 

9. Разни. 

 Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, Димитър 

Димитров, Цветозар Томов, Йорданка Ганчева и Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева.     

 

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

госпожа Камелия Нейкова – председател, и госпожа Росица Матева - 

заместник-председател.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Добър ден, колеги! 

В залата сме 9 членове на Централната избирателна комисия и 

заседанието може да бъде открито. 

Във вътрешната мрежа е проектът на дневен ред с девет 

точки. (Изчита дневния ред.) 

Колеги, по т. 5 да ви уведомя, че предлагам всеки ден в 

дневния ред да има точка „Машинно гласуване” независимо дали е 

свързана с доклад на колегата Войнов или на друг колега, защото е 

приоритетен въпрос. 

Точка 9 „Разни” е под условие, че ако има точки, които могат 

да бъдат отложени, ще останат за следващо заседание. 

Колеги, имате ли предложения по така предложения дневен 

ред? 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 
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Искам да помоля, понеже съм докладчик по т. първа, да ме 

имате предвид по-късно – към обяд или в ранния следобяд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Други 

предложения? 

Госпожа Матева и госпожа Георгиева – когато имате 

готовност. 

Господин Г еоргиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Госпожо председател, имам качен 

току-що проект за решение за  наблюдатели. Ако го включим в т. 

„Разни” за запознаване, мисля, че срокът е утре, до 21 май 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Предлагам да не го 

включваме в дневния ред за доклад. Колегите са информирани, че 

проектът е готов. Могат да се запознаят. В утрешното заседание да 

го разгледаме и приемем решението, след като срокът е 21.05.2021 г. 

Колеги, проектът на решение е в папката на колегата 

Георгиев. До утре да може всички да се запознаем с него, ако има 

предложения за допълване. 

Други предложения? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам да докладвам и за сведение, 

но в момента не съм готов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  При необходимост 

ще докладвате в т. „Разни”. 

Други предложения? Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения дневен ред. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Колеги, преди да започнем по дневния ред, в днешното 

заседание във вътрешна мрежа може да се запознаете с 

Поздравителен адрес от Сметната палата за работата на ЦИК. С този 

поздравителен адрес господин Цветков отправя поздравления към 

целия състав на Комисията, като ни пожелава здраве, енергия и 
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успешна работа в нашия мандат. От името на ЦИК благодарим за 

отправените поздравления. 

Едно писмо ще ви докладвам за сведение. С вх. № ЦИК-00-

174 от 19.05.2021 г. Държавна агенция „Национална сигурност” е 

изразила становище, че не възразява относно ползването от ЦИК на 

предложените помещения в сградата на НДК като възможен вариант 

за работни помещения на ЦИК. Това вероятно е продължение на 

кореспонденция от предходния състав на ЦИК, тъй като е в отговор 

на писма от месец април. В деловодството ще има папка по 

отношение на новата сграда, в която евентуално ще се помещава за в 

бъдеще ЦИК. 

Преминаваме към първа точка: 

 

Точка 1. Назначаване състави на РИК. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо 

председател. 

Уважаеми колеги, докладвам постъпила в ЦИК преписка 

относно проведени консултации за назначаване на РИК – Пловдив, 

16. РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 

11.07.2021 г. с вх. № НС-05-83/16 от 16.05.2021 г. Проектът е качен 

във вътрешната мрежа. 

Под този входящ номер в ЦИК е постъпила цялата преписка 

от проведените консултации за назначаване състава на РИК – 

Пловдив, 16. РИК, като на консултациите е постигнато съгласие 

между участвалите политически сили за състава на РИК. 

Видно от протокола, е постигнато споразумение за 

ръководството и състава. За ръководство се предлага състав от 

следните партии и коалиции: за председател – от Коалиция ГЕРБ-

СДС, за заместник-председател – от ПП „Има такъв народ”, за 

заместник-председател – Коалиция „Изправи се! Мутри вън!”, за 

секретар – предложение от ПП ДПС. 

Извършила съм проверка на документите. Всички изискуеми 

документи съгласно Закона и наше решение са налице в преписката. 
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Предвид на това предлагам да назначим РИК в 16. Изборен район – 

Пловдив, за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в 

следния състав: председател: Спас Атанасов Шуманов от ГЕРБ-

СДС, и заместник-председатели: Ивайло Стоилов Василев от „Има 

такъв народ” (ИТН), Андрей Иванов Захариев от „Изправи се! 

Мутри вън!” (ИМВ),  секретар: Радина Бойчева Петрова от ПП ДПС; 

и членове, както следва: Гергана Лъвова Костадинова от ГЕРБ-СДС, 

Калоян Николаев Сухоруков от ГЕРБ-СДС, Мирослав Тенев Тенев 

от ГЕРБ-СДС, Станислава Минчева Колева от ГЕРБ-СДС, Антония 

Борисова Костова от ИТН, Константин Василев Пехливанов от ИТН, 

Изабела Светлозарова Петкова от ИТН, Манка Васкова Бабаджанова 

от БСП, Райна Емилова Бонева от БСП, Антон Костадинов Вутов от 

БСП, Сюрия Юсуф Дене – ДПС, Димитър Василев Згуров – 

„Демократична България” – Обединение (ДБ-О), Петя Йовкова 

Борисова – ДБ-О. 

Предлагам да одобрим състава на РИК в 16. ИР, както е 

направен докладът и постигнато споразумение. 

Колеги, проектът на решение за назначаване на тази РИК е от 

скоро произведените избори, около който се е обединила Комисията. 

Аз лично не възразявам, ако преценим да направим някакви 

корекции. Като докладчик ще приема всичко. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предложения? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Не трябваше ли да пишем „По чл. 

58 от Изборния кодекс” вместо сега представения текст? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:   По принцип – да, 

така говорихме, но  имаме 31 решения, всички биха подлежали на 

обжалване пред Върховния административен съд, тъй като 

проектите са изготвени, предлагам да не ги поправяме в тази част. 

Други предложения? Няма.  

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение 

за назначаване на РИК в 16. изборен район – Пловдив. 

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

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

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е № 43-НС от 20.05.2021 г. 

Да ни е честита първата назначена РИК! 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, следващата преписка е 

постъпила от областния управител на Варна за проведени 

консултации за назначаване на РИК с вх. № НС-05-83/25 от 

17.05.2021 г. Консултациите са проведени на 14.05.2021 г., видно от 

приложения протокол от проведени консултации. Не е постигнато 

споразумение за състава и ръководството на РИК в 3. ИР – 

Варненски. Това е изборен район с 10 и повече мандата. РИК се 

състои от 17 членове. За Коалиция ГЕРБ-СДС – петима членове, за 

ИТН – четирима членове, за БСП за България – трима, за ДПС – 

двама, за ДБ – двама, и за ИМВ – един член. На консултациите са 

присъствали и надлежно упълномощени представители на ВМРО. 

От присъстващите представители на партии и коалиции са 

направени следните предложения за ръководен състав на РИК в 3. 

ИР - Варненски, а именно от представителите на ГЕРБ-СДС – за 

председател, от ПП ИТН – за председател, за заместник-

председатели на РИК са постъпили предложения от Коалиция ГЕРБ-

СДС в случай че лицето, което се предлага за председател, не стане 

такъв или секретар, те предлагат да стане заместник-председател; от 

ПП ДПС, от БСП. За секретар са постъпили предложения от ДПС, 

БСП, съответно от ГЕРБ-СДС в условията на алтернативност. 

Консултациите не са постигнали съгласие. В преписката и 

представения протокол има обсъждания и констатации, че на една от 

политическите сили, а именно ИТН се е установило, че няма някои 

от изискуемите документи. По предложение на ДБ със съгласието на 

ПП ИТН е предложено да бъдат проведени нови консултации. Видно 

от протокола, областният управител на област Варна е посочил, че 

срокът за провеждане на консултациите е 14.05.2021 г. и е обективно 

невъзможно да се правят нови консултации. Предоставил е 

възможност на ИТН до два часа да представи декларации и копия на 
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дипломи с оглед изпълнение на изискванията от решението на ЦИК 

и Изборния кодекс. В протокола се съдържат обективирани мнения и 

становища, по направеното предложение има възражения. 

Протоколът от консултациите е подписан с особено мнение 

от всички политически сили. Няма особено мнение единствено  от 

БСП за България и ИМВ. Особените мнения са от ДБ-О, от ДПС, от 

ИТН, от ВМРО и са приложени към протокола. ВМРО е направило 

предложение за попълване състава на РИК с предложение на тази 

политическа сила, с оглед, че има според тях нередовно представени 

документи на ПП ИТН. 

Колеги, след като се запознах с цялата преписка, разгледах и 

приложените документи и писмени предложения, установих, че за 

ПП ИТН са налични две идентични по своята същност писмени 

предложения за състава на РИК за провеждане на изборите на 

11.07.2021 г., които съдържат предложения за четири лица: Юлиан 

Георгиев Георгиев, Светла Живкова Николова, Давид Росенов 

Асенов и Йовчо Желязков Йовчев, като господин Георгиев е 

предложен за председател, заместник-председател, секретар, член, а 

другите лица – за членове. 

В преписката на ПП ИТН има друго писмено предложение на 

областния управител на област Варна с вх. № РД-21-0300-8011 от 

14 май с час от 15,09 ч. Предполагам, че това е след дадения срок за 

представяне на документи. Към първоначалното предложение има 

приложени декларации, наименувани „Декларации по чл. 60, ал. 3, 

т. 1 от ИК”, но не са по формата и образеца, който мисля, че е 

приложение към Решение № 5. 

В преписката се съдържат приложени декларации за всичките 

четири лица по нашия образец, Приложение № 4, както и копия от 

дипломите на всички лица. Преписката съдържа и писмо, получено 

по електронната поща от Адвокатска колегия – Варна, с приложена 

диплома и копие на господин Илиян Георгиев, който е предложен за 

ръководен състав на РИК – Варна. 

В РИК са представени всички политически сили, представени 

са и резервни членове. 
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Предлагам с общ списък в края да утвърдим всички резервни 

членове по всички преписки, така че не докладвам резервните 

членове. 

След като прегледах цялата преписка, считам, че са налице 

всички изискуеми документи. След обсъждане в работна група с 

оглед квотното разпределение и представените документи предлагам 

за ръководен състав на РИК – Варна, следното: за председател – 

предложението на Коалиция ГЕРБ-СДС, а именно за господин 

Велин Марков Жеков, предложението на БСП за секретар на 

госпожа Олга Николаева Томова-Куцарова, за заместник-

председатели – предложението на ПП ИТН господин Илиян 

Георгиев Георгиев и за втори заместник-председател – 

предложението на ПП ДПС – госпожа Марияна Георгиева 

Пантелеева. 

За пълнота на доклада в ЦИК са постъпили преписки под вх. 

№ НС-22-1757 от 17.05.2021 г. от господин П.         В.   , като 

жалбата е срещу предложението за адвокат Илиян Георгиев за 

председател на РИК – Варна. 

Постъпило е възражение с вх. № НС-22-1769 от 18.05.2021 г. 

от госпожа С. К., също срещу това предложение. 

Същите са постъпили в оригинал. 

Аз не предлагам разглеждане на тези преписки. Докладвам ги 

за пълнота на доклада. 

Предложението ми е за този ръководен състав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Във втория абзац, 

колега Ганчева, погледнете, необходима е техническа корекция. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Благодаря, госпожо председател. 

Ще бъде коригирано с оглед на Закона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За процедурно 

предложение – госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо председател, тъй като вчера с 

решение на ЦИК беше определена работна група, която да се 

занимае в детайли с преписките по направените предложения от 

областните управители за назначаването на РИК-ове там, където 



9 

 

няма постигнато съгласие, ви предлагам с цел оперативност и при 

положение, че има да разгледаме над 25 преписки днешния ден, и 

това не е единствената точка по дневния ред, Ви моля да бъде 

подложено на обсъждане в Комисията дали е необходимо да правим 

такива подробни доклади. Всички доклади са качени във вътрешната 

мрежа, всички преписки са детайлно прегледани. Комисията е 

стигнала до единодушно становище. 

Предлагам да докладваме само окончателното решение на 

Комисията. Ако  по тези окончателни решения има забележки или 

допълнителни въпроси, поставени от останалите колеги от 

Комисията, тогава да се пристъпи към такъв подробен доклад. 

Смятам, че няма да ни стигне днешният ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Моля, режим на 

гласуване за така направеното процедурно предложение за по-

съкратени доклади по този тип проекти на решения. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър 

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка 

Георгиева), против – 2 (Георги Баханов и Красимир Ципов). 

Колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И аз имам процедурно предложение: да 

гласуваме преди обяд само съгласията, а следобед да започнем тези, 

по които има особени мнения по една или друга позиция. 

Следобедното заседание да бъде за тези, по които има непостигнато 

съгласие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на колегата Чаушев: в частта от 

заседанията до обяд да разглеждаме само предложенията за състави 

на РИК, по които е постигнато съгласие на консултациите при 

областните управители. 

Моля, режим на гласуване. 
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Предвид на това, че докладът за РИК – Варна, е направен 

почти в цялост, нека колегата Ганчева да довърши доклада и да 

разгледаме това решение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колега Ганчева, моля, продължете. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател, от 

доклада остана само да изчета членовете: Емилия Христова 

Стефанова – предложение на Коалиция ГЕРБ-СДС, Красимир Нанев 

Коев – Коалиция ГЕРБ-СДС, Румяна Денчева Цветкова – Коалиция 

ГЕРБ-СДС, Пенка Стоева Бакалова - Коалиция ГЕРБ-СДС, Светла 

Живкова Николова – ИТН, Давид Росенов Асенов – ИТН, Йовчо 

Желязков Йовчев – ИТН, Калин Илиев Горанов – БСП, Емил Киров 

Пенков – БСП, Орхан Мехмед Мехмед – ДПС, Доля Цветанова 

Пчелинска-Бойчева - ДБ-О, Жени Димитрова Калчева – ДБ-О, 

Веселина Стоянова Тупареева – ИМВ. 

В преписката са приложени и предложенията на 

политическите партии за имената на резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, имате ли 

предложения по направения доклад? Не виждам. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение 

за състав на РИК в 3. изборен район – Варненски, с направените 

технически корекции.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е с № 44-НС от 20.05.2021 г. 

Колеги, в изпълнение на протоколното решение, което взехме 

по предложенията, направени от колегите Стоянова и Чаушев, 
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продължаваме с проектите за назначаване състави на РИК в 

изборните райони, където на консултациите е имало постигнато 

съгласие. 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка има проект за решение 

относно назначаване на РИК в 31. ИР – Ямболски, в изборите за 

народни представители на 11.07.2021 г. 

Постъпило е писмо от областния управител с № НС-05-8328 

от 17.05.2021 г. Към писмото са представени всички документи, 

осигуряващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от ИК, протокола от 

14.05.2021 г. за проведените консултации за състав на РИК и всички 

изискуеми се документи. 

В консултациите са участвали представители на всички 

парламентарно представени партии и коалиции. Постигнато е 

съгласие между участниците по отношение както на състава, така и 

на ръководството на РИК в 31. ИР – Ямболски. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 60, 

ал. 7 и ал. 10 предлагам ЦИК да вземе следното решение: да назначи 

РИК в 31. ИР – Ямболски в състав от 13 членове, както следва: 

председател Ани Стефанова Канева – ГЕРБ-СДС, заместник-

председател Милко Димитров – ИТН, заместник-председател Лора 

Каламерова – ДПС, секретар Яна Първанова – БСП за България, и 

членове: Димитър Събев, Емилия Марчева и Силвия Атанасова от 

ГЕРБ-СДС, Катя Апостолова и Веса Ефева от ИТН, Биляна 

Кавалджиева от  БСП, Мима Атанасова от ДПС, Снежана Енчева от 

ДБ, Мариана Гърдева от ИМВ. 

РИК да встъпи в пълномощията си на 22.05.2021 г. 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС. 

Приложени са и резервни членове. Виждате ги на 

допълнителната страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:   Благодаря. 

Колеги, чухте направения доклад. Имате ли някакви 

предложения? Няма. 
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Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

за назначаване състава на РИК в 31. ИР – Ямболски. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е № 45-НС от 20.05.2021 г. 

Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в ЦИК е пристигнало с вх. № НС-05-83/9 

от 15.05.2021 г. от областна администрация – Благоевград, писмо от 

областния управител, който ни информира, че след проведените 

консултации в областната администрация е постигнато съгласие за 

състава на РИК – Благоевград. 

Подготвил съм проект за решение, с който ЦИК да утвърди 

това постигнато съгласие, обективирано в протокола на областния 

управител и неговото предложение. Във вътрешната мрежа в 

папката с моите инициали е качен проектът на решение за 

назначаване на РИК в 1-ви ИР – Благоевградски, в изборите за 

народни представители на 11.07.2021 г. 

Към предложението е представен протокол от 15.05.2021 г. за 

проведените консултации при областния управител за състав на РИК 

ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции 

и приложените към тях документи. На консултациите са 

присъствали и са участвали надлежно упълномощени представители 

на всички парламентарно представени партии и коалиции. След като 

се запознах с преписката, се установи, че се спазват изискванията на 

ИК за консултациите, участвалите партии и коалиции са направили 

предложения за състава на РИК, в което се съдържат предложения за 

предложените лица и изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 

4 от ИК. 
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Както казах в началото на доклада, е постигнато съгласие 

между участниците по отношение както на ръководството, така и на 

състава на 1-ви ИР – Благоевградски. 

Предлагам на вашето внимание и поименния състав на 

ръководството и състава на РИК – Благоевград. За председател - 

Ангел Милчев Ризов – ИТН, заместник-председател Йордан 

Стефанов Симонски от БСП, заместник-председател Милена 

Димчова Велкова от ДБ-О, секретар Галена Николаева Манева – 

Узунова от ДПС, и членове: Мартин Йорданов Лалев, Тина 

Илиянова Кълбова, Антоанета Кирилова Богданова, Антоанета 

Димитрова Кръстева, Елена Иванова Панчева – от Коалиция ГЕРБ-

СДС; следват Радослав Иванов Митрев, Десислава Костадинова 

Грозданова и Галина Иванова Тренчева-Николова от ИТН, от БСП 

предложенията за членове са следните: Славчо Иванов Попов и 

Стоян Христов Христов; от ДПС за член е предложен Мустафа Муса 

Сирачки, тъй като по другото предложение за секретар е постигнато 

съгласие, което прочетох преди малко. Емил Николов Тодоров – ДБ-

О, и от ИМВ Анна Кирилова Бистричка. 

Предложението е за назначаване на РИК в 1. ИР както по 

отношение на ръководство, така и по отношение на поименния 

състав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Уважаеми колеги, 

имате ли предложения по така направения доклад? Няма. 

Режим на гласуване на проекторешението за назначаване 

състава на РИК в 1. ИР – Благоевградски. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е № 46-НС от 20.05.2021 г. 

Продължаваме с колегата Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател. 
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Колеги, в моя папка от днес с вх. № НС-05-83-7 от 15.05.2021 

г. е постъпило предложение от областния управител на област 

София. Към предложението е представен протокол от 14.05.2021 г. 

за проведени консултации при областния управител за състав на 

РИК  ведно с направените предложения от участвалите партии и 

коалиции и приложените към тях документи. 

Представям на вниманието ви на първо място проект за 

решение за назначаване на РИК в 23. ИР – София в изборите за 

народни представители на 11.07.2021 г. На консултациите са 

участвали надлежно упълномощени представители на всички 

парламентарно представени партии и коалиции. От представената 

преписка се установява, че са спазени изискванията на ИК за 

провеждане на консултациите, като участвалите партии и коалиции 

са направили предложения за състав, в който се съдържат 

изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК. 

На проведените консултации при областния управител е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и 

ръководството на РИК в 23. ИР – София. 

Предвид на изложеното на съответните основания от ИК и 

Решение № 5-НС от 12.05.2021 г. на ЦИК предлагам ЦИК да 

назначи РИК в 23. ИР – София в състав от 17 членове, както следва: 

председател Живка Василева Котева – БСП, заместник-председател 

Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова – ИМВ, заместник-

председател Димитър Петров Шалъфов – ИТН, секретар Полина 

Василева Витанова – Коалиция ГЕРБ-СДС, и членове, както следва: 

Красимир Георгиев Сираков, Мирослава Здравчова Николова, Надя 

Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров – ГЕРБ-СДС, 

Параскева Иванова Димитрова, Снежана Тодорова Инкова, Райна 

Константинова Евтимова – ИТН, Миладин Петров Рангелов, Дарина 

Маркова Пачева – БСП, Мартин Мехмед Сюлейман, Милен Събинов 

Ревански – ДПС, Даниел Иванов Стоянов и Васил Наумов Бошнаков 

– ДБ-О. 
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Накрая на преокта за решение са представени резервни 

членове от коалициите ГЕРБ-СДС – двама човека, от БСП – един 

човек, от ДПС – един  човек, и от ИМВ – още един човек. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, имате ли 

предложения? Не виждам. 

Подлагам на гласуване проекта на решение за назначаване 

състава на РИК в 23. ИР – София. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър 

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Това решение е с № 47-НС от 20.05.2021 г. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Продължавам с проект на решение за 

назначаване на РИК в 24. ИР – София, в изборите за народни 

представители на 11.07.2021 г. 

Постъпило е предложение от областния управител на област 

София със същия входящ номер. Към предложението е представен 

протокол от 14.05.2021 г. за проведени консултации при областния 

управител за състав на РИК ведно с направените предложения от 

участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. 

От представената преписка се установява, че са спазени 

изискванията на ИК за провеждане на консултации, като 

участвалите партии и коалиции са направили предложения за състав 

на РИК, в който се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 

60, ал. 3 и 4 от ИК. 

И тук, както по отношение на състава на предходната РИК, е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и 

ръководството. 

С оглед на това на съответните основания от ИК и Решение 

№ 5-НС от 12.05.2021 г. на ЦИК предлагам на вниманието ви 

Решение за назначаване на РИК в 24. ИР – София, в състав от 17 

членове, както следва: Валери Владимиров Цолов – ГЕРБ-СДС, 

заместник-председател Филип Цветанов Константинов – ПП ИТН, 
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заместник-председател Георги Христов Кюркчиев – БСП, секретар 

Благомира Димитрова Андонова – ДПС, и членове, както следва: от 

Коалиция ГЕРБ-СДС Евгени Кирилов Пепелянков, Мария Гинчева 

Георгиева, Снежана Младенова Кондева, Стоил Петромил Сотиров, 

от ПП ИТН Татяна Василева Александрова, Ирена Димитрова 

Караколева, Симеон Димитров Дочев, от БСП за България 

Десислава Здравкова Таранова, Даниела Алексиева Цекова, от ДПС 

Величка Йорданова Грънчарова, от ДБ-О Велин Ангелов Пеев, 

Калин Апостолов Ангелов, от ИМВ Антоанета Славчева Мишева. 

В края на решението са представени резервни членове, както 

следва: един от Коалиция ГЕРБ-СДС, един от ИТН, един от БСП, 

един от ДПС, един от ИМВ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Благодаря. 

Колеги, не виждам предложения. 

Моля, режим на гласуване по така представения проект на 

решение за назначаване състава на РИК в 24. ИР – София. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е № 48-НС от 20.05.2021 г. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Последният проект за решение, който 

ви предлагам, е за назначение на РИК в 25. ИР – София, в изборите 

за народни представители на 11.07.2021 г. 

Постъпило е същото предложение от областния управител. 

На проведените при него консултации е постигнато съгласие между 

участниците по отношение на състава и ръководството на РИК в 25. 

ИР – София. Предвид изложеното и на съответните основания от ИК 

и Решение № 5-НС от 12.05.2021 г. предлагам на вашето внимание 

да назначим РИК в 25. ИР – София, в състав от 17 членове, както 

следва: председател Виолета Красимирова Темелкова-Петрова – 

Коалиция ГЕРБ-СДС, заместник-председател Мартина Цветанова 

Маринова – ДПС, заместник-председател Борислав Георгиев Ганчев 
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– ДБ-О, секретар Александър Ламбринов Шпатов – ИТН, членове, 

както следва: Диян Сашов Асенов, Силвия Захариева Качулкова, 

Соня Боянова Василева, Християнна Василева Василева – ГЕРБ-

СДС, Людмила Петрова Георгиева, Светла Иванова Илиева, Нина 

Анатолиева Димитрова – ИТН, Жана Бориславова Иванова, Ивайло 

Веселинов Василев, Елеонора Георгиева Ангелова, Ясен Георгиев 

Стоев – БСП за България, Венцеслав Василев Йотов – ДПС, 

Цветанка Петкова Петкова – ДБ-О, както и списък на резервните 

членове в края на проекта – по един от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и 

ДПС. Завърших. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, имате ли 

предложения по така представения проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване на решение за назначаване на РИК 

в 25. ИР – София. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е с № 49-НС от 20.05.2021 г. 

Има ли готовност за други преписки в момента? няма. 

Продължаваме със следващата втора точка от дневния ред: 

 

Точка 2. Проект на решение относно осъществяване на 

контрол от Централната избирателна комисия при отпечатването на 

хартиените бюлетини за гласуване в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, този проект беше 

изпратен за съгласуване до печатницата на БНБ и до министъра на 

финансите. Получихме писмо от печатницата на БНБ – съгласуват 

без бележки и предложения. Вчера постъпи писмо и от главния 

секретар на МФ. В писмото ни информират, че нямат предложения и 

бележки по проекта на решение. 
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В писмото изрично обърнахме внимание, в случай на 

необходимост при преценка от страна на министъра на финансите да 

се актуализира или да се подпише ново споразумение за 

отговорността на ЦИК и на МФ в процедурата по осъществяване на 

контрол при отпечатване на бюлетините съгласно Наредбата за 

контрол при отпечатване на ценни книжа да ни информират за 

тяхното становище. 

В съгласувателното писмо по проекта на решение, което ви 

цитирам, изразяват становище, че според тях не се налага 

актуализация или подписване на ново споразумение, а остава да 

действа това, което е от 24 април 2014 г. поради липса на промяна в 

дейностите, чрез които отдел „Контрол върху отпечатването на 

ценни книжа” в МФ осъществява контрол за спазване на 

изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и 

контрол върху ценни книжа при отпечатването на хартиените 

бюлетини и съгласуване. Тази наредба се прилага, тъй като съгласно 

чл. 209 бюлетините се отпечатват от печатницата на БНБ при 

спазване на изискванията на тази Наредба за отпечатване на ценни 

книжа. 

Основните характеристики на бюлетините са посочени както 

в разпоредбата на чл. 208 от ИК, така и в това решение, 

включително грамажа на хартията, за да не се разкрива тайната на 

гласуването. 

Както знаем, ЦИК и МФ чрез този посочен отдел 

осъществяват контрола по отпечатването на бюлетините. Участието 

на МФ е непрекъснато в целия процес от изготвянето на 

предпечатния образец до унищожаването на технологичния брак и 

печатните форми. 

В случая и при доклада на проекта преди изпращане за 

съгласуване уточнихме, че ЦИК прилага и електронна система за 

одобряване на предпечатния образец на бюлетините. ЦИК одобрява 

предпечатния образец на бюлетините за гласуване извън страната, а 

всяка РИК – за съответния изборен район. 
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ЦИК има възможност да осъществи контрол по 

съдържанието на всички бюлетини за всички изборни райони и при 

необходимост да блокира процедурата. 

При одобряване на предпечатните образци РИК 

потвърждават съответно тиража на бюлетините. В проекта на 

решение са посочени съответно и правомощията на ЦИК по 

наредбата в процеса на отпечатване да може да прави проверки във 

всеки момент, както и основните изисквания, на които трябва да 

отговаря съответната печатницата. Освен печатницата на БНБ, при 

отпечатването на бюлетините по преценка на печатницата на БНБ 

могат да участват и други специализирани, а именно тези, които 

имат разрешение и отговарят на изискванията по Наредбата за 

ценните книжа, одобрени от министъра на финансите. 

Колеги, проектът на решение е във вътрешната мрежа. Моля, 

ако имате бележки по него, да ги обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:   Колеги, чухте 

направения от госпожа Солакова доклад. Имате ли някакви 

предложения? Не виждам. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на 

хартиените бюлетини за изборите на 11.07.2021 г. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Решението е № 50-НС от 20.05.2021 г. 

Следващата трета точка е: 

 

Точка 3. Проект на решение за промени в състави на ОИК. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

може да се запознаете с проект на решение относно промяна в 

състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен. С вх. № МИ-10-
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15 от 19.05.2021 г. е постъпило предложение от упълномощения 

представител на ПП ВОЛЯ Наталия Тодорова за промяна в състава 

на ОИК – Никола Козлево. Предлага се на мястото на Галина 

Василева Маринова – член на ОИК, да бъде назначен Стоян Весков 

Русев. 

Към предложението са приложени заявление от Галина  

Маринова за освобождаването ѝ като член на ОИК – Никола 

Козлево, декларация, копие от дипломата за завършено висше 

образование на Стоян Весков Русев, както и пълномощно в полза на 

Наталия Тодорова. Предвид това и на основание цитираните в 

проекта на решение правни основания предлагам ЦИК да вземе 

следното решение: Освобождава като член на ОИК – Никола 

Козлево, област Шумен, Галина Василева Маринова и анулира 

издаденото ѝ удостоверение. 

Назначава за член на ОИК – Никола Козлево, област Шумен 

Стоян Весков Русев, като на назначения член на ОИК се издаде 

удостоверение. 

Всички документи са постъпили в ЦИК в оригинал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, мнения, 

предложения, становища по проекта? Не виждам. 

Режим на гласуване за предложението за промяна в състава. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, това е Решение 51-МИ от 20.05.2021 г. 

Колега Димитров, заповядайте за предложение. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам да се включи нова точка 

в дневния ред, която да бъде: Допускане на партия до участие в 

частични избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, предлагам това да е т. 3а „Допускане на партия до 

участие в частичните местни избори”. 

Моля, режим на гласуване за промяна в дневния ред. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Преминаваме към новата точка 3а: 

 

Точка 3а.  Допускане до участие на партия в частичните 

местни избори. 

Заповядайте, колега Димитров, за доклад. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви,госпожо 

председателстващ. 

Постъпило е заявление от партия „Републиканци за 

България”, подписано от Виктор Серафимов, упълномощен от 

представляващия партията Цветан Цветанов, заведен под № 1 в 

регистъра, с което се иска допускане до участие в частичните избори 

за кмет в община Благоевград и допълнителните 7 избора за кмет на 

кметство, насрочени за 27 юни 2021 г. Представени са 

удостоверения за актуално правно състояние, удостоверение от 

Сметната палата за внесен финансов отчет, пълномощно от Цветан 

Цветанов – председател на партията, в полза на Виктор Владимиров 

Серафимов. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение 1945-МИ от 

21.01.2019 г. в общите избори за общински съветници и кметове. 

Налице са изискванията на чл. 464 и Решение 1841-МИ от 

16.07.2020 г., поради което на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, б. „а”, 

чл. 464 от ИК предлагам ЦИК да реши, че допуска партия 

„Републиканци за България” за участие в частичните избори за кмет 

в община Благоевград и допълнителните 7 избора за кметове на 

кметства, насрочени за 27.06.2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, някакви предложения по така представения проект? 

Наименованието за отпечатването на бюлетината е така, както е 

посочено в проекта. Не виждам становища и предложения. 

Предлагам режим на гласуване да приемем така предложения 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Това е Решение № 52-МИ от 20.05.2021 г. 

Заповядайте, колега Баханов, в тази точка. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председателстващ. 

Уважаеми колеги, на 19.05.2021 г. е постъпило заявление за 

допускане за участие в частичните избори за кмет от 

администрирана в ЦИК ПП Земеделски народен съюз. 

Има подготвен проект за решение във вътрешната мрежа в 

папката с моите инициали. Заявлението е под № 2 от 19.05.2021 г., 

вписано в регистъра на партиите за участие в частичните избори за 

кмет на община Благоевград, област Благоевград, и останалите 7 

кметства в различни общини и области на Република България, 

насрочени с Указ на президента на Република България за юни 

2021 г.  

Заявеното наименование за изписване върху бюлетината е 

Земеделски народен съюз. Приложени са всички изискуеми 

документи към заявлението, а именно удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 13.05.2021 г. от 

Софийския градски съд, удостоверение от Сметната палата за 

внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г., 

пълномощно от 18.05.2021 г. от представляващия партията господин 

Румен Йончев в полза на Т.            Г.           С., която беше 

приносител на документите и ги подаде в ЦИК. 

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1032-

МИ от 10.09.2019 г. и е участвала по този начин в общите избори за 

общински съветници и кметове от 28.10.2019 г. 

Проектът за решение е, че ЦИК счита, че са налице 

изискванията на чл. 464 от ИК и Решение на ЦИК 1841-МИ от 

16.07.2020 г. за допускане на партия Земеделски народен съюз за 

участие в частичните избори, насрочени на 27.06.2021 г.  
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Предвид изложеното и на основание разпоредбите на ИК 

предлагам ЦИК да вземе решение, с което да допусне партия 

Земеделски народен съюз за участие в частичните избори, насрочени 

за 27.06.2021 г. за всички кметства, посочени в решението, както и за 

кмет на община Благоевград, област Благоевград и останалите 

кметства, подробно изброени в проекта за решение, посочени в 

заявлението на Земеделски народен съюз. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря и аз. 

Колеги, някакви становища, предложения по проекта? Не 

виждам. 

Режим на гласуване за приемане на така предложеното 

решение. 

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

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

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Това е Решение № 53-МИ от 20.05.2021 г. 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

 

Точка 4. Проекти на изборни книжа. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, погледнете в папката за 

днешното заседание „Проекти и изборни книжа”. Знаете, че 

изборните книжа за парламентарните избори на 11 юли приехме 

изборните книги до № 79 плюс изборните книги за протоколите на 

СИК. Остават още няколко изборни книжа, които предлагам да ги 

гледаме едно по едно. 

Първата изборна книга е Приложение № 80 – Протокол за 

предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК на 

плавателен съд под българско знаме, които се предават от капитана 

на плавателния съд на СИК. Няма промени в изборната книга в 

сравнение с преходните парламентарни избори. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля, 

запознайте се с проекта на тази изборна книга. Има ли становища и 

предложения? Не виждам. 

Да преминем към следващата и ще ги гласуваме анблок. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващата изборна книга е Приложение 

№ 81 – Протокол за маркиране на печата на СИК. Също няма 

промени, само са сменени датите за изборите. 

Ако няма предложения по тази изборна книга, следващата 

изборна книга е Приложение № 82 – Протокол за маркиране печата 

на СИК извън страната. Единствената промяна е да се добави часът 

в местно време. Текстът е в зелено. Друго предложение за промяна 

няма. 

Ако няма предложения, преминаваме към Приложение № 83 

– Протокол за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов 

формуляр на протокол на СИК. Също няма никакви промени, с 

изключение на сменената дата. Не виждам предложения за 

корекции. 

Следващата изборна книга е Приложение № 84 – Протокол за 

предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК за 

съхранение в общинската администрация в изборите за народни 

представители. Тук в т. 2 има допълнение, че в плика се поставя и 

протоколът при установена липса на изборни книжа и при 

установяване, че чувалът на СИК е с нарушена цялост, ако е 

съставен такъв.  

В дребния текст най-накрая се предлага вместо че протоколът 

се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра, да се запише, 

че протоколът се съставя в един екземпляр и се поставя в плика 

преди запечатването му. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, тъй като не намирам мотиви 

да предвидим само в един екземпляр, предлагам да запазим стария 

ред – да има екземпляр за СИК и за общината. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм, тогава остава текстът в 

червено. 
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Ако няма други предложения, преминаваме към Приложение 

№ 85 – Списък на лицата, получили копие от подписания протокол 

на СИК. В тази изборна книга има допълнение в червено най-долу, 

че се получава включително протокол с данните от машинното 

гласуване, ако в секцията е гласувано със специализирано 

устройство за машинно гласуване, тъй като това е промяна в ИК. 

Ако няма изказвания по тази изборна книга, преминаваме 

към Приложение № 86 – Списък на лицата, получили копие от 

подписания протокол на РИК. Тук няма никакви промени в 

сравнение с предходната изборна книга. 

Ако няма предложения, следващата изборна книга е 

Приложение № 87 – Протокол за предаване и приемане на изборни 

книжа и материали от РИК на ЦИК. Няма корекции в сравнение с 

предходната изборна книга. 

Ако няма забележки, следващата книга е Приложение № 88 - 

Решение за определяне на избран независим кандидат за народен 

представител, което се взема от РИК. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, предлагам да добавим 

текста, че се отпечатва от изчислителния пункт по аналогия с 

решенията на ОИК, още повече да не се възлага отпечатването в 

екземпляр. Разпечатва се от Изчислителния пункт и се предоставя на 

РИК за подписване. 

За по-голяма сигурност да вземем текст, който фигурира в 

образеца изборна книга с аналогично съдържание от общите местни 

избори през 2019 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм да добавим този текст. 

Ако няма други забележки, преминаваме към следващата 

изборна книга – Приложение № 89 – Удостоверение за избран 

народен представител. Няма корекции по него. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, един въпрос за обсъждане на 

вниманието на Комисията. В съдържанието на удостоверението, ако 

отбележим в изборите за народни представители за 46. Народно 

събрание вместо датата, за да може да се прилага без проблем в 

съдържателната част по отношение на обявените с решение на ЦИК 
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в рамките на мандата на легислатурата на Народното събрание в 

случаите, когато има прекратени или прекъснати правомощия на 

народни представители и се издава ново удостоверение от ЦИК със 

същия текст. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Мисля, че е много 

добро предложение. Ако не възразявате, така да го приемем. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Тоест последното изречение става: „В 

изборите за народни представители за 46. Народно събрание”. 

Текстът става: „Издигнат от инициативен комитет в изборите за 46. 

Народно събрание”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, същият текст  

и в 89 изборна книга и в 90 – едното е удостоверение за избран 

народен представител , а другото е за независим кандидат, издигнат 

от инициативен комитет, също избран за народен представител. И в 

двете изборни книги текстът да се коригира, както приехме. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: И в Приложение №№ 89 и 90 да се 

промени текстът. В приложение № 89 текстът става: „В изборите за 

46. Народно събрание”, в Приложение № 90: „Издигнат от 

инициативен комитет в изборите за 46. Народно събрание”. 

Предлагам да преминем към Приложение № 91 – Бюлетина за 

народни представители. Няма промяна в изборната книга. 

Приложение № 92 е Бюлетина за гласуване извън страната. 

Тук също няма промяна, тъй като знаете, че се отложи въвеждането 

на изборен район извън страната, така че няма промяна в 

бюлетината. 

Ако няма предложения по тази изборна книга, следващата е 

Приложение № 93 – Образец на кочан с бюлетините за гласуване за 

народни представители. Тук също няма предложение за промяна. Не 

виждам желаещи  да направят забележка. 

Следващата книга е Приложение № 94 – Протокол за 

предаване и приемане на чувала със списъците за гласуване, 

бюлетини и другите изборни книжа и материали от СИК извън 

страната на ръководителите на дипломатическите и консулските 
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представителства на Република България (ДКП). Също не се 

предвиждат промени в тази изборна книга. Няма забележки. 

Последното е Приложение № 95 – Уведомление за промяна 

на упълномощените представители на партии и коалиции или други 

промени в уставите или решенията, свързани с изборите. Тук също 

не се предлага никаква промяна. 

Госпожо водещ, завърших доклада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, предлагам режим на гласуване да приемем така 

предложените изборни книги с проектни номера от 80 до 95. Те ще 

бъдат и реалните такива. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, предлагам, тъй като тази 

номерация се запазва, за протоколите на СИК, които приехме, да 

сложим следващите номера – протоколът на СИК да бъде 

Приложение № 96 със съответните разновидности и протоколът на 

РИК да бъде Приложение № 97. 

Моля да гласуваме проект за решение, в което да изброим 

всички тези изборни книжа в тяхната последователност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  предлагам 

проект на решение, с което да одобрим тези изборни книжа от № 80 

до № 97. В  решението ще бъдат изписани всички одобрени днес 

изборни книги по номера на приложенията. 

Режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев,  Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Колеги, това е Решение № 54-НС. 

Сега предлагам да гласуваме тези изборни книги да бъдат 

изпратени с писмо на „Държавен вестник” за публикуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 
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Има ли някой готовност да докладва назначаване на състави 

на РИК? Ако няма, аз мога да докладвам. 

Връщаме се на първа точка: 

 

Точка 1. Назначаване състави на РИК. 

Колеги, в папката с моите инициали във вътрешната мрежа 

ви предлагам проект на решение за назначаване на РИК в 5. ИР – 

Видински. 

Постъпило е писмо от областния управител с вх. № НС-05-83 

от 14.05.2021 г. Към предложението са приложени протокол от 

проведените консултации при областния управител. Присъствали са 

всички парламентарно представени партии и коалиции. Представени 

са всички необходими документи. Не е постигнато съгласие при 

консултациите, така че предлагам да вземем решение, в което да 

назначим на посочените в проекта правни основания РИК в 5. ИР- 

Видински, в състав от 13 членове, както следва: Пламен Пламенов 

Петков от ИТН – за председател, заместник-председатели Даниел 

Боянов Цветанов от Коалиция ГЕРБ-СДС, вторият заместник-

председател Иван Цветанов Перчински от Коалиция ДБ-О, за 

секретар Ирена Петрова Николова от ПП ДПС, и членове: Пламенка 

Найденова Цветкова от Коалиция ГЕРБ-СДС, Елеонора Валериева 

Петкова от Коалиция ГЕРБ-СДС, Захарин Иванов Захариев от 

Коалиция ГЕРБ-СДС, Славяна Младенова Николова от ИТН, Ваня 

Иванова Василева от ИТН, Веса Енчева Гидова – от БСП за 

България, Соня Иванова Иванова – от БСП за България, Наталия 

Димитрова Петрова – от ДПС, Бисерка Цецкова Борисова – от 

Коалиция ИМВ. 

РИК встъпва в правомощия на 22.05.2021 г. Решението 

подлежи на обжалване, както е посочено. 

Има приложен списък с резервни членове, който ще 

утвърдим допълнително. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, чухме 

направения доклад от колегата Матева. Имате ли предложения? Не. 
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Моля, режим на гласуване по така направеното предложение 

за назначаване състава на РИК – Видин. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър 

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Колеги, решението е с № 55-НС от 20.05.2021 г. 

Сега продължаваме по дневния ред с точка пета: 

 

Точка 5. Доклад относно машинно гласуване. 

Предлагам заседанието да продължи до 13,00 ч., след което 

ще бъде прекъснато. Днес предстои провеждането на първия 

редовен брифинг на ЦИК от 14,00 ч., за да има време говорителите 

да се подготвят за брифинга. Предлагам следобедната част на 

заседанието да продължи в 15,00 ч. Приемате ли този времеви 

график? В зависимост от спешните задачи може да има и промяна. 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.  

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6/267 

от 18.05.2021 г. от „Сиела Норма”. С него ни информират, че 

предстои да започне работа по профилактика на машините в склада 

на „Карго Партнер”. Предоставят ни списък на лицата, които са 

проверени от МВР и ще работят в склада. Допълнително  прилагат и 

списък с 12 лица с молба да бъдат проверени и допуснати за работа в 

склада. 

Предлагам да изпратим стандартното писмо, което 

изпращаме до МВР и ДАНС1 с молба да бъдат проверени 

посочените в списъка лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ние писмата че ще ги изпратим, ще ги 

изпратим. Въпросът е какви са тези профилактики и какви точно 

дейности ще вършат тези лица в склада. Профилактика? Каква? 
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Срещу бацили?! Да се уточни каква точно профилактика ще вършат 

точно тези лица! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз също по това 

писмо вчера попитах дали сте го докладвали, имах предвид точно 

него. Да кажа какво ми направи впечатление.  

Смятам, че има нужда от уточняване. Записано е, че се 

предоставя списък на екипа на „Сиела Норма”, който ще работи в 

склада на територията на „Карго Партнер”. Бих попитала какво 

точно ще работи. Това от вчера ми стои като въпрос, но писмото не 

беше предмет на разглеждане. 

Иска ми се да изискаме от „Сиела” малко по-подробна 

информация. От нас се иска съгласие да бъдат допуснати на 

територията на склада, но искаме по-подробна информация какво ще 

извършват, какви конкретни действия. И какво означава текстът, че 

„посочените по-долу лица са проверени от МВР, респективно от 

ЦИК”. Ние имаме ли механизъм, по който проверяваме лицата, 

които имат достъп до склада? Въпросът не е конкретно към колегата 

Войнов, но ако като докладчик имате информация, да ни 

предоставите. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, това писмо докладвах на предишно 

заседание. Може да погледнете в папка „Машинно гласуване”, 

подпапка „Писма от „Сиела Норма”. Входящият номер е ЦИК-06-

6/256. Там „Сиела Норма” в т. 2 от това писмо казва, цитирам: „В 

изпълнение на договор № 1 и т.н. е необходимо да даваме 

информация относно действията, които е необходимо да се 

предприемат с машините, находящи се в склада на „Карго Партнер”. 

Изброени са с тирета: 

- Отваряне на всеки един куфар, съдържащ машина за 

гласуване ведно с другите части от комплекта – удължители, 

захранващи кабели, батерии и други, регистриране на евентуални 

липси от комплекти и допълването им; 

- изваждане на забравени от секционните комисии флаш 

памет и смарт карти и предаването им на ЦИК; 
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- изваждане на подписаните Протокол 2 и Протокол 3 от 

куфарите. Тези протоколи е необходимо да бъдат отчетени от ЦИК; 

- изваждане на батериите от куфарите, тъй като за целта 

безопасно съхранение би трябвало те да се съхраняват отделно от 

машините; 

- извършване на диагностика на всяка една машина. 

Това го докладвах, но може би някои от колегите не са били в 

залата. 

Процедурата, която и при предишните избори процедирахме 

за проверка на лицата, които ще работят в склада, е, че „Сиела 

Норма” изпраща списък на лицата, които да бъдат проверени, този 

списък ние го изпращаме със стандартно писмо на МВР и ДАНС. 

Оттам ни връщат информация за лицата, за които има регистрирани 

криминални прояви. Между другото, във вчерашно писмо един 

техник се жалваше, че е попаднал в регистъра на МВР и му е 

отказано да работи с машините, показах ви писмото. След като ни 

върнат отговор от МВР за проверените лица, ние съобщаваме на 

„Сиела Норма” кои лица не би следвало да бъдат допускани и кои 

могат да работят. 

Тези лица от настоящото писмо, за които е казано че са 

проверени, още преди 3-4 дни ви докладвах писмо, което 

изпратихме до МВР с молба да ни кажат дали са проверени тези 

лица и имаме отговор, че са проверени. Искат още 12 лица да бъдат 

проверени. За това се касае. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:   Колеги, имате ли 

въпроси? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Л.           Е.         М.                     П., 

Х.           Ф.         де ла        Х.        М., които имат дата на раждане, 

нека се посочи каква националност имат тези лица. Онзи ден имаше 

дълъг списък с венецуелци и т.н. Аз бих искал да знам. Най-

вероятно те са били одобрени, тъй като са прикачени към списъка на 

одобрените. Хубаво е да знаем, аз в частност, каква част от 

бригадата е това. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега 

Гаврилов, за изказване. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Искам да допълня с една 

информация, която получих днес и прочетох. Става дума за писмо 

до „Сиела Норма”, изпратено този път от  група български 

доброволци от Бостън – САЩ, до Я. И.. Те ми дават тази 

информация в писмо с вх. № НС-23. Те казват следното: „От нашия 

екип миналата седмица е изпратено електронно запитване до „Сиела 

Норма” относно възможността машините за гласуване да работят на 

120 волта, колкото е напрежението в САЩ, голяма част от Северна и 

Южна Америка. Получихме отговор от господин Я. И. – 

ръководител на софтуерна поддръжка в „Сиела Норма”, от който 

отговор не става ясно дали настоящите машини имат тази 

спецификация.” За САЩ сме предвидили 15 машини, за Канада сме 

предвидили 10 машини. Не е ясно дали те ще могат да работят на 

местната мрежа. По-скоро ясно е, че без конвертор няма да могат да 

работят.  

Те питат следното: „Проблемът е сериозен с оглед новите 

законови изисквания за машинно гласуване. Пред вас, т.е. пред ЦИК 

стоят две възможности: ако настоящите машини не могат да работят 

с напрежение от 120 волта, каквато е моята информация, но тя не е 

официална, тогава първо трябва да бъдат осигурени конвертори, 

които могат да работят 13 часа, и при предстоящата обществена 

поръчка за закупуване на 1000 машини можем ли да допълним тази 

обществена поръчка с такова изискване?”  

Да вмъкна. Моята сметка за вчера за брой машини за целия 

свят извън страната е 286 броя. Ползвам случая да го кажа. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:   Колега Гаврилов, 

благодаря за направения доклад, но пряка връзка с конкретното 

писмо за проверка на лицата смятате ли, че има? 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Смятам, че няма. Просто беше по 

тази точка. Извинявам се. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: То по принцип 

точка „Машинно гласуване” ще има във всяко заседание. 

Това, което казахте за броя на машини, ЦИК до момента 

коментира само ориентировъчен общ брой машини. Все още този 

брой не е уточнен, както и конкретно в коя държава колко машини 

ще бъдат необходими. Казвам го, за да стане ясно и да не объркваме 

гражданите, които слушат  нашето заседание, че това е финален, 

окончателен брой машини, които ще бъдат изпратени в държавите, 

които споменахте. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Разбира се, става въпрос за обем 

съдържание на думи, защото ние тук сме свикнали да говорим с 

думи, а не си виждаме реалностите. Ние сме на думи много добри. И 

сега ще тръгна в езиково логически вариант да говоря. 

Ако четем писмото, в т. 2 го пише: „готовност за 

използването им в последните избори” и описва някакъв тип 

действия. Но кой знае защо отдолу се появява думичката 

„профилактика”. Но връзката в т. 2 между описаните действия и 

използваната на последния ред думичка „профилактика” я няма 

чисто логически. 

Ако тръгна да говоря чисто логически, основната 

предпоставка нямам основното звено, за да направя извод, че 

написаното на долния ред „профилактика” е онова, което е описано 

горе. Но затова пък има описани точно текстовете в закона. 

Имаме юридически текст. Както виждате, смисълът на тези 

текстове на „Сиела Норма” е: „През цялото време ние си 

изпълняваме договорите, но вие не ни оказвате никакво съдействие”. 

Това е смисълът на този текст. И ние постоянно влизаме в този тип 

комуникация да си посипваме главата с пепел и нищо да не искаме 

от „Сиела Норма”. 

След тези езиково логични разсъждения, включително 

намесването на любимия юридически език тук, ще ви върна в 

началото, защото искам да знам какво съдържание се влага в думата 



34 

 

„профилактика”. Аз казах, че от това писмо не мога да разбера дали 

тази профилактика е това, което е описано.  

Няма точно определение на думата „профилактика”. 

Профилактиката в техниката е едно, профилактиката в медицината е 

друго, има поне 3-5 значения. И затова ползват думата 

„профилактика”. Защото сме любители на разликите в езиковите 

форми тук. Само че с общи представи не става! 

Считам, че ние, ЦИК не знае какво бърникат тези техници, на 

които ние даваме съгласие, по тези машини, защото не ни е свършил 

договорът. Това не знае ЦИК. А също така не знае в крайна сметка 

какви превтенции имаме ние към тях и те какви към нас. 

Затова, за да свърша дългата си реч, нещата са двустранни. 

Както от едната страна, така и от другата страна, има едни тъмни 

петна. И ние през цялото време искаме да сме тъмните петна и не 

искаме да знаем. Ще гласувам „против” в крайна сметка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с обсъждането на писмото, което  докладва колегата Войнох, още 

във вчерашния ден ви обърнах внимание, че имам известни резерви 

по отношение на дейността, която ще се извършва в склада от 

екипите на изпълнителя. В тази връзка, колега Войнов, Вие 

изчетохте предходно писмо какво точно ще прави екипът в склада. 

Според мен да изискаме спешно „Сиела” да ни предостави 

информация какви са дейноститие, конкретно изброени, които се 

съдържат в действието „профилактика” на устройствата за машинно 

гласуване ведно със софтуерната част, тъй като софтуерът е в 

машините, за да сме наясно какво точно ще се прави. Едновременно 

с изискването на това уточнение към „Сиела” можем да изпратим 

списъка за проверка на допълнителните 12 лица от МВР, защото 

тази проверка не означава автоматично допускане, нали така? 

Колега Войнов, ак огреша, ме поправете. Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, ние дискутирахме тази тема преди 

не знам колко дни и изпратихме едно писмо, което може да видите в 

папка „Машинно гласуване”, подпапка „Машини в МВР”, писмо 

№ 19, в което казваме на министъра на вътрешните работи и на 
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господин Хаджиев, че във връзка с извършване на профилактика на 

машините за гласуване следва да бъдат допуснати до склада на 

„Карго Партнер” представителите на „Сиела Норма”, които са 

проверени от МВР. Искам да кажа, че ние сме дали разрешение тези 

стотина човека, които са проверени и ни ги дават, да бъдат 

допуснати. Може би те вече са там и си работят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря за 

направеното уточнение, въпреки че това писмо аз не го възприемам 

като принципно съгласие, а че е било конкретно за първия списък с 

лица. Може да бъде прочетено и така: че всяко лице, което е 

проверено от МВР, следва да бъде допуснато до склада. По-важното 

е ние наистина да изясним какви точно действия ще извършват, като 

се има предвид понятието „профилактика”. 

Имате ли други предложения? 

Госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо председател, тъй като в 

писмото, което „Сиела” ни изпраща с описание на дейностите, които 

ще извършва, изброените няколко позиции са свързани с външни 

манипулации, несвързани с тялото на машината, посладната обаче 

говори за диагностика, може би изрично трябва да бъде поискано 

дефиниране на термина „диагностика” и какво правят или ще правят 

лицата, които стъпват в склада с машините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, аз предлагам, докато се изясни какво се крие зад тези 

термини, да им бъде изрично указано в това писмо да не се 

извършват никакви дейности, свързани със софтуера на машините, 

който е инсталиран и използван за гласуване в изборите за НС на 

4.04.2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Очевидно е, че събирането на 

флашките, уточняването на кабелите и акумулаторите и т.н. е нещо, 
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което може да се извърши от хора със средни възможности. 

Неслучайно попитах какви са тези, които ще дойдат отвън. Явно 

това е част от софтуерния екип. Интересува ме те какво ще правят. 

Това, че ще се събират флаш карти и кабели, е ясно на всички. 

Затова попитах откъде идват и евентуално те какво ще извършат. Ще 

заличават ли информация, в коя част на софтуера и пр.? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз бих 

подкрепила предложението на колегата Матева, доколкото ние през 

предходните дни обсъждахме, че трябва да се направи последващ 

софтуерен одит във връзка с пиремането на работата на изпълнителя 

за изборите на 4.04.2021 г. Според мен е допустимо да се правят 

кактвито и да било действия в тази му част – устройствата за 

гласуване. 

Без да претендирам, че съм права, разглеждайки списъците на 

екипите, които ще влизат в склада, според мен това не са само 

техници. Не мога обаче да бъда напълно сигурна дали разпознавам 

имената, за които предполагам, че имат и друго качество. 

В тази връзка предлагам, ако колегата Войнов успя да запише 

всички предложения, да подготви едно писмо до „Сиела”, което да 

го обсъдим в следобедната част на заседанието. 

Госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Бих предложила, ако ще гласуваме 

конкретното писмо в следобедната част, в рамките на един 

телефонен разговор  с господин Тодоров да му се каже, че ЦИК не 

разрешава да се прави никаква профилактика на машините, свързани 

със софтуера, без последващо писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колега Войнов, ако 

искате и сега може да излезете да го подготвите, ние ще продължим. 

Колеги, нека да има последователност във въпросите ви. Нека 

колегата Войнов да си довърши доклада, след което да довърши 

писмото и го погледнем, за да може да замине. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз ще подготвя писмо до „Сиела Норма”, 

но не разбрах изпращаме ли писмото до МВР за проверка на лицата. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Според мен няма 

пречка да изпратим писмото до МВР тези 12 лица да бъдат 

проверени, като ни бъде предоставена информация с резултата за 

извършената проверка. Аз по-скоро мисля дали да не обърнем 

внимание на МВР и на „Сиела”, че за всеки достъп до склада с 

машините е необходимо изрично разпореждане на ЦИК. Когато се 

заявява достъп до склада, да има конкретно посочване на 

дейностите, които ще се извършват, и да е необходимо изрично 

разпореждане. Смятам, че по този начин ЦИК ще може да 

упражнява необходимия контрол.  

Колеги, имате ли други предложения?  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Във връзка с предложеното от 

госпожа Матева, софтуерът трябва да се пипне в един момент, 

защото трябва да се подготви за изборите. Може би не сега, но това е 

задължително. Затова искахме да се предостави на „Сиела Норма” 

софтуерният код, направен от холандска фирма и там е доставчикът,  

за да може те да го верифицират за изборите. В един момент няма 

как, ще трябва да го пипнат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега 

Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Никой не е казал, че впоследствие няма 

да се пипа софтуерът. На тези машини най-логично е да се 

инсталира следващият софтуер за гласуване на следващите избори за 

Народно събрание и на частичните избори. В момента смятам, че ако 

ще правим последващ одит, както се каза и сме го обсъжали, трябва 

да възпрепятстваме възможността да се прави каквато и да е 

профилактика или проверка на софтуера, преди да сме направили 

този последващ одит. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Те вероятно искат само да зареждат 

акумулаторите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Ако няма, може да гласуваме писмото до МВР за 

проверка на допълнително представените лица с уточнението, че 

след извършената проверка да бъдем уведомени и достъпът им до 
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склада да бъде след изричното разпореждане на ЦИК. След това ще 

видим писмото до „Сиела” с предложенията, които бяха направени 

от различни колеги. Обединяваме ли се около такъв начин на 

работа? 

В такъв случай подлагам на гласуване предложението на 

колегата Войнов за изпращане на списъка на допълнително 

представените лица от „Сиела Норма”, които да бъдат проверени от 

МВР с направеното доплънение, че ЦИК трябва да бъде уведомена 

за извършената проверка и достъпът на лицата до склада ще се 

реализира след разпореждане на ЦИК. 

Ако няма друго предложение, моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова,  Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и 

Цветанка Георгиева), против – 1 (Ерхан Чаушев). 

Колега Войнов, продължете, ако обичате.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, вчера докладвах писмо с 

вх. № ЦИК-06-266 от министъра на вътрешните работи, с което той 

моли в спешен порядък да им бъдат дадени указания за реда на 

предаване на приетите от МВР куфари с машини, пратки и резервни 

части. Във връзка с този доклад вчера взехме решение всички 

преписки с МВР по този въпрос с машините на съхранение в МВР да 

бъдат качени в папка „Машинно гласуване”, подпапка „Машини в 

МВР”, така че моля да се запознаете с всички документи и на 

следобедното заседание да вземем решение какво правим с тези 89 

куфара, които са с МВР, плюс 10 куфара с машини, които са 

използвани на изборите и също се намират в МВР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Стоянова, 

по тази точка имахте предложение? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, госпожо председател. Извинявам се, 

ако прозвуча може би не на нивото на Комисията, но се чувствам 

изключително неуверена в областта, за която става въпрос в 

момента, когато трябва да вземаме решение, поради което предлагам 
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и разчитам, че ще срещна разбиране от страна на колегите, да 

гласуваме възможността за наемане на две или три лица със 

специална компетентност в тази област, които да подпомагат 

дейността на Комисията. Аз лично не съм сигурна, че бих могла да 

се справя с теоретичната част на разбирането на материята. 

Извън горното, понеже вчера беше коментирана бъдещата 

процедура, по която ще бъдат докарани допълнителните машини, се 

запознах с доклада на колегите от правното звено. Считам, че 

изложеното в доклада показва една-единствена възможност на ЦИК 

за процедиране в случая и тя е по реда на чл. 76, ал. 4. Предполагам, 

че това ще бъде обсъждано допълнително. Мисля, че процедурата по 

чл. 116 от ЗУТ не е възможно да бъде приложена в конкретната 

хипотеза. В тази връзка може би с оглед и времевата карта, 

приложена към доклада, следва в спешен порядък да започнем с 

процедурата по уточняване на детайли за доставка на тези 

допълнителни машини. 

Като цяло първото и най-важно нещо, което трябва да се 

направи според мен, е да се помисли за лица със специална 

компетентност, които да подпомагат дейността на Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Благодаря Ви, 

госпожо Стоянова. 

Колеги, машинното гласуване е изключително важна точка за 

ЦИК и Ви моля, когато има колега доклад в точка „Машинно 

гласуване”, да не се включваме с предложения, свързани с 

машинното гласуване, но извън конкретния доклад. 

Припомням, че във вчерашния ден беше изпратено писмо до 

всички институции, които могат да ни подпомогнат с експертиза, да 

ни предоставят експерти за подпомагане дейността на ЦИК във 

вземането на важни решения, свързани с машинното гласуване. 

Обединихме се около това, че тези експерти са ни необходими във 

връзка с последващия одит от изборите на 4.04.2021 г., за 

изготвянето на софтуера, за новата поръчка. Трябваше всички да се 

запознаят със становището на юристите, за да може днес в точката за 

машинното гласуване, като стигнем до избор на конкретна 
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процедура, всеки да може да изрази мнение в коя посока смята, че 

трябва да вървим. Смятам, че заявката за експертна помощ вече е 

направена. Тази сутрин в началото на деня бяха изпратени по 

електронна поща писма до всички тези институции.  

РЕПЛИКА: А до университетите? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вчера никой не 

предложи за университет. Вчера предложенията бяха за 

Министерския съвет, Държавна агенция „Електронно управление”, 

Държавна агенция „Национална сигурност”, Българския институт по 

метрология, Българския институт по стандартизация, 

Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията. Питах ви за други предложения, нямаше. Аз съм 

изпратила това, което е гласувано в ЦИК. 

На следващо място, като сме в темата „Машинно гласуване”, 

аз имам въпрос по-скоро по договора. В т. 3.5 от този договор са 

условията, по които се извършва заплащане на изпълнителя по 

цената по т. 3. Този срок е от 30-ия до 60-ия ден след влизане в сила 

на решението на възложителя за обявяване на резултатите от 

изборите. Вчера обсъждахме, че тази дата е около 25-26 май. За да се 

извърши това, има няколко подточки от „а” до „ж” с необходими 

документи, които изпълнителят следва да предостави на ЦИК. Аз не 

мога да намеря информация каква част от тези подточки са 

представени до момента и изобщо има ли нещо представено. 

Защо питам? Имам предвид следното. Може би е моя грешка, 

че не съм ги потърсила, но не знам къде да ги потърся. Затова моля 

да ги обсъдим сега, ако може да вървим напред. 

Ще дойде моментът за плащане на цената по този договор. 

Едно от нещата, които аз чета в договора така, както е сключен, е да 

има подписан окончателен приемо-предавателен протокол. Аз лично 

бих държала този ППП, с който вероятно трябва да се приеме 

работата на изпълнителя, задължително да мине през последващ 

одит, особено на софтуерната част. За да стане това нещо, ние пак 

опираме до необходимостта от тази експертиза, която ни липсва. За 

да можем да имаме готовност, ако ни бъдат предоставени експерти и 
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дано бъдат предоставени такива, ние да сме се снабдили с всички 

останали необходими документи съгласно изискванията на 

договора, за да може да се вземе решение плаща ли се цената, изцяло 

ли се плаща, трябва ли да се претендират неустойки и всички онези 

последващи действия, които договорът предвижда, тъй като ние 

няма как да излезем извън него. 

На следващо място, виждам, че в т. 1.2 от този договор е 

казано, че изпълнителят трябва да прехвърли в собственост на 

възложителя всички права за използване и актуализиране на 

софтуера в комплект с изходния код, позволяващ системният и 

приложният софтуер да се модифицират за всякакъв вид избори, 

предвидени в ИК, без да е необходима намесата на доставчика. 

Ангажиментът за изработване на софтуер от този изпълнител е бил 

само и единствено за изборите на 4.04.2021 г. Това е продължението 

на т. 1.2. Прехвърли ли се собствеността по т. 1.2, означава, че оттук 

нататък машините с възможност да се модифицират за всякакъв тип 

избори не обвързва ЦИК със задължение софтуерът да се изработи 

точно от този изплънител. Казвам всичко това като обобщение на 

части от договора, с който съм се запознала и смятам за важно да 

имаме последователност в действията си. 

Много неща трябва да се направят, въпросът е, че трябва да 

ги правим стъпка по стъпка, защото иначе ще настъпи хаос. 

По машинното гласуване може ли някой сега да каже 

предоставени ли са тези документи с изключение на ППП за 

приемане на работата, защото, доколкото разбирам, работата не е 

приета. В първия ден от нашия мандат в материалите, които получих 

от председателя на предходната комисия, аз не видях такъв 

документ, мисля, че няма такъв протокол. 

Колеги, ако имате ниформация, моля да запознаете и 

останалата част от нас. 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Както чета тези точки, подточка „а” е актът 

за установяване съответствието на машините. Този акт е от 
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Държавна агенция „Електронно управление” и другите две 

институции, които установяваха съответствието на машините. 

Подписаният окончателен ППП е протокол, в който да е 

описано какво е състоянието на всички машини, дали са работили, 

или не. Тук чета за приложени към него протоколи, подписани от 

представител на изпълнителя и член на съоветната СИК. „Сиела 

Норма” твърдят, че тези протоколи се намират в куфарите с машини 

и не могат да ни ги предоставят, тъй като не им даваме достъп до 

склада. 

Мисля, че останалите документи са представени – 

сертификати и други документи, дори още преди сключването на 

договора, включително застрахователната полица мисля на 

предишната ЦИК се разглеждаше. Това мога да кажа по тези 

документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Изречения накуп създават нагласа, но не 

създават яснота. Не са нужни протоколи в куфари, за да си преброя 

куфарите и да видя дали са 9500 или 9600. Предаваме не протоколи, 

а предаваме вещи с евентуално нещо вътре в тях. Това, първо. 

Аргументите: „Не мога да видя протокола” нямат никакво 

отношение към реална вещ, към реално число на тази вещ. 

Оправданието, че има протоколи в куфар, няма никакво отношение 

колко са тези куфари. Те очевидно са там. Но това няма никакво 

отношение за приемане на работата и кога, при какви условия в 

крайна сметка ще се прехвърли собствеността – преди плащането на 

цената, след плащането ѝ. 

Занимаваме се с дребните неща, а не центрираме, и ако 

искаме да центрираме, защото и санскрит езици да говорвим, ако 

няма воля, то общо взето е все тая. Волята е важна, а не купищата 

наукообразни фрази, на които сме майстори.  

В крайна сметка какво искаме? Искаме в какво време и в 

какъв график – ето това сядаме и го правим, а не на парче. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, вземайки повод от изказванията на всички и от 

подписаните необходими документи за приемане на работата, правя 

следното предложение. В писмото, което ще изпратим до „Сиела 

Норма” днес, да бъде добавен текст, че очакваме в кратък срок от 

тях проект на окончателен ППП по т. 3.5, б. „б” от договора, в който 

да бъде посочено съдържанието на всички описани изпълнени 

дейности и цялостната комплектовка на устройствата за машинно 

гласуване, които следва да бъдат предадени на ЦИК като 

възложител по договора. 

И в допълнение, доколкото колегата Войнов каза, че 

останалите документи по букви , „в”, „г”, „д” и „е” е възможно да се 

намират вече в ЦИК, предлагам работната група, която уточнихме 

вчера в оперативен порядък, да направи преглед на намиращата се в 

ЦИК документация, за да установим дали всички написани в тези 

точки документи се намират в ЦИК, а ако не, кои не се намират, за 

да да ги изискаме от доставчика, от изпълнителя по договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, да 

припомня, че вчера помолих да сформираме работна група към 

колегата Войнов. Бяха колегите Димитров, Чаушев, Стоянова и 

колегата Георгиев. Може би това има предвид госпожа Матева – да 

сме наясно какво имаме, какво ни липсва, за да събираме нещата и 

да вървим напред. 

По предложението на госпожа Матева имате ли други 

предложения? Не виждам. 

По отношение на писмото, което ще се подготви до „Сиела”, 

заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: С уговорката да ми помогне при 

съставянето на писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това е част от 

колегиалното отношение между вас. Мисля да не го подлагам на 

гласуване. 
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Моля, режим на гласуване на предложението на госпожа 

Матева. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, засега няма други доклади в тази точка. 

Прекъсвам заседанието на ЦИК, което ще продължи от 

15,00 ч. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Здравейте колеги! 

Продължаваме следобедното заседание с малко закъснение, 

но предвид и началото на приемане на документи за регистрация на 

партии и коалиции за участие в изборите за Народно събрание, и 

проведения първи брифинг на Централната избирателна комисия, се 

наложи да започнем малко по-късно.  

Колеги, междувременно, с вх. № НС-03-95 от 20.05.2021 г. 

сме получили Решение № 418 от 19.05.2021 г. на Министерския 

съвет за подготовката и произвеждането на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. Министерският съвет е възложил на 

заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и 

министър на вътрешните работи координацията и изпълнението на 

дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка и 

другите решения в тази връзка. Може да се запознаете с тях в 

решението, което ще бъде във вътрешната мрежа на вниманието на 

всички.  

По дневния ред: точка шеста „Доклади по административни 

преписки“. Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 6. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

преместването на Централната избирателна комисия в тази зала, 
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включително и в други помещения в сградата, и необходимостта от 

преместване и на системата за гласуване в Централната избирателна 

комисия е получена оферта от „Рикуест“ ООД с вх. № ЦИК-08-36 от 

13.05.2021 г. Тя е приложена към Докладна записка с № ЦИК-09-169 

от 18.05.2021 г. В тази връзка е направено предложение с оглед 

представена фактура, въз основа на офертата и извършената 

дейност, за 2400 лв. без ДДС или 2880 лв. с ДДС. С оглед на тази 

стойност възлагането може да се осъществи директно по реда на 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки, без да е 

необходимо сключване на договор.  

Предлагам ви да одобрим предложението за одобряване на 

този разход в размера, който посочих. Представен е и контролен 

лист за извършен предварителен контрол от финансовия контрольор 

преди поемане на задължението. 

Моля за протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

доклада. Има ли предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Солакова.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа са 

представени докладни записки: ЦИК-09-171 и ЦИК-09-172 от 

19.05.2021 г. Трябва да се погрижим за обезпечаване на дейностите 

по подпомагане на Централната избирателна комисия и в тази 

връзка правя предложение за сключване на граждански договор с   

Д.      И.    Г. за времето от 21.05.2021 г. до 23.07.2021 г. 

включително. 

В представения проект на договор са предвидени дейностите, 

които ще бъдат възложени на лицето за изпълнение за този период 

от време със съответното възнаграждение по договора. Моля да 

гласуваме протоколно решение да се сключи такъв граждански 
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договор съгласно представения проект, който да бъде одобрен, и да 

упълномощим председателя да подпише договора. Спазени са 

изискванията по вътрешните правила на Централната избирателна 

комисия за сключване на договорите по Закона за обществените 

поръчки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

друго предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване по направеното предложение. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

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

няма. 

Госпожо Солакова, продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам и по втората 

докладна по представените проекти да приемем протоколно решение 

за сключване на граждански договор с         Д.         Н.                        

К.          отново за времето 21.05.2021 г. до 23.07.2021 г. 

включително. Да одобрим така представения проект на граждански 

договор. И по двата договора изплащането на възнаграждението е за 

сметка на предвидените средства за организацията и 

произвеждането на изборите от план-сметката, приета с ПМС № 188 

на Министерския съвет. Моля за протоколно решение в този смисъл. 

Колеги, и по двата договора по отношение размера на 

възнаграждението, правилно отбеляза колегата, че проектът на 

договора се различава от принципното положение, прието в 

Централната избирателна комисия. Предлагам тези корекции в 

частта относно размера на възнаграждението по второто 

предложение – за Д.         Н.                 К.           , и със същото 

решение корекцията в частта на гражданския договор на Д.              

И. Г.. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване по направеното предложение. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

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

няма. 

Госпожо Солакова, имате ли други доклади? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо до кметовете на общини, в които има насрочени частични 

избори за кметове на 27.06.2021 г., с копие до съответните ОИК във 

връзка с насрочените частични избори кметовете на общините да 

осигурят условия на общинските избирателни комисии, 

включително и в частта относно безопасни и здравословни условия 

за работа. Да напомним за задълженията по отношение съставянето 

на избирателните списъци, както и по част втора, включително за 

уведомяване на Централната избирателна комисия.  

Във връзка със сключването на договор съгласно решение на 

Централната избирателна комисия с Печатницата на БНБ за 

хартиените бюлетини, да им предоставим данни за отговорните лица 

с телефон и имейл за контакт. Отново уточняваме – независимо, че 

при някои вече се повтарят тези избори, да уведомяват Централната 

избирателна комисия за сключените договори. И пак да обърнем 

внимание, че по Изборния кодекс единствено и само бюлетините 

следва да бъдат възложени на Печатницата на БНБ, като другите 

изборни книжа могат да бъдат възложени за отпечатване от избрана 

печатница от кмета на съответната община.  

Проектът на писмото е във вътрешната мрежа, моля да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, моля режим на гласуване за изпращане на писмото. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 
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Госпожо Солакова, продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, уведомявам ви, че в тази зала 

трябва да си изберем място, където ще се съхранява папката, в която 

ще се поставя актуалната информация за постъпилите депозити за 

регистрация на партиите. 

Във връзка с приетото и днес решение за контрол при 

отпечатване на бюлетините за парламентарните избори, както и във 

връзка с осъществяване на този контрол за отпечатване на 

хартиените бюлетини за частичните избори на 27 юни 2021 г., в 

Централната избирателна комисия – по двама души, се снабдяваме с 

електронен подпис за извършване на проверките на графичните 

файлове на бюлетините. 

Подготвила съм във вътрешната мрежа писмо до 

изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД с 

искане за издаване на подпис на мен като секретар на Централната 

избирателна комисия и на председателя на Комисията – госпожа 

Камелия Нейкова.  

Докладвам ви го за запознаване, за да изпратим писмо 

едновременно за всички желаещи от Централната избирателна 

комисия – практиката, която имахме още от 2014 г., продължава и в 

следващите мандати. С това писмо ще уведомим за това, че няма да 

се ползва пин кода от господин Андреев – бившият председател на 

Централната избирателна комисия. Моля да се запознаете с писмото 

и да се заявите като желаещи за снабдяване с устройство със 

съответния пин код. Госпожа Матева и госпожа Ганчева ще ги 

отбележа още отсега в писмото. Моля до утре да се заявят и други, 

за да можем да изпратим писмото за снабдяване с подписи, за да 

можем да извършваме проверките. 

Продължавам със следваща преписка: вх. № ЦИК-09-175 от 

19.05.2021 г. за сформиране на обороти по сметката на Централната 

избирателна комисия. Предлагам да одобрим направеното 

предложение, както са изготвени писмата до Министерството на 

финансите, дирекция „Държавно съкровище“ с копие до дирекция 

„Държавни разходи“. Да изпратим писмо, с което да помолим да 
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разрешат да сторнираме оборотите на Централната избирателна 

комисия по сметката на ЦИК в БНБ – централно управление, в 

размер на 506,048 лв., които представляват възстановена сума 

поради закрита банкова сметка. 

Колеги, моля да гласуваме за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, гласуваме 

протоколното решение, предложено от госпожа Солакова. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, има още една 

преписка, която касае бюджетната сфера – извършване на промяна 

по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г. и за 

уведомяване на министъра на финансите в изпълнение на 

Постановление № 177 на Министерския съвет от 29.04.2021 г., което 

докладвах на 7 май тази година.  

Централната избирателна комисия като първостепенен 

разпоредител с бюджет съгласно чл. 3, ал. 1 следва да извърши 

корекцията по бюджета със сумата, посочена в приложение към 

постановлението за Централната избирателна комисия, в размер на 

41 хил. 600 лв. следва да бъдат намалени разходите. В тази връзка 

следва да бъде изготвено предложението за корекция в бюджета с 

този размер за намаляване на разходите, променяне на бюджетните 

взаимоотношения, както и намаляване на максималния размер на 

новите задължения, които може да бъдат поети от Централната 

избирателна комисия през 2021 г. Това са средствата по чл. 106, 

които представляват 5% буфер по Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2021 г. В изпълнение на ПМС № 177 

предлагам да упълномощим председателя да извърши корекция и да 

уведомим министъра на финансите за извършената корекция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване със системата. 



50 

 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в изпълнение на ПМС № 188 

за приемане на план-сметката следва да се извърши корекция по 

бюджета на Централната избирателна комисия и да се увеличи 

бюджетът със съответните формулировки, както е дадено в 

предложението към ЦИК-09-173 от 19.05.2021 г. със 

7 млн. 750 хил. лв.  

Предлагам да одобрим  корекцията в бюджета. Същата да 

бъде извършена от председателя на Централната избирателна 

комисия и да уведомим министъра на финансите за корекцията в 

бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване на направеното предложение на госпожа 

Солакова. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Изчерпахме точката „Доклади по административни 

преписки“. 

Връщаме се към точка първа „Назначаване състави на РИК“ 

по поредността, както са заявени. Госпожо Матева, заповядайте. 

 

Точка 1. Назначаване състави на РИК. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, продължавам със следващото 

решение за назначаване състава на Районна избирателна комисия в 

Десети изборен район – Кюстендилски. В папка с мои инициали е 

проектът на решение. 

Постъпило е писмо от областния управител на област 

Кюстендил  с вх. № НС-05-83\11 от 15.05.2021 г. на ЦИК. Към него 
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са представени всички необходими документи, включително 

протокол от 15.05.2021 г. за проведените консултации.  

На консултациите са участвали всички представители на 

всички парламентарно представени партии и коалиции. 

На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и 

ръководството на Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски. По тази причина ви предлагам при правните 

основания, които са посочени в решението, да вземем решение да 

назначим състава на Районната избирателна комисия в Десети 

изборен район – Кюстендилски, в състав от 13 членове както следва: 

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина – ИМВ; 

заместник-председатели: Илиян Георгиев Хаджийски – ИТН, и 

Мария Димитрова Чочова – „БСП за България“; секретар: Венцислав 

Благоев Механджийски – ГЕРБ-СДС. 

 Членове: Евелина Стефанова Нешева, Ивайло Радойчев 

Анастасов, Десислава Василева Костадинова-Стоянова – ГЕРБ-СДС; 

Катя Георгиева Димитрова и Йорданка Лазарова Наумова-

Метаниева – ИТН; Симеонка Асенова Велкова-Манова – „БСП за 

България“; Александра Колева и Миленка Цекова Стоянова – ДПС; 

Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – ДБ-О. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 22 май 2021 г. 

Има и списък на резервните членове, който ще бъде утвърден 

допълнително. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по така представения проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване по направеното предложение за 

състав на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиев): против – 1 

(Любомир Георгиев) 

Решението е № 56-НС от 20.05.2021 г. 

Продължете, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: В моя папка във вътрешната мрежа е 

проекта на решение за назначаване на Районна избирателна комисия 

в Петнадесети изборен район – Плевенски. 

 Постъпило е писмо от областния управител на област Плевен 

с вх. № НС-05-83/1 от 15.05.2021 г. на ЦИК. Към него са 

представени всички необходими документи, както и протокол от 

14.05.2021 г. за проведените консултации.  

На консултациите са участвали представители на всички 

парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато 

съгласие между участниците по отношение на ръководството и 

състава на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен 

район – Плевенски, поради което на правните основания, посочени в 

решението, ви предлагам да вземем решение и да назначим Районна 

избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, в 

състав от 13 членове както следва:  

Председател: Василка Николова Митева – ИТН; заместник-

председатели Ярослав Николов Димитров – ГЕРБ-СДС, и Петър 

Бориславов Жеков – ДБ-О; секретар: Пламен Тодоров Иванов – 

ИМВ. 

Членове: Анатолий Емануилов Манолов, Евгения Върбанова 

Станева и Красимир Димитров Данков – ГЕРБ-СДС; Николинка 

Крумова Добрева и Крум Васков Пенчев – ИТН; Николай Тодоров 

Яков и Юлия Генова Петровска – БСП; Айгюл Алиева Хасанова и 

Радослава Илийчева Радкова – ДПС. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 22 май 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по този проект? Няма. 
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Моля, режим на гласуване предложението за състав на 

Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – 

Плевенски 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 57-НС от 20 май 2021 г. 

Следващ докладчик – госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, ще ви докладвам три 

решения за назначаване на РИК. 

Започвам с Районна избирателна комисия в Седемнадесети 

изборен район – Пловдивски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област 

Пловдив с вх. № НС-05-83\17 от 16.05.2021 г. с предложение за 

състав на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски. Към 

него са представени всички изискуеми документи за партиите.  

В консултациите са участвали представители на всички 

парламентарно представени партии и коалиции.  

На проведените консултации не е постигнато съгласие между 

участниците по отношение на ръководството на Районната 

избирателна комисия, тъй като са постъпили две предложения за 

председател – от коалиция ГЕРБ-СДС, и от „БСП за България“, 

както и две предложения за секретар на комисията – от партия „Има 

такъв народ“ и от БСП. 

На база на правните основания и във връзка с изразените 

мнения по време на консултациите и от работната група ви 

предлагам да назначим Районна избирателна комисия в 

Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в състав от 17 членове, 

както следва: 

Председател: Ваня Костадинова Костадинова – БСП; 

заместник-председатели Дарина Цвяткова Тодорова – ГЕРБ-СДС и 



54 

 

Ферад Есад Мурад – ДПС; секретар: Кристиан Димитров Гьошев – 

ИТН.  

Членове: Росица Ангелова Гавазова, Янко Христов Радунчев, 

Стелияна Димитрова Немцова и Мартин Янков Кадиев – ГЕРБ-СДС; 

Никола Владимиров Златев, Калоян Антонов Ангелов и Стефан 

Стоянов Вълчев – ИТН; Иван Милков Кърчев и Добромир Димитров 

Алексов – БСП; Мурад Ферад Фурад – ДПС; Мария Атанасова 

Пейчева и Нина Стоянова Георгиева – ДБ-О; Райна Лалова Дончева 

– ИМВ. 

Районната избирателна комисия влиза в правомощията си на 

22 май 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по проекта? Няма. 

Моля, режим на гласуване на решение за назначаване състава 

на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – 

Пловдивски. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 58-НС от 20 май 2021 г. 

Продължете, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проекта на 

решение за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет 

и седми изборен район – Старозагорски.  

Постъпило е писмо от областния управител на област Стара 

Загора с вх. № НС-05-83\23 от 16.06.2021 г. Към него са приложени 

протокол от 16.05.2021 г. и всички изискуеми документи. 

На консултациите са участвали упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. Спазени са изискванията на Изборния кодекс, не е 

постигнато съгласие между участниците в преговорите, като за 
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позицията „секретар“ са постъпили три предложения – от коалиция 

„БСП за България“, от ДПС и от „Има такъв народ“.  

Протоколът е подписан „с особено мнение“ от 

представителите на коалиция „БСП за България“ и партия ДПС. 

Тези особени мнения са свързани с предложенията на съответните 

партии за позицията „секретар“, която те са защитавали. 

На база правните основания и на база изложеното до момента 

ви предлагам Централната избирателна комисия да назначи Районна 

избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – 

Старозагорски, в състав от 17 членове в следната поредност: 

 Председател: Теодора Иванова Крумова – ГЕРБ-СДС; 

заместник-председатели: Станка Стоянова Хърсева – ИТН, и Светла 

Неделчева Карастоянова – ДБ; секретар: Велина Димитрова 

Атанасова – БСП. 

Членове: Димо Пенев Димитров, Надя Петрова Ралчева, 

Боряна Костова Карамихова-Желева; Нина Цветкова Савова-

Кършакова – ГЕРБ-СДС, Златина Минчева Йовчева, Атанас 

Георгиев Милков и Йордан Стоянов Данев – ИТН, Денчо Иванов 

Денев, Петя Стойкова Александрова – БСП; Междну Бехчет Халид и 

Севинч Ремзи Хамза – ДПС; Даниела Иванова Митева – ДБ-О; 

Десислава Евгениева Жекова – ИТН. 

Районната избирателна комисия влиза в правомощията си на 

22 май 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по така представения проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване за приемане на решение за 

назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми 

изборен район – Старозагорски. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, 

Севинч Солакова) 

Решението е № 59-НС от 20 май 2021 г. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам проект на 

решение за назначаване на Районна избирателна комисия в 

Единадесети изборен район – Ловешки. 

Писмото от областния управител на област Ловеч с 

вх. № НС-05-83/12 от 15.05.2021 г. Към него са приложени протокол 

от 15.05.2021 г. за проведените консултации при областния 

управител за състав на РИК и всички изискуеми документи.  

В консултациите са участвали всички парламентарно 

представени партии и коалиции, както и представител на партия 

ВМРО. 

На проведените консултации не е постигнато съгласие между 

участниците, тъй като са били представени и защитавани две 

предложения за председател от ГЕРБ-СДС и от ДБ-О, и три 

предложения за секретар от ИТН, коалиция „БСП за България“ и 

ДПС.  

Протоколът е подписан „с особено мнение“ почти от всички 

участници в консултациите. 

Преди да ви докладвам състава, който работната група и аз 

като докладчик предлагаме за Единадесети изборен район – 

Ловешки, искам да съобщя, че има сигнал с вх. № НС-10-233 от 

17.05.2021 г. Това е възражение от партия „Има такъв народ“ във 

връзка с кандидатурата, която коалиция ГЕРБ-СДС е представила за 

председател на Районната избирателна комисия. 

Предлагам ви, тъй като няма законова пречка във връзка с 

изнесените в сигнала обстоятелства, Централната избирателна 

комисия да назначи Районна избирателна комисия в Единадесети 

изборен район – Ловешки, в състав от 13 членове, както следва: 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова – ГЕРБ-СДС; 

заместник-председатели Петко Георгиев Петков – БСП, и Клара 

Сашева Баросова – ДБ; секретар: Стойо Иванов Ковачев – ИТН. 

Членове: Иван Донев Арабаджиев, Йордан Василев Василев 

и Петър Кирилов Яшев – ГЕРБ-СДС; Валентин Георгиев Вълев, 

Петя Цанкова Стоянова – ИТН; Рени Бориславова Миткова – БСП; 
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Фатме Юсеинова Моллова, Севдие Шефкат Куалаалиева – ДПС; 

Марияна Михайлова Иванова – ИМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 22 май 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по представения проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване за приемане на решение за 

назначаване на състава на Районна избирателна комисия в 

Единадесети изборен район – Ловешки. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 60-НС от 20 май 2021 г. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам на вашето 

внимание проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички. Проектът е 

качен във вътрешната мрежа в моя папка. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Добрич 

с вх. № НС-05-83/21 от 18.05.2021 г. в Централната избирателна 

комисия.  

На консултациите са участвали всички парламентарно 

представени партии и коалиции. Представени са изискуемите 

съгласно Изборния кодекс документи относно кандидатите. 

На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и 

ръководството на Районна избирателна комисия в Осми изборен 

район – Добрички, като единствено спорът е бил за секретарското 

място. За другите места от ръководството на РИК е имало съгласие. 

Уважаеми колеги, след като прегледах цялата преписка и 

след като взех предвид становището на работната група по 

назначаването на Районна избирателна комисия в Осми изборен 
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район – Добрички, ви предлагам следното решение за състав на 

РИК, както следва: 

Председател: Цонка Георгиева Велкова – ГЕРБ-СДС; 

заместник-председатели: Диана Илиева Далакманска – ИТН, и 

Мелекбер Мустафа Абил – ДПС; за секретар предлагам Руслава 

Ганчева Гаврилова – БСП.  

Членове: Димчо Илиев Илиев, Александрина Богомилова 

Маркова, Илиана Георгиева Момчева – ГЕРБ – СДС; Бранимир 

Димитров Вълчанов и Петя Райкова Карагеоргиева – ИТН; Кристина 

Кирилова Костова-Хюсеин и Наджие Али Адем – ДПС; Диляна 

Данаилова Василева – ДБ-О. 

Това е предложението ми за поименен състав като 

ръководство и членове, като има и приложен списък с резервни 

членове. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

някакви становища по така предложения проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева,  Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Решението е № 61-НС от 20 май 2021 г. 

Колега Баханов, продължете. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият доклад е относно 

назначаване на Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен 

район – Монтана. 

Постъпило е писмо от областния управител на област 

Монтана с вх. № НС-05-83/14 от 18.05.2021 г. на ЦИК. Към писмото 

са представени протокол от 15.05.2021 г. за проведените 

консултации и всички документи, изискуеми от Изборния кодекс, 

относно кандидатурите на предложените членове и ръководство на 

Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – 

Монтана. 
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Протоколът е доста подробен, почти всички участници в 

консултациите на партии и коалиции са направили предложения за 

всички ръководни места и подписан „с особено мнение“ от почти 

всички участвали. 

След като взех предвид направените предложения и техните 

характеристики, както и становището на работната група относно 

ръководството и членския състав на комисията, предлагам следния 

вариант, който Централната избирателна комисия да утвърди по 

отношение на РИК – Монтана. 

За председател предлагам Валери Иванов Димитров от 

коалиция ГЕРБ-СДС; заместник-председатели: Камелия 

Александрова Илиева – БСП и Румен Димитров Гоцев – ДПС; 

секретар: Гита Цветкова Георгиева – ИТН. 

Членове: Пламка Христова Григорова, Петя Петрола 

Кирилова и Диана Иванова Иванчева – ГЕРБ-СДС; Мартин Петров 

Конов и Зоя Иванова Иванова – ИТН; Ивайло Иванов Георгиев – 

БСП; Гергана Кирилова Милорадова – ДПС; Александър Сократов 

Александров – ДБ-О; Цена Замфирова Димитрова – ИМВ. 

Това е предложението ми за ръководство и членски състав на 

РИК – Монтана. 

Има и пет резервни членове, предложени от различните 

партии и коалиции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване относно приемане на решение за 

назначаване на Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен 

район – Монтана. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 62-НС от 20 май 2021 г. 

Следващ докладчик е господин Войнов. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, представям ви проект на 

решение относно назначаване на Районна избирателна комисия в 

Осемнадесети изборен район – Разградски, за изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Разград 

с вх. № НС-05-83/26 от 17.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са 

представени протокол от 14.05.2021 г. за проведените консултации 

при областния управител, заедно с направените предложения от 

участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.  

На консултациите са участвали представители на всички 

парламентарно представени партии и коалиции. 

Спазени са изискванията на Изборния кодекс за провеждане 

на консултациите. Участвалите партии и коалиции са направили 

предложения за състава на РИК, съдържащи всички изискуеми 

документи. 

На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие по отношение на ръководството и състава на 

Районна избирателна комисия в Осемнадесети изборен район – 

Разградски. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, 

ал. 6 и 11 предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решението, което е обсъдено и на работна група – за председател да 

бъде назначен Хубан Евгениев Соколов – ГЕРБ-СДС; заместник-

председатели: Силвия Наскова Великова – БСП и  Светлана 

Недялкова Неделчева – ИТН; за секретар Нергин Хюсеинов 

Хамдиев – ДПС. 

Членове: Ралица Стефанова Костова-Цветанова, Айсел 

Мехмедова Хасанова и Павлина Иванова Кившанова – ГЕРБ-СДС; 

Албена Тодорова Тодорова-Йорданова и Димитър Тодоров 

Бобуранов – ИТН; Любица Иванова Бочева – БСП; Юмгюл Мухарем 

Ахмедова – ДПС; Ивелина Георгиева Игнатова – ДБ; Иван Радушев 

Иванов – ИМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 22 май 2021 г.  
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Приложен е и списък с резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси и предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване за приемане на решение за 

назначаване на състав на Районна избирателна комисия – Разград. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 63-НС от 20 май 2021 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, представям ви проект на 

решение относно назначаване на Районна избирателна комисия в 

Двадесети и девети изборен район – Хасковски, за изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

Постъпило е писмо от областния управител на област 

Хасково с вх. № НС-05-83/22 от 16.05.2021 г. на ЦИК. Към 

предложението са представени протокол от 16.05.2021 г. за 

проведените консултации при областния управител за състав на 

РИК, заедно с направените предложения от участвалите партии и 

коалиции и приложените към тях документи.  

На консултациите са участвали представители на всички 

парламентарно представени партии и коалиции. 

Всички партии и коалиции са направили предложение за 

състава на РИК и са приложили всички изискуеми документи. 

На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и 

ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети 

изборен район – Хасковски. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, 

ал. 6 и 11  предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решението, което е съгласувано и на работна група за назначаване на 

Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – 

Хасковски, в състав от 13 членове, както следва:  
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За председател назначава Добромир Коев Якимов – ГЕРБ-

СДС; заместник-председатели: Бойчо Георгиев Бойчев – ИТН и 

Татяна Стоянова Пальова-Господинова – БСП; секретар: Лейла 

Арнур Елмаз – ДПС. 

Членове: Венелин Карев Челебиев, Веселина Тенчева 

Иванова и Гергана Руменова Бояджиева – ГЕРБ-СДС; Веселин 

Иванов Дюлгеров и Соня Димитрова Чанкова – ИТН; Люба 

Маринова Спасова – БСП; Зекие Сюлейман Мурад – ДПС; Петя 

Ангелова Бостанджиева-Китин – ДБ-О; Боряна Радкова Делчева – 

ИМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 22 май 2021 г. 

Приложен е списък с резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад. Имате ли предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване за приемане на решение за 

назначаване състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и 

девети изборен район – Хасковски. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за  – 13 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 64-НС от 20 май 2021 г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Докладвам преписка с вх. № НС-05-83/24 от 17.05.2021 г. на 

ЦИК от областния управител на област Бургас. В преписката са 

изпратени документи от проведените консултации при областния 

управител за състав на РИК на всички парламентарно представени 

партии и коалиции. 

В преписката са приложени необходимите документи и са 

спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на 

консултациите, участвалите партии и коалиции са направили 
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предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се 

документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК. Тъй като няма постигнато 

съгласие, Централната избирателна комисия на основание чл. 57, 

ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и 

Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. следва да назначи състав на 

Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, 

в състав от 19 членове, както следва:  

Председател Михаил Димитров Хаджиянев – ГЕРБ-СДС; 

заместник-председатели: Емине Хасан Иляз – ДПС и Георги Кънчев 

Михов – ДПС; секретар Нели Димитрова Гюмова – ИТН. 

Членове: Наталия Здравкова Минкова, Силвия Стоянова 

Желева, Пламена Танева Апостолова и Таня Иванова Стоянова-

Рангелова – ГЕРБ-СДС; Павлин Стоянов Иванов, Гергана Петрова 

Стоянова и Фани Георгиева Семерджиева-Цикова – ИТН; Божан 

Желязков Божанов, Кина Атанасова Шереметова и Красимира 

Георгиева Русева – БСП; Росица Велчева Димова – ДПС; Христина 

Стаматова Хаджиатанасова – ДБ-О; Димитър Георгиев Вълчев – 

ИМВ. 

Районната избирателна комисия ще встъпи в правомощията 

си от 22 май 2021 г. 

В този смисъл предлагам решение с такъв диспозитив. 

(Технически уточнения встрани от микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по така представения проект на решение, след като 

уточнихме техническите корекции. 

Моля, режим на гласуване за приемане на решение за 

назначаване състава на Районна избирателна комисия – Бургас. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 65-НС от 20 май 2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател. 
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Колеги, представям ви предложението за назначаване на 

Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – 

Великотърновски, която би трябвало да се състои от 13 членове. 

Преписката е с вх. № НС-05-83/3 от 15.05.2021 г. на ЦИК. 

Към предложението на областния управител са представени 

протокол от 14.02.2021 г. за проведените консултации за състав на 

РИК, както и всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от 

Изборния кодекс. 

Партиите са направили своите предложения, но не са 

стигнали до съгласие и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 

11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май 

2021 г. на Централната избирателна комисия, и след проведено 

заседание на работната група предлагам да се назначи Районна 

избирателна комисия от Четвърти изборен район – 

Великотърновски, в състав от 13 членове, както следва: 

Председател: Николай Красимиров Илиев – ИТН; заместник-

председатели: Десислава Стефанова Йонкова – ГЕРБ-СДС и Нина 

Василева Велкова – ДБ-О; секретар Ирена Петкова Стасинопулу – 

БСП. 

Членове: Красимира Илиева Петрова, Николина Красимирова 

Митова, Силвия Дечева Дечева – ГЕРБ-СДС; Цветомира Райнова 

Йорданова-Атанасова, Даниела Димитрова Попова – ИТН; Йоана 

Александрова Иванова – БСП; Диана Филипова Петрова – ДПС; 

Теодора Минкова Тодорова – ИМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 22 май 2021 г. 

Моля да имате предвид, че в папката във вътрешната мрежа е 

качена некоригирана версия на решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по така предложения проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване за приемане на решение относно 

назначаване състава на Районна избирателна комисия в Четвърти 

изборен район  – Великотърновски. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 66-НС от 20 май 2021 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, в моята папка е проект за решение относно 

назначаване на Районна избирателна комисия в Деветнадесети 

изборен район – Русенски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Русе с 

вх. № НС-05-83/2 от 17.05.2021 г. Към предложението са 

представени протокол от 14.05.2021 г. за проведените консултации 

при областния управител за състав на РИК, ведно с направените 

предложения от участвалите надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. Съобразени са изискванията на Изборния кодекс съгласно 

чл. 60, ал. 3 и 4 ИК. 

На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на 

ръководството и състава на Районна избирателна комисия в 

Деветнадесети изборен район – Русенски, като протоколът е 

подписан „с особено мнение“ от упълномощения представител на 

ПП „Движението за права и свободи“. 

Предвид изложеното и на цитираните в проекта правни 

основания, както и в резултат на обсъжданията в работна група, 

предлагам Централната избирателна комисия да назначи Районна 

избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски, в 

състав от 13 членове, както следва:  

Председател: Милена Георгиева Хинкова – БСП; заместник-

председатели: Ина Георгиева Райчева-Цонева – ИТН и Шейнур 

Мейсуд Еюб – ДПС; секретар: Анелия Недкова Петрова – ГЕРБ-

СДС. 
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Членове: Николай Иванов Братованов, Борислав Венелинов 

Жечев и Миглена Маринова Ангелова – ГЕРБ-СДС; Ангел Йорданов 

Стефанов и Дилян Ивов Николов – ИТН; Екатерина Василева 

Зайкова – БСП; Елиз Фикрет Халил – ДПС; Стефан Димов Бонев – 

ДБ и Станимир Денчев Бояджиев – ИМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 22 май 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложение по така представения проект на решение? Няма. 

Моля, режим на гласуване за приемане на решение за 

назначаване на състава на Районна избирателна комисия в 

Деветнадесети изборен район – Русенски. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решение № 67-НС от 20 май 2021 г. 

Госпожо Стойчева, имате ли друг доклад? Заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект на решение е 

относно назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесети 

изборен район – Силистренски, за изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

Постъпило е писмо от областния управител на област 

Силистра с вх. № НС-05-83\6 от 15.05.2021 г. Към него са 

приложени протокол от 14.05.2021 г. за проведените консултации 

при за състав на РИК, както и направени предложения от 

участвалите партии и коалиции. Документите, приложени към тях, 

отговарят на изискванията на чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.  

На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие както по отношение на ръководството, така и 

по отношение състава на  Районната избирателна комисия. 

Предвид изложеното и на цитираните в проекта правни 

основания, както и след обсъждане на работна група, предлагам 

Централната избирателна комисия да назначи Районна избирателна 
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комисия в Двадесети изборен район – Силистренски, в състав от 

13 членове, както следва: 

Председател: Марияна Борисова Чобанова – ГЕРБ-СДС; 

заместник-председатели: Венцислав Ников Маринов – ИТН, и 

Галина Русева Павлова – БСП; секретар: Севда Мюмюн Хюсеин – 

ДПС. 

Членове: Ивелина Николова Петрова, Росен Великов 

Димитров и Марин Богданов Ботев – ГЕРБ-СДС; Ренета Петрова 

Топалова-Димитрова и Ваня Желева Маринова – ИТН; Вела Колева 

Дочева – БСП; Нурхан Юсуф Акиф – ДПС; Боряна Друмева Бобчева 

–ДБ-О; Даниела Стоянова Иванова – ИМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 22 май 2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

някакви предложения и становища по проекта? Няма. 

Моля, режим на гласуване. Който е за предложения проект, 

моля да гласува. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 68-НС от 20 май 2021 г. 

Колега Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка за назначаване на 

Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, 

за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Преписката е с вх. № НС-05-83/4 от 15.05.2021 г. на 

Централната избирателна комисия. Към предложението на 

областния управител е приложен протокол от 14.05.2021 г. за 

проведените консултации заедно с направените предложения от 

участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. 

Всички са надлежно упълномощени. 

От преписката се установява, че са спазени изискванията на 

чл. 60, ал. 3 и 4 ИК, но тъй като не е постигнато съгласие между 
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участниците по отношение на ръководството и състава на РИК в 

Шести изборен район – Врачански, преписката е изпратена по 

компетентност на ЦИК.  

След заседание на работната група и на база на приложените 

към преписката документи,  на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, 

ал. 6  и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 

12 май 2021 г.  ви предлагам Централната избирателна комисия да 

назначи Районна избирателна комисия в Шести изборен район – 

Врачански, в 13 членен състав, както следва: 

Председател: Камелия Кръстева Татарска – ИТН; заместник-

председатели: Силвия Ангелова Коларова – ГЕРБ-СДС, и Ивона 

Йорданова Данова – ДПС; секретар: Маргарит Марков Маждраков – 

БСП.  

Членове: Боряна Миткова Стаменова, Лора Стефчова-

Младенова-Атанасова и Силвия Иванова Иванова – ГЕРБ-СДС; 

Албена Стефчова Коцанкова-Христова и Горан Йорданов Златков – 

ИТН; Малинка Георгиева Михайлова – БСП; Красимира Милетиева 

Банчева – ДПС; Николай Пенков Николов – ДБ-О; Снежана 

Христова Ангелова – ИМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 22 май 2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Правилно ли чух правното основание: чл. 60, ал. 6 и 11, защото в 

проекта е посочена ал. 10? 

Колеги, имате ли други предложения? Няма. 

Който е за предложения проект, моля да гласува. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 69-НС от 20 май 2021 г. 

Заповядайте, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. 
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Докладвам проект на решение за назначаване на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район –  

Сливенски. 

Преписката е с вх. № НС-05-83/27 от 17.05.2021 г. 

Предложението е на областния управител и след проведени 

консултации той е документирал, че няма съгласие за две от 

позициите в ръководството. В моята папка са отразени 

предложенията за несъгласие. 

Спорните позиции са за председател с предложение на ГЕРБ-

СДС и на „Изправи се! Мутри вън!“.  

Към протокола е приложено и „особеното мнение“ на 

представляващия „Изправи се! Мутри вън!“, който по същество не е 

изложил някакви аргументи, освен че наличието на две кандидатури 

не е проява на консенсус, а начин и форма на търсене на широко 

представителство. С предложението на „Изправи се! Мутри вън“! се 

цели постигане на разнообразна форма на равнопоставеност. 

Областният управител констатира, че предложенията, направени от 

партиите, са компетентни, опитни и така нататък. 

След като работната група разгледа предложенията, 

предлагам Централната избирателна комисия да назначи Районна 

избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – 

Сливенски, в следния състав:  

Председател: Росица Василева Тодорова – ГЕРБ-СДС; 

заместник-председатели: Елисавета Александрова Кендерян – ИТН, 

и Румен Димитров Кърпачев – БСП; секретар – Фатме Фикретова 

Мустафова – ДПС. 

Членове: Стелли Славова Стефанова, Галя Агоп Хачадурян и 

Ани Николова Панделиева – ГЕРБ-СДС; Тодор Димитров Тодоров и 

Росица Колева Колева – ИТН; Мария Асенова Чомпова – БСП; 

Севда Хюсеинова Османова – ДПС; Пепа Миткова Митева – ДБ-О; 

Минко Вичев Стефанов – ИМВ. 

Това е персоналното ми предложение.  

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 22 май 2021 г.  
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-

дневен срок от обявяването му. 

Цялата документация е в моя днешна папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря, господин Димитров. 

Ще Ви помля във втория абзац да спре изречението до 

„представени партии и коалиции“. 

Колеги, други мнения и предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване на така предложения проект. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Решението е № 70-НС от 20 май 2021 г. 

Следващ докладчик? 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви проект на 

решение за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет 

и осми изборен район – Търговишки. Съставът на тази комисия е 

избран при условията на постигнато съгласие. 

Постъпило е писмо от областния управител на област 

Търговище с вх. № НС-05-83/5 от 15.05.2021 г. на ЦИК, с което ни  

представят документите във връзка с проведена консултация на 

политическите партии за участие в предстоящите избори.  

Представени са изискуемите документи за провеждане на 

консултациите със съответните документи към предложенията на 

партиите, които са постигнали съгласие за следния състав на 

Районната избирателна комисия. 

Председател: Диана Йорданова Игнатова – БСП; заместник-

председатели: Тодор Костадинов Тодоров – ГЕРБ-СДС, и Добри 

Димитров Ковачев – ИТН; секретар: Дениз Мустафов Хюсниев –

ДПС. 
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Членове: Десислава Руменова Стойкова, Людмил Ивов 

Иванов и Маринела Павлова Първанова – ГЕРБ-СДС; Ивалина 

Вескова Господинова и Николай Господинов Бойчев – ИТН; Галин 

Дамянов Дамянов – БСП; Неслихан Кямилова Хамидова – ДПС; 

Дориана Георгиева Иларионова – ДБ-О; Анелия Райкова 

Александрова – ИМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 22 май 2021 г. 

Представен е и списък на резервни членове, с което 

предлагам да приемем проекта на решение и да назначим Районна 

избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район – 

Търговищки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане проект на решение за 

назначаване състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и 

осми изборен район – Търговищки. 

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

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

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 71-НС от 20 май 2021 г. 

Колеги, преди да продължим, искам да ви уведомя, че се 

обадиха от кабинета на министър-председателя. Срещата с 

Централната избирателна комисия ще се проведе в Министерския 

съвет утре от 15,30 ч., като канят председател, секретар и 

четиримата заместник-председатели. 

Колеги, предвид това, че утре имаме и организирана среща с 

Министерството на външните работи от 10,00 ч., много ви моля да 

се организират колегите, чиито проекти на решения за назначаване 

съставите на районните избирателни комисии не са изписани, за да 

може да приключим днес. 
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Колега Чаушев продължете, а останалите колеги да се 

организират в спешен порядък. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

трябва да има проект на решение за назначаване на Районна 

избирателна комисия в Девети изборен район – Кърджалийски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област 

Кърджали с вх. № НС-05-83/8 от 15.05.2021 г. с представени 

документи за проведени консултации на 15.05.2021 г. със 

съответните предложения и документи. 

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. Участниците не са постигнали съгласие по ръководния 

състав, а най-вече за позицията „секретар“, където е имало две 

предложения от страна на ДПС – за господин Беркант Метин Барзат 

и предложение от ИТН. И двете предложения са за юристи.  

Съгласно проведените консултации в работната  група ви 

предлагам следния състав: 

Председател: Величка Димитрова Георгиева – БСП; 

заместник-председатели: Петър Иванов Захариев – ГЕРБ-СДС и 

Димитрия Драганова Василева – ИТН; секретар: Беркант Метин 

Барзат – ДПС, предвид дългогодишния му стаж като секретар, а и 

като председател през дългите години в тази изборна комисия. 

Членове: Димитър Киров Димитров, Емилия Белева Владева-

Бонева, Емилия Белева Владева-Бонева и Иван Добрев Илиев –

ГЕРБ-СДС; Христина Кралева Георгиева, Виолета Иванова Джарова 

– ИТН; Иван Пламенов Робов – БСП; Неджатин Мехмед Салим  – 

ДПС; Галина Нешова Марева –ДБ-О; Красимир Петков Бибиновски 

– ИМВ. 

Това е моето предложение за състав на Районна избирателна 

комисия – Кърджали, в състав от 13 членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по направения доклад? Няма. 
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Моля, режим на гласуване за приемане на решение за 

назначаване състава на Районна избирателна комисия в Девети 

изборен район – Кърджалийски. 

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

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

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 72-НС от 20 май 2021 г. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпила преписка в Централната избирателна комисия с 

вх. № НС-05-83/20 от 17.05.2021 г. от областния управител, който е 

приложил в същата протокол от проведените консултации за 

назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори 

изборен район – Смолянски, както и всички останали изискуеми 

документи от закона, касаещи назначаването на РИК. 

Направени са няколко предложения от различни политически 

партии и коалиции, парламентарно представени. Има и изразено 

особено мнение от една от политическите партии – три са 

предложенията за председател, за заместник-председател и за 

секретар има две предложения. 

След като разгледах всички приложени документи в 

преписката по отношения на представените кандидатури за 

поименен състав и длъжностите, за които са предложени от 

различните партии и коалиции, предвид и становището на работната 

група, ви предлагам следния състав на ръководство и членове на 

РИК – Смолян, както следва: 

Председател: Николай Захариев Шехов – ИТН; заместник-

председатели: Златко Славчев Карамучев – ГЕРБ-СДС, и Костадин 

Димитров Чаталбашев – БСП; секретар: Росица Станимирова 

Чакърова – ДПС. 

Членове: Симеон Атанасов Велинов, Малинка Минчева 

Кордова и Десислава Данаилова Балевска – ГЕРБ-СДС; Мария 

Ангелова Петкова и Соня Стоянова Коджебашева – ИТН; Маргарита 
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Георгиева Солакова – БСП; Таня Радоева Кьорова – ДПС; Димитър 

Стоянов Марев – ДБ-О; Мария Недялкова Хаджидиева – ИМВ. 

Това е предложението ми за поименен състав на 

ръководството и членовете на Районна избирателна комисия в 

Двадесет и втори изборен район – Смолянски. 

Предложен е и списък на резервни членове на същата РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения? Не виждам. 

Моля да гласуваме решение за назначаване на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – 

Смолянски. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 73-НС от 20 май 2021 г. 

Заповядайте, колега Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

проект на решение относно назначаване на Районна избирателна 

комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, за изборите 

за народни представители на 11 юли 2021 г. 

Постъпило е писмо от областния управител на област 

Пазарджик с вх. № НС-05-83/15 от 15.05.2021 г. на ЦИК. Към 

предложението са представени протокол от 15.05.2021 г. за 

проведените консултации при областния управител за състав на 

РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и 

коалиции и приложените към тях документи. 

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. 

От представената преписка се установява, че са спазени 

изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, 

участвалите партии и коалиции са направили предложение за 
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състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи 

съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК. 

На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на 

ръководството и състава, най-вече по отношение на ръководството 

на Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – 

Пазарджишки, като предложенията са били от партия „Има такъв 

народ“ и коалиция ГЕРБ-СДС и „Изправи се! Мутри вън!“ за по 

един председател; две предложения от останалите две коалиции за 

заместник-председател и от ДПС за секретар. 

След разисквания в състава на работната група и предвид 

изложеното всички присъстващи се потвърдили при областния 

управител изготвените от тях писмени предложения и са изложили 

мотиви относно високия професионализъм и доказани качества на 

техните кандидати.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, 

ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 

12 май 2021 г. на Централната избирателна комисия предлагам 

проект на решение за назначаване на Районно избирателна комисия 

в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в състав от 13 

членове, както следва: 

Председател: Петя Методиева Грозданова – ИТН; заместник-

председатели: Антони Христосков Върбев – ГЕРБ-СДС, и Виолета 

Стефанова Цонова – БСП; секретар: Васвие Байрамалиева 

Мехмедова– ДПС. 

Членове: Боряна Чавдарова Дунгарова, Красимира Спасова 

Пейчева и Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева – ГЕРБ-СДС; 

Ростислав Ангелова Венчев и Атанас Петров Петров – ИТН; Васил 

Стефанов Мезов – БСП; Али Ахмедов Чешмеджиев – ДПС; Иванка 

Василева Гатина – ДБ-О; Стойко Николов Власев – ИМВ. 

Районната избирателна комисия влиза в правомощията си на 

22 май 2021 г. 
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Решението подлежи на обжалване както всички останали от 

този вид. Има списък с резервни членове – достатъчен брой, по мое 

мнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

предложението. 

Моля да гласуваме предложението за назначаване на Районна 

избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 74-НС от 20 май 2021 г. 

По назначаването на районните избирателни комисии, има 

няколко комисии: Шумен, Габрово и Перник да се довършат 

преписките. 

Докато изчакваме, ви предлагам да видите папка от днес с 

мои инициали, в която има проект на Решение № 84 относно 

приложими решения на Централната избирателна комисия при 

произвеждане на нови частични избори. 

Ако си спомняте, в предходни заседания ви казах, че 

юристите са подготвили този проект на решение, като сега е без 

онези решения, за които се налагат изменения и допълнения, както и 

новите, които трябва да приемем. 

Ако искате кратко време за запознаване, или направо да го 

гласуваме. 

Колеги, предлагам ви, предвид спазване 

противоепидемичните мерки почивка 10 минути за проветряване на 

залата и тъкмо ще бъдат довършени проектите на решения, които 

трябва да приемем. 

Обявявам 10 минути почивка. 

 

(След почивката.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уважаеми колеги, 

продължава заседанието на Централната избирателна комисия с 

проектите на решения относно назначаване състави на Районни 

избирателни комисии. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папка с мои инициали е 

проекта за назначаване на Районна избирателна комисия в Седми 

изборен район – Габровски. 

Преписката е доклад на колегата Томов.  

Преписката е с вх. № НС-05-83/18 от 16.05.2021 г. на ЦИК. 

Това са писмото на областния управител на област Габрово, към 

което са приложени всички изискуеми документи, както и протокол 

от проведените консултации на 14.05.2021 г. Освен парламентарно 

представените партии и коалиции на консултациите са присъствали 

и представители на ВМРО – Българско национално движение. 

Не е постигнато съгласие за назначаване състава на Районна 

избирателна комисия – Габрово, така че ви предлагам на посочените 

в проекта правни основания да назначим Районна избирателна 

комисия в Седми изборен район – Габровски, в състав от 13 членове,  

както следва: 

Председател: Мария Николаева Недева – ГЕРБ-СДС; 

заместник-председатели: Юлия Петрова Ненова – БСП и Васил 

Николаев Найденов – ДБ-О; секретар: Даниела Радославова Райкова 

– ИТН. 

Членове: Мирослава Стефанова Иванова, Христина Христова 

Петкова и Валентина Иванова Жечева – ГЕРБ-СДС; Любомир 

Димчев Банев и Николай Мариянов Николов – ИТН; Соня Борисова 

Семова – БСП; Евгени Василев Попов, Христо Савчев Башев – ДПС; 

Евгени Йорданов Мичев – ИМВ. 

Предлагам, ако искате, да проверя най-напред коректното 

изписване и тогава да продължим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

доклада на колегата Матева. Преди да го подложа на гласуване, тя 
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ще провери коректността на данните на лицата, които са 

предложени, и след това ще го гласуваме. 

Продължаваме със следващ доклад. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, с проектен номер 93 в моя папка може да се 

запознаете с предложението за решение за назначаване на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски. 

Докладът е бил разпределен на господин Томов, но аз ще докладвам 

проекта за решение. 

Постъпило е писмо от областния управител на Софийска 

област с вх. № НС-05-83/19 от 16.05.2021 г. на ЦИК. Към писмото са 

представени протокол от 16.05.2021 г. за проведените консултации 

при областния управител, заедно с направените предложения от 

надлежно упълномощените представители на всички парламентарно 

представени партии и коалиции, които са участвали в 

консултациите.  

От преписката се установява, че са спазени изискванията на 

чл. 60, ал. 3 и 4 ИК, като на проведените консултации при областния 

управител не е постигнато съгласие между участниците по 

отношение на ръководството и състава на Районна избирателна 

комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски. 

Предвид изложеното дотук и на посочените в проекта правни 

основания, както и съгласно предложението на работна група, 

предлагам Централната избирателна комисия да назначи Районна 

избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски, 

в състав от 13 членове, както следва: 

Председател: Димитър Тодоров Димитров – ГЕРБ-СДС; 

заместник-председатели: Александър Ангелов Малкочев – ИТН, и 

Стефка Ганева Въжарова – ИМВ; секретар: Екатерина Драганова 

Клечкова-Димитрова – „БСП за България“. 

Членове: Ваня Иванова Николова, Мария Димитрова 

Вълканова и Стилиян Кирилов Димитров – ГЕРБ-СДС; Николай 

Илиев Иванов и Сивена Иванова Сивенова – ИТН; Лазарина 
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Василева Бонева – БСП; Илия Богданов Белитов и Елеонора 

Георгиева Николова – ДПС; Явор Борисов Кичев – ДБ-О. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 22 май 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения за състав на Районна избирателна комисия – Габрово, 

докладван от колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: С допълнението, че Валентина Иванова 

Жечева е предложение на коалиция ГЕРБ-СДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако няма други 

предложения за Габрово, подлагам на гласуване проекта на решение 

за назначаване на състава на РИК – Габрово. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението за РИК – Габрово, е № 75-НС от 20 май 2021 г. 

Колеги, имате ли предложения по доклада на колегата 

Стойчева за състав на РИК – София, област? Няма. 

Режим на гласуване за приемане на решение за назначаване 

състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести 

изборен район – София, област. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението за РИК – София област, е № 76-НС от 20 май 

2021 г. 

Остана колегата Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

При мен пристигна писмо от областния управител на Перник 

с вх. № НС-05-83/10 от 15.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са 
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представени протокол от 15.05.2021 г. за проведените консултации 

при областния управител за състав на РИК, ведно с направените 

предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към 

тях документи.  

На консултациите не се е стигнало до съгласие при 

определянето на кандидат за секретар на РИК.  

След дискусия в работна група стигнахме до следното 

съгласие за общо решение: ЦИК назначава Районна избирателна 

комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, в състав 13 

членове, както следва: 

Председател: Николай Димитров Цветков – ДБ-О; заместник-

председатели: Кристиян Костадинов Спириев – ИТН, и Изабел 

Марселова Ангелова – ИТН; секретар: Явор Петров Ангелов – ИМВ. 

Членове: Валентина Страхилова Генадиева-Димитрова, 

Румяна Николова Петрова и Светлана Кирилова Петкова – ГЕРБ- 

СДС; Росица Николаева Тодорова и Лъчезар Борисов Лазов – ИТН; 

Станка Йорданова Рударска-Хинова и Снежанка Стефанова 

Йорданова – БСП; Галина Радева Никодимова и Асен Борисов 

Петков – ДПС. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 22 май 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по така представения проект?  

По отношение данните на лицето, предложено за секретар, 

вероятно в преписката е налична информация за ЕГН, за да се 

попълни. 

Колеги, ако нямате предложения по така представения 

проект, моля режим на гласуване за приемане на решение за 

назначаване състава на РИК – Перник. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Решението е № 77-НС от 20 май 2021 г. 

Последният доклад е относно назначаване състава на РИК – 

Шумен. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

При мен пристигна предложение от областния управител на 

област Шумен с вх. № НС-05-83/29 от 17.05.2021 г. на ЦИК. Към 

предложението са представени протокол от 14.05.2021 г. за 

проведените консултации при областния управител за състав на 

РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и 

коалиции и приложените към тях документи.  

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. 

От представената преписка се установява, че са спазени 

изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, 

участвалите партии и коалиции са направили предложение за 

състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи 

съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК. 

На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на членовете 

на Районна избирателна комисия в Тридесети изборен район – 

Шуменски. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, 

ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 

12 май 2021 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия реши: 

назначава РИК в Тридесети изборен район – Шуменски, в състав от 

13 членове, както следва: 

Председател: Василина Иванова Кънчева  – ГЕРБ-СДС; 

заместник-председатели: Мариела Любчева Великова – БСП, и 

Веселина Маринова Маринова – ИТН; секретар: Ахмед Метинов 

Джамбазов – ДПС. 

Членове: Севдалина Пенева Герджикова, Карен Гарабет 

Гарабедян и Красимир Добрев Куртев – ГЕРБ-СДС; Виолина Карова 

Йорданова и Димитър Янков Димитров – ИТН; Георги Тодоров 
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Георгиев – БСП;  Хатидже Сали Исуф – ДПС; Деян Пенчев Станев – 

ИМВ; Мария Велкова Василева – ДБ-О. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 22 май 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по така представения проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване за приемане на решение за 

назначаване състава на Районна избирателна комисия в Тридесети 

изборен район – Шуменски. 

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

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

Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 78-НС от 20 май 2021 г. 

С това приехме всички решения за назначаване на съставите 

на 31 районни избирателни комисии, които от 22 май 2021 г. трябва 

да встъпят в правомощията си. Аз бих им препоръчала да се 

организират от днес. 

Да пожелаем здраве и успешна работа на всички членове на 

РИК-ове за изборите на 11 юли 2021 г.! 

Продължаваме дневния ред с точка пета „Доклад относно 

машинно гласуване“. Колега Войнов, заповядайте. 

 

Точка 5. Доклад относно машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-6-268 от 20.05.2021 г., което може да видите в папка 

„машинно гласуване“, подпапка „писмо от МВР“. 

Писмото е от министъра на вътрешните работи и е в отговор 

на наше искане да ни бъде дадена пълна информация за 

устройствата за машинно гласуване, които се съхраняват в 

Министерството на вътрешните работи. 

В писмото са изброени всички специализирани устройства за 

електронно машинно гласуване, които се съхраняват в МВР, като са 

посочени на всичките машини фабричните номера. Само за три 
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машини не са посочени фабричните номера от Областна дирекция на 

МВР – Ямбол, тъй като са приети в запечатани кутии, поради което 

не могат да им бъдат посочени фабричните номера.  

От писмото е установено, че десет броя машини са иззети на 

4 април 2021 г. по искане на Централната избирателна комисия – 

това са машини, които в изборния ден са били в районните 

избирателни комисии и на тези машини са им подменени някакви 

части – захранващ кабел, паравани за гласуване и други подобни 

неща. С писма на Централната избирателна комисия до съответните 

районни избирателни комисии, с които писма може да се запознаете 

в папката „машинно гласуване“, подпапка „машини в МВР“. 

Писмата са до РИК – 13, РИК – 18, РИК – 8, РИК – 16, РИК – 17 и 

РИК – 5. Тези десет машини, както казах, са използвани за 

гласуване, но от районните избирателни комисии са предадени на 

4 април 2021 г. на МВР. 

Освен това в МВР има машини, които са прибрани на 3 април 

– всичките машини. Те са изпратени по фирма „Еконт“ до всички 

области, всички РИК-ове с изключение на РИК – София, и РИК – 

Софийска област, тоест до  РИК – 27, по три машини са изпратени, а 

само в Ловеч са изпратени четири машини. Това са общо 2 машини. 

Повтарям, по разпореждане на Централната избирателна комисия 

всичките са прибрани от съответните областни дирекции на МВР. 

Тези 82 машини плюс 10-те, за които говорихме преди малко, стават 

92 машини. 

В изпълнение на постановление на Районна прокуратура – 

Кюстендил, от 5 април 2021 г. по преписка № 11-54 от 2021 г. трите 

машини са върнати на „Сиела Норма“ АД. Тоест в момента в МВР 

се съхраняват 89 машини, като, пак повтарям, от тези 89 машини, 

10 са използвани в изборния ден и останалите 79 са машини, 

изпратени по „Еконт“. 

Към това писмо има приложения – решенията на 

Централната избирателна комисия (7 листа), приемо-предавателни 

протоколи за десетте броя разкомплектувани машини (14 листа), 

снимки на десет броя разкомплектувани машини (17 листа), писмо 
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на ЦИК за 82 специализирани устройства за машинно гласуване до 

МВР (1 лист), приемо-предавателни протоколи за 82 машини, заедно 

със снимков материал (239 листа) и Решение на Районна 

прокуратура – Кюстендил, (4 листа). Както казах, може всички да се 

запознаете.  

Възниква въпросът и връщам на доклад и писмото от 

министъра на вътрешните работи с вх. № ЦИК-66-266 от 

18.05.2021 г., което вчера го докладвах, в което министърът моли в 

спешен порядък да им бъдат дадени указания за реда на предаване 

на приетите от МВР куфари с машини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад на колегата Войнов. Необходимо ли ви е кратко 

време за запознаване предвид обема на преписката, особено в частта 

приемо-предавателни протоколи за 82 устройства за гласуване?  

Както докладва колегата Войнов, ние трябва да се 

произнесем къде ще се съхраняват тези устройства. Не можем да 

приемем информацията за сведение. Ако сега я приемем за сведение, 

най-късно утре трябва да се произнесем, но предпочитам да го 

направим сега.  

Ако искате да прескочим точката, докато всеки се запознае, 

за да можем да формулираме отговор на Министерството на 

вътрешните работи. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Мисля, че в крайна сметка се изясни 

въпросът с броя на машините и къде се намират. Предлагам да 

вземем решение, с което да укажем да бъдат върнати на доставчика с 

приемо-предавателни протоколи, подписани от всяка структурна 

единица на МВР, като укажем обаче на доставчика тези машини да 

бъдат прибрани в склада, в който се намират останалите устройства 

за гласуване, на отделно място до последващо решение на 

Централната избирателна комисия – какво ще се случи с тях. 

Обособено място. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би с 

допълнението тези устройства, които ще бъдат върнати в склада, 
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където са останалите, по тях да не се извършват никакви действия, 

включително за профилактика и диагностика. 

Колеги, обединяваме ли се принципно около предложението 

на колегата Матева – по този начин да отговорим на МВР, за да 

може да се изготви проект на отговор, с който малко по-късно да се 

запознаем, за да бъде гласуван окончателен текст?  

Колеги, имате ли други предложения? 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Може би, когато приемате приемо-

предавателните протоколи, в момента, в който се предават с 

протокола, вътре да бъде отразен и номерът на пломбата. 

Предполагам, че „Сиела Норма“ АД все още разполагат с пломби, с 

които запечатват по принцип машините, така че куфарът би могъл да 

бъде затворен с такава пломба и номерът да е отразен в протокола. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВ: Колега Войнов, моля 

Ви да подготвите проекта на отговор съвместно с госпожа Матева и 

госпожа Стоянова.  

Колеги, да се върнем на проекта на решение за приложимите 

решения за частични избори. В моя папка е Проектът с № 84.  

По отношение на Решение № 15, Решение №17 и Решение 

№ 18 ви предлагам да останат в този проект на решение като 

приложими, но имайте предвид, че може би в една част ще трябва да 

се допълнят, защото има промени по отношение на присъствието на 

тези категории лица. Мисля, че вече те имат право да присъстват в 

Районната избирателна комисия. Ще помоля колегите, които 

изготвят по принцип решенията, свързани с наблюдатели, 

застъпници, представители, да погледнат тези решения и да приемем 

решение за тяхното допълване. 

След това от проекта следва да отпаднат т. 25, т. 26 и т. 27, 

тъй като там ще са необходими корекции, като някои от тях въобще 

може да отпаднат, но т. 29 остава.  

Точка 35 и т. 36 – според мен трябва да има изменение, 

защото се отнася за реда за проверка на списъците с избиратели, 

подкрепящи регистрация на партии и коалиции;  
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Точка 36 е относно определяне формата и структурирания 

електронен вид. Ние приехме съответните изборни книжа за местни 

избори. 

Колеги, оставяме ли решенията тук като приложими, или 

първо ги изменяме и допълваме? Как предлагате да направим? Може 

би да останат? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Нека да останат, а ако има 

заявители, ще има книга. Засега нека да действат по тези. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Георгиев, 

Вие ще изготвите проекта на решение за тяхното изменение и 

допълнение. 

В т. 43 техническа редакция – думата „проверка“ отпада. 

Решението остава относно гласуване на избирателите с увредено 

зрение или затруднение в придвижването. 

По същия начин е т. 45 – решението може да остане в 

приложими решения, но то ще трябва да бъде изменено и допълнено 

заради квалифицирания електронен подпис на избиратели, които 

решат да подкрепят регистрацията на пария или коалиция за участие 

в нови или частични избори. Тук се има предвид такива, които не са 

били регистрирани в общите местни избори през 2019 г. 

Колега Георгиев, т. 35, т. 36 и т. 45 са Ваша работа. 

Госпожо Солакова, ако може да допълните. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, два пъти погледнах, но не 

успявам да намеря решението за възнаграждението от 14.02.021 г., 

допълнено с Решение № 23-МИ от 16.05.2021 г. относно 

възнагражденията на ОИК и на СИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, това решение 

трябва да се добави като приложимо решение. 

С така направените уточнения, изменения и допълнения 

подлагам на гласуване проект на решение относно приложимите 

решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на 

нови и частични избори. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 79-МИ от 20 май 2021 г. 

Продължаваме с госпожа Солакова, която има доклад по 

точка шеста „Доклади по административни преписки“. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 6. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, с оглед на задължението на Централната 

избирателна комисия да публикува на страницата броя на 

избирателите по секции за частичните местни избори изпратихме 

вече писмо, предлагам ви да изпратим писмо до господин Гетов – 

главен директор на ГД ГРАО при МРРБ. Проектът на писмо е във 

вътрешната мрежа и ако искаме, да ни предостави информация за 

броя на избирателите по секции за предстоящите избори за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване на така направеното предложение. 

Колеги, ако се налага, ще прекъсваме по-често заседанието – 

има да се изготвят много проекти на писма, на решения, на отговори, 

така че е разбираемо такова прекъсване. Който слуша и наблюдава 

заседанието на Централната избирателна комисия, мисля, че трябва 

да отчете бързината, с която се налага да работим. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получихме от 

администрацията на Министерския съвет изготвената документация 
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относно изработката и доставката на удостоверения за гласуване на 

друго място, както и на регистъра на издадените удостоверения. В 

документацията се съдържат техническите изисквания относно 

формата на хартията, определен е тиражът на книжата, разбира се, 

има и уредба на транспортирането на готовите книжа, срок на 

изпълнение и допълнителни изисквания. Не се различават 

изискванията от предходни случаи като документация и като 

изисквания, както и като брой, тираж на удостоверенията и на 

регистрите, разпределението по изборни райони на едните и на 

другите материали. В този смисъл ви предлагам да изпратим писмо 

до изпълняващия длъжността „главен секретар“ на Министерския 

съвет с уточнението, че съгласуваме без бележки тази документация. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

доклада. 

Моля, режим на гласуване така направеното предложение – 

да изпратим това писмо до администрацията на Министерския 

съвет. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Продължаваме с проект на решение относно допълнение на 

Решение № 34.  

Докладчик е колегата Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Колеги, знаете, преди няколко дни 

публикувахме списък на места в чужбина, където ще бъдат 

образувани изборни секции, което получи сериозно медийно 

покритие – хората се интересуваха от това. Впоследствие получихме 

писмо от граждани, които ни обърнаха внимание върху няколко 

пропуснати места. По тази причина с господин Томов прегледахме 

отново списъците с избирателни секции през 2016-а и 2017 г.  Може 
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да ги намерите в моя папка днес. На първа линия са места, гласувани 

извън страната по чл. 14, т. 3. 

Ще видите полета, които са в зелено – това са полетата, които 

аз поддържам да бъдат разкрити като места, където могат да се 

образуват секции, останалите са места, които са предложени от 

господин Томов. 

Мога да се аргументирам място по място и да обясня защо 

моето предложение се различава от предложението на господин 

Томов. Господин Томов предлага ЦИК да реши приема ли се това 

място или не. 

Белгия, Брюксел. Скарбек – квартал на Брюксел, в който е 

имало изборна секция през 2017 г., но оттогава тази секция се е 

преместила в друг квартал, който се казва Етербек. В Брюксел има 

достатъчен брой секции – две в посолството и две в постоянното 

представителство на България, плюс една секция в квартал на 

Брюксел, която е била алтернатива. Шест секции са много за 

Брюксел. Освен всичко друго, на изборите през месец април тази 

година имаше нула подадени заявления от местната общност за тази 

изборна секция. 

Как ще процедираме? Мога да разкажа за всяка линия, всеки 

ред, или ще гласуваме ред по ред, защото всеки ред си има собствена 

история? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Гаврилов, слушайки Ви, си 

мисля, че законът не ни позволява да преценяваме дали трябва или 

не, а щом е имало разкрита секция, в която са гласували повече от 

100 избиратели, трябва да определим и това място. Единственото 

нещо, поради което можем да преценим, е обстоятелството, че 

твърдите, че секцията в Скарбек и следващия път е била в Етербек. 

Това означава, че ние трябва да разкрием и в Скарбек, и в Етербек. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не означава непременно, понеже 

посолството и постоянното представителство не са на едно и също 

място. 
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РОСИЦА МАТЕВА: В последните пет години и в Скарбек, и 

в Етербек ли е имало секция, в която има гласували повече от сто 

избиратели? 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Никога не е имало едновременно 

секция в Скарбек и в Етербек. Имало е веднъж в Скарбек, веднъж в 

Етербек.  

Това се повтаря на много други места. Става дума за една и 

съща секция, която е преместена по волята на българската общност 

и това е проблем. Например в този случай те са на по-голямо 

разстояние, но хората, които са били в Скарбек, отиват да гласуват в 

постоянното представителство и нямат нужда от тази секция. В 

други случаи буквално на следващата пресечка е преместена 

секцията. 

От законова гледна точка моето мнение е, че ние трябва да 

разтълкуваме понятието „място“, което в закона не е дефинирано по 

строг начин. Ние да си позволим да дефинираме мястото в Брюксел, 

където им пет изборни секции и те са разкрити. Точното им 

разположение е желанието на местната общност. 

Разбира се, аз ще се съглася с вас, ако желаете друго нещо, но 

смятам, че не е необходимо там да има изборна секция. Ако искате 

да вземем принципно решение – или приемаме всичко, или ги 

гледаме едно по едно. Ние трябва да сме наясно, че изборите извън 

страната протичат по различен начин от изборите в България. 

Нямаме община, която да организира изборите. Понякога изборната 

секция се затваря, както беше тази година във Франция. 

Моето мнение, като човек, който постоянно комуникира с 

местните общности, е, че те не искат тази секция. Ако ние я 

разкрием, е възможно там да няма въобще координатори, които да 

организират тази секция. От друга страна, законът позволява по друг 

начин такава секция да се разкрие – например по т. 4. Дори с нула 

заявления посланикът може да пожелае да разкрие там секция. 

Госпожо Председател, ще подложим ли на гласуване, или да 

продължим анблок? 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В момента 

обсъждаме този въпрос. Ще стигнем до гласуване. Вашето 

предложение е това, с което ни запознахте. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Има десет секции, където имаме 

разногласие с господин Томов. Той е на мнението на госпожа 

Матева, че трябва да се спази законът буквално. Моето мнение е, че 

ние трябва да разтълкуваме понятието „място“ и когато секцията се 

е преместила, тя се е преместила в рамките на същото място, тоест 

това не е нова секция. 

РОСИЦА МАТЕВА: Моето мнение е, че, когато секцията се е 

преместила от тази улица на съседната, място е същото. Когато 

обаче се е преместила от единия квартал на един град в друг квартал 

на този голям град, не съм съгласна, че това е същото място. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Готов съм да се съглася да не 

дискутираме това чак толкова дълго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов, 

всеки колега, които има становище по въпроса, следва да чуем 

мнението му. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, първо, да, не успяхме да 

разрешим този дебат с господин Гаврилов. Разбирам неговите 

аргументи, но не смятам, че в случая Централната избирателна 

комисия трябва да решава по каквато и да е целесъобразност, тъй 

като законът ни задължава да разкриваме секции там, където са 

гласували повече от сто човека. Извън това, си позволих да помоля 

Министерството на външните работи да направи справка, защото в 

разговора с господин Анастасов, който проведохме вчера, ставаше 

дума, че има секции, които са пропуснати в това решение. Нося тази 

справка и в нея са отбелязани общо взето местата, които описват 

целия този файл. Погледнете във вътрешната мрежа, ако искате. 

Скарбек е община в Брюксел. Вие знаете, че Брюксел се 

състои от общини, в която са гласували повече от сто човека през 

последните пет години и тя няма нищо общо с другите брюкселски 

места, в които сме разкрили секции. По същия начин стоят нещата за 
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следващите секции, които според колегата Гаврилов не бива да 

включваме – и Уочестър парк, и Финсбъри парк, и така нататък. 

Това са все секции, които са съществували и в тях са гласували 

повече от 100 човека. 

Не бива да забравяме, специално за Великобритания, че 

някои секции не са разкрити в последните избори поради наличието 

на ограничение за 35 секции.  

За другите секции, които според господин Гаврилов не бива 

да бъдат разкривани, аз вече съвсем не разбирам аргументите: 

Каламата, Комотини – Гърция, защото не са подадени заявления, 

казва той, през 2016-а или 2017 г., нямам представа. 

Дали са подавани или не заявления, за да ги разкрием по 

чл. 14, т. 3 няма никакво значение. Въпросът е… 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Това не може да бъде вярно.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колега Гаврилов, аз не Ви прекъсвах, 

докато говорихте. Мога ли да разчитам на същото. Благодаря. 

Не мога да се съглася. Извън това, Шанън, Логроньо, Реус –

изобщо не знам какво да кажа. За мен няма никаква логика ние да 

разглеждаме секциите една по една и да преценяваме уместно ли е 

да разкрием секция или не, при положение че тези секции се 

разкриват въз основа на императивен текст в закона.  

Затова аз предлагам да бъде одобрен целият списък, в 

момента се опитвам да проверя дали това са всички секции в 

списъка, макар че примерно не виждам секцията в Маринян, 

Франция, за която Вие твърдите, че била образувана при 

конюнктурни обстоятелства веднъж и затова не я предлагате. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Това е място в Марсилия. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Въпросът е принципен. Вие може да 

поставите пред Комисията там да не се разкрива секция, но защо я 

изключвате от списъка, след като са гласували повече от 100 човека. 

Ние се връщаме към ситуацията от преди два дни, когато много от 

тези секции изобщо не бяха включени в списъка. 

Сега конкретно искам да обясня за единствения случай, в 

който според мен, ние имаме право на преценка. За Нюнберг – това 
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действително е секция в град, който е почти присъединен към 

Нюнберг, но там са гласували 972 души последния път. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Грешите, господин Томов. Там сме 

определили две секции много отдавна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега, много ви 

моля, не влизайте в диалогов режим, когато колега се изказва. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Два пъти е откривана секция на един и 

същи адрес, като на 4 април 2021 г. в тази секция са гласували 

972 души. Това е било моето съображение и трябва да го обясня, 

защото това е единственият случай – всички други са секции, в 

които просто са гласували повече от 100 човека и никъде не става 

дума за две секции – в който съм предложил включване на секция в 

Нюрнберг, защото Фюрт практически е част от Нюрнберг поради 

големия брой избиратели, които са гласували в тази секция на 

изборите на 4 април – близо 1000 души. Предложил съм Нюрнберг 

предвид това, че не изглежда разумно и двете секции да бъдат 

настанени в един квартал. Там имаме хиляда избиратели на 

последните избори и когато вземахме решението, в такива случаи 

предвиждахме да се създаде повече от една секция, още повече че и 

законът дава такава възможност, ако избирателите са над 500. 

Според мен всички други трябва да бъдат открити, защото отговарят 

на изискванията на закона. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Имаме някакво неразбиране. 

Всичките предложения, които правя, не са понеже аз съм го 

измислил. Това е резултат от нашите комуникации с местните 

български общности. Аз предавам тяхното становище. Там, където 

Вие искате да отворим секции, няма да има секции. Специално за 

Фюрт съгласно решение на Централната избирателна комисия има 

две секции, тоест няма какво да обсъждаме. Да предлагате секция на 

друго място без консултации с българските общности там и без да е 

имало никога секция, това не го разбирам. 
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Да продължим по ред на номерата. Готов съм да се съглася с 

господин Томов от списъка. Да видим за Уочестър парк. Уочестър 

парк, господин Томов, е част от Сатън. Веднъж се е казвал Уочестър 

парк, а друга година се е казвал Сатън. Там си имаме секция. 

Да не обсъждаме една по една секциите в Лондон, защото са 

36. Ние имаме глобално решение за секциите в Лондон, което след 

няколко седмици обсъждания, сме го постигнали в общностите в 

Лондон, включително и М.        С.   , с която Вие често 

комуникирате. Тя именно е утвърдила това покритие със секции, 

които се разкриват според закона. Тези секции, които не сме 

предложили да се разкриват, са същите, само че са си променили 

името и адреса. Същата е ситуацията на Финсбъри парк. Тези секции 

се разкриват и си съществуват, само че се казват по друг начин. 

Имаме глобално решение за Лондон. 

Флийтууд е малко градче в Северна Англия с 25 хиляди 

човека, курортен район на брега на Северно море. През 2017 г. са 

гласували 116 човека – не е ясно дали са били туристи или може би 

обслужващ персонал. От тогава нататък не са се интересували от 

избори и са подали нула заявления. Те са подобен случай на първия 

ред. Ако разкрием секция, посолството в Лондон ще има големи 

трудности да намери координатори, защото там никой не е подавал 

заявления. Ако Комисията реши да се отвори секция, аз нямам нищо 

против, но моето лично мнение е, че не трябва да се отваря, за да не 

разхищаваме държавен ресурс. Гласуването във Великобритания е 

много трудно, защото има много българи и не трябва да отваряме 

секция там, където няма. 

Същата е историята в Стафорд. Няма проблем там да се 

организира секция, посолството няма да бъде затруднено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов, 

извинявайте! Преди да продължите, ще си позволя да задам един 

въпрос. Спорът, така да се изразя, между Вас и колегата Томов, във 

Вашия вариант на решение трябва да разрием по-малък брой 

избирателни секции, или считате, че не е необходимо да се разриват 
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напълно формално, прилагайки текста на чл. 14, т. 3, ако дотук 

правилно Ви разбрах?  

Колегата Томов предложи да се разкрият на повече места, 

тоест всички онези места, които попадат в хипотезата на чл. 14. т. 3. 

Дотук така ли е? Смятам, че няма смисъл да гледаме предложенията 

място по място, а трябва да вземем принципно решение кой подход 

възприемаме. 

Доколкото разбирам, Вашето предложение е свързано с 

практиката от предходни избори и наблюдението, което сте 

извършвали извън страната. Другата възможност е, без да отчитаме 

тези обстоятелства, които Вие изложихте дотук, прилагаме чл. 14, т. 

3, както е разписано в Изборния кодекс. 

Извинявайте, че Ви прекъснах, но исках да знам в каква 

посока вървим. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Има може би трети вариант, 

например Димитровград всъщност се казва Цариброд. Тито му е 

сменил името. Вие знаете, че там живеят много българи – това са 

Западните покрайнини. Днес се нарича Цариброд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това не е предмет 

на дискусията, тази част не влиза в работата на Централната 

избирателна комисия.  

Техническите грешки не ги обсъждаме. Те ще бъдат 

коригирани. Говорим за принципните различия. 

Моля и останалите колеги да се включат, защото решението 

не се взема само от колегите Томов и Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: В Чикаго, знаете, има голяма 

българска общност. Там в последните години гласуват в четири 

секции, където гласуват много хора. Тези секции си менят от време 

на време мястото, защото българската общност там така решава и 

казва на консула, че иска да я премести. Въпросът е колко секции 

ние отваряме? Аз твърдя, че четири, защото това са същите секции, 

само са се преместили. Няма откъде да дойдат повече избиратели. 



96 

 

Въпросът е принципен: спазваме ли закона буквално, държим 

ли се за буквата на закона, или правим тълкуване на понятието 

„място“? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ще кажа само две думи. Аз наистина 

предлагам да решим въпроса по принцип, като не забравяме все пак, 

че преди два дни взехме решение, с което да обявим всички секции, 

които отговарят на изискванията на чл. 14, т. 3. Като че ли и 

общественото очакване към нас е такова. 

Аз не искам да обсъждаме въпроса дали да спазваме закона 

или да не го спазваме.  

Въпросът с Димитровград с колегата Гаврилов го изяснихме 

още преди три часа и аз намирам като не особено коректен факта, че 

той представя нещата като да не сме говорили върху това. Да, аз не 

знаех, че градът е прекръстен преди две години. Естествено, това 

трябва да отпадне от тук и мисля, че го казах, колега Гаврилов, още 

когато Ви дадох този списък. Вие не сте го махнали, очевидно, за да 

подчертаете, че аз не съм знаел, че името е премахнато. Да, не съм 

знаел, ето казвам го на микрофон. Отидох при нашия разговор, 

проверих, така е. Няма нужда да има секция в Димитровград. Не е 

лошо да общуваме с малко повече толерантност и уважение един 

спрямо друг. 

По отношение на Фюрт също сте прав. Обявили сме две 

секции, не съм обърнал внимание за това, няма нужда от трета 

секция. Друг е въпросът, че може би е добре в Нюрнберг да се 

разположат на две различни места, защото когато говорим за 

Нюрнберг и за две секции във Фюрт, това е все едно да имаме две 

секции в София и да ги сложим в Казичене например. Така или 

иначе обявили сме го. 

По отношение на всички други случаи, доколкото разглеждам 

тези данни, нямате основание, свързано с приложението на 

законовия текст. Ако решим, че сме задължени да разкрием секции 

във всички места, които отговарят на чл. 14, т. 3, във всички други 

случаи да ги разкрием. Ако Комисията реши друго, ще решим друго. 
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За да не стане съвсем безплодно това обсъждане и да 

повтаряме едни и същи аргументи, предлагам Комисията да се 

произнесе по принцип: ще прилагаме ли чл. 14, т. 3, или ще си 

позволим да не го прилагаме, когато имаме някакви съображения да 

не го прилагаме? Защото, ако е втората процедура, тогава – да, 

колегата Гаврилов трябва пункт по пункт да убеждава Комисията, че 

еди-къде си трябва да пренебрегнем закона поради по-важни 

съображения. 

Нека първо гласуваме дали по принцип ще си позволим този 

лукс. Това искам да кажа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте за 

реплика, колега Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Аз не смятам, че може да се 

подлага на гласуване неспазването на закона. Мисля, че никой не би 

си позволил да подлага такова нещо. Аз казах само, че понятието 

„място“ в закона подлежи на тълкуване и ние имаме право да 

разтълкуваме понятието „място“. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, погледнах 

таблицата с местата, определени с Решение № 34 и таблицата – 

допълнени, в папката на колегата Гаврилов. 

Моето мнение е, че прилагането на чл. 14, т. 3 има връзка с 

брой гласували избиратели в последните пет години, тоест от 11 юли 

2016 г. до изборния ден, къде са гласували повече от 100 избиратели, 

а не дали са подадени заявления за гласуване. Двете неща нямат 

нищо общо.  

Според мен всеки от двамата колеги е прав в своите 

аргументи, но Изборният кодекс ни задължава да обявим списък с 

местата, където има гласували не по-малко от 100 избиратели. В 

този смисъл, смятам, че може и формално да звучи, но ние трябва да 

приложим чл. 14, т. 3 в съдържанието, в което законодателят го е 

възприел. В този смисъл не бих си позволила да подложа на 

гласуване дали да спазим разпоредбата на закона, или да я 

приложим по начин, различен от този, който законодателят е 

предвидил. 
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Ако ни беше предоставена такава възможност – да тълкуваме 

разпоредбата и да я приложим по друг начин, може би бих 

възприела аргументите на колегата Гаврилов, които също имат 

своето основание, доколкото са свързани с разходи, свързани с 

разкриването на тези избирателни секции. Изобщо не коментирам 

случаите, в които има технически неточности. Те трябва да бъдат 

изправени. Това е моето мнение по въпроса с този казус. 

Колеги, моля и за вашето мнение. 

Заповядайте, колега Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Съгласен съм с този начин на 

разсъждение, разбирам го.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Гаврилов, ще Ви моля, ако 

трябва наистина да вървим място по място. Мисля, че няма 

възражения в Комисията или поне никой не каза нещо такова, че на 

местата, на които е преместена секцията от едната улица на 

съседната или в друг магазин, вместо в този, става въпрос за една и 

съща секция. Тук говорим за места, в които, както стана ясно, са в 

различни квартали в двата противоположни края на града и Вие 

споменахте в изложението си две населени места, на което веднъж 

на избори са гласували повече от 100 избиратели, след което е 

нямало интерес. Това обаче не означава, че не трябва да разкрием 

секция. Законът ни задължава. Нека да разделяме нещата – дали 

говорим за съседни места, на които една и съща секция е била в 

различните години, или говорим за населени места, в които има 

единствена секция, в която е гласувано в последните пет години и 

ние трябва да разкрием секция там. Моето мнение е такова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, някой ще 

изрази ли мнение? 

Междувременно, си позволих, колега Гаврилов, във Ваша 

папка има редакция на проекта на решение по начина, по който се 

изписват решенията на Централната избирателна комисия. Виждам, 

че има допуснати технически грешки, които ще се коригират от 

машинописките. 
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Имаме ли текста, който трябва да влезе в диспозитива на 

решението, да не е приложение? Таблицата, която е към този проект, 

няма как с това съдържание да влезе в решението. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Аз ще я преработя съгласно това, 

което решим. Някои места ще отпаднат, повечето ще останат, ще 

махна цветовете и ще оформя таблица в същия вид, по който е 

другата таблица и ще я сложа в самото решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, 

заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колега Гаврилов, обръщам се към Вас, 

защото бих искал това да обясните. Този списък, който казвате, че е 

списъкът, който аз съм Ви го дал, не е пълен. Вие отново сте решили 

някои просто да ги махнете и да не ги обсъжда Комисията. Не мога 

да разбера такъв подход. В момента го забелязвам. 

Това, което искам да кажа на Комисията е, че това не са 

всички места, които съм дал на колегата Гаврилов да обяви пред 

Комисията. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Аз се подписах под Вашия списък. 

Ето тук, при мен е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги! Ще 

прекъсна този дебат, който продължи твърде дълго. Много моля, 

разбрахме какъв е дебатът, разбрахме за принципните различия. 

Ще подложа на гласуване и двете предложения, но ще ги 

подложа на гласуване в началото на заседанието утре, когато има 

финален текст на проект на решение и приложение към него със 

списъка на местата, които трябва да бъдат допълнени към 

Решение № 34. 

Продължаваме с проекта на писмо на колегата Войнов до 

Министерството на вътрешните работи. 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, молим министъра за следното: 

1. куфарите, в които са поместени машините за гласуване, да 

бъдат запечатани, след което те да бъдат съпроводени до централния 

склад на Карго-партнер със съответната охрана от органите на МВР. 
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2. специализираните устройства за машинно гласуване да 

бъдат предадени на „Сиела Норма“ АД с приемо-предавателен 

протокол, като копие от протокола да бъде предоставено на 

Централната избирателна комисия. 

3. Специализираните устройства за машинно гласуване да се 

съхраняват от „Сиела Норма“ АД в обособена част на склада, като с 

тях да не се извършват никакви действия до последващо указание от 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да бъдат 

запечатани чрез пломбиране, като номерът на пломбата се опише в 

приемо-предавателния протокол, като машините не се отварят. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Първият абзац става: куфарите, в които са 

поместени специализираните устройства, да бъдат запечатани чрез 

поставяне на пломба, като куфарите не се отварят и с устройствата 

не се извършват никакви действия до следващо указание на 

Централната избирателна комисия. 

Вторият абзац: да бъдат предадени на „Сиела Норма“ АД с 

приемо-предавателен протокол, в който да бъдат описани номерата 

на пломбите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

се с изготвеното писмо. Ако нямате някакви предложения, моля 

режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

С това изчерпахме днешния дневен ред. 

Моля колегите Томов и Гаврилов да постигнат консенсус, за 

да имаме финален текст за началото на утрешното заседание. 

Благодаря за експедитивната работа по назначаване съставите 

на районните избирателни комисии, които успяхме в рамките на 

едно заседание да бъдат назначени. 

Закривам заседанието и насрочвам следващото заседание за 

утре, 21 май 2021 г., от 10,00 ч., тъй като в 10,00 ч. е насрочена 
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срещата с Министерството на външните работи. Моля членовете на 

Централната избирателна комисия да бъдат навреме за срещата. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 19,20 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

  Виржиния Петрова 

 

Стефка Аличкова 


