
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 10  

На 21 май 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:  

1. Проект на решение относно реда за свикване на 

заседания и начина на приемане на решения и обявяването им от 

районните избирателни комисии в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г.  

Докладва: Красимир Ципов     

2.  Проект на решение относно приемане на образец на 

електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до 

районната избирателна комисия, поставените по тях решения и 

указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу 

решенията на РИК.  

    Докладва: Красимир Ципов     

3. Проект на решение относно условията и реда за 

финансиране на предизборната кампания в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г.   

Докладва: Красимир Ципов     

4. Проект на решение относно условията и реда за участие на 

наблюдатели в изборите за народни представители, насрочени за 11 

юли 2021 г.  

Докладва: Любомир Георгиев  



2 

 

4а.  Проект на решение за допускане на партии и коалиции за 

участие в частичните местни избори на 27 юни 2021 г.  

Докладват: Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева   

5. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 65-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК.  

Докладва: Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Емил Войнов, Любомир Гаврилов  

6. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Цветанка Георгиева, Димитър 

Димитров, Любомир Георгиев 

7. Доклад относно машинно гласуване.  

   Докладва: Емил Войнов  

8. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Емил Войнов, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Цветанка Георгиева 

9. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната.  

Докладват: Цветозар Томов, Любомир 

Гаврилов 

10. Доклад относно заявление по ЗДОИ.  

Докладват: Димитър Димитров, Любомир 

Георгиев  

   11. Промени в състави на ОИК. 
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   12. Проект на решение относно подлежащи на вписване 

обстоятелства и реда на водене и поддържане на публични регистри 

от РИК.  

    Докладва: Росица Матева  

13. Разни. 

Докладват: Цветанка Георгиева, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Йорданка Ганчева 

    

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, Цветанка Георгиева.  

 

Заседанието бе открито в 11,45 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията.  

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уважаеми колеги, в  

залата сме 9 членове на Централната избирателна комисия. Налице е 

необходимия кворум за откриване на заседанието, което започва по-

късно от обявения час, поради по-продължителната работна среща с 

Министерство на външните работи, на която следваше да се 

изясняват доста въпроси свързани с гласуването извън страната.  

Колеги, имате ли предложения за допълнения към така 

представения проект на дневен ред.  
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Господин Ципов, заповядайте.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Госпожо председател, моля да ме 

включите в точката - Доклади по административни преписки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Други 

предложения? Госпожа Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Моля, да ме включите по 

административни преписки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля, да ме включите в 

административни преписки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване така предложения дневен ред с направените 

допълнения.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля, да ме включите в 

регистрация на партии за местните избори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров, 

вашето предложение е за нова точка в дневния ред -  Регистрация на 

партии за участие в местни избори.  

Колеги, предлагам това да бъде нова точка 4а. Проект на 

решение относно допускане за участие в частичните местни избори 

на партии и коалиции на 27 юни 2021 г.  Докладчик колегата 

Димитров и колегата Чаушев в същата точка.  
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Подлагам на гласуване включването и на тази точка в 

дневния ред.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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.  

Колеги, преди да преминем към точка 1, тъй като ми беше 

предоставено преди малко, ще ви докладвам писмо от 

„Информационно обслужване“ АД, след което ще бъде 

разпределено.  

С вх. № НС-00-505 от 21.05.2021 г., в отговор на нашето 

писмо във връзка с проекта на електронното заявление за гласуване 

извън страната и бележките, които изпратихме, ни е предоставена 

връзка по електронен път като тестов адрес, откъдето може да се 

изтегли електронното заявление в преработен вариант, съобразно 

нашите бележки, за да се запознаем с него. И да може да бъде 

утвърдено и евентуално да стартира на интернет страницата 

възможността за неговото попълване. В по-късната част на деня ви 

предлагам да го разгледаме, за да може да продължаваме напред.  

Имам молба към колегите Томов и Гаврилов по отношение на 

Решение № 34, което безспорно ще се наложи да се измени и 

допълни по отношение на избирателни секции, които не са били 

включени първоначално, а трябва да бъдат включени, съгласно чл. 

14 т. 3, а  е изменено дотолкова, доколкото от вчерашния ден досега 

постъпват писма, от които е видно, че има допуснати технически 

неточности при изписване имената на местата, в които ще бъдат 
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образувани тези избирателни секции, така че ще включа в дневния 

ред проект на такова решение в момента, в който изчерпателно и 

коректно е извършена проверка на целия списък, за да сме сигурни в 

начина на  изписване и в местата, в които трябва да има такива 

избирателни секции.  

Заповядайте, колега Гаврилов.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Става дума за новия списък или за 

стария?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Говоря общо. Няма 

стар списък, а има един списък. Приложението, което е към Решение 

№ 34 има допуснати технически неточности в изписване имената на 

местата. Не коментирам конкретните места. Поне на повече от 10 

места има допуснати грешки в изписването на имената на местата. И 

отделно допълването с онези места, които не са били включени 

първоначално. Така че много ви моля, имайте грижата проекта на  

решение за изменение и допълнение да е напълно коректен.  

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам за да не правим 

непрекъснато изменение, за улеснение да помолим Министерство на 

външните работи, това е правено в лицето на съответната Дирекция, 

която не мога сега да я възпроизведа. Да погледнат с писмо 

правилното изписване. Те са ни изпращали в миналото правилно 

изписване наименованието на местата, за да няма грешки. Така 

многократно ще се налага да изменяме и хората ще ни сезират с 

писма. Това според мен е най-разумното.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря госпожо 

Ганчева. Мисля, че след като приключи срещата с Министерство на 
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външните работи, колегата Томов проведе в тази посока разговор, да 

подпомогнат ЦИК в тази част.  

Преминаваме към точка 1.  

 

Точка 1. Проект на решение относно реда за свикване на 

заседания и начина на приемане на решения и обявяването им от 

районните избирателни комисии в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г.  

Заповядайте, господин Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, представям на 

вниманието ви проект за решение, относно реда за свикване на 

заседание и начина на приемане на решение и обявяването им от 

районните избирателни комисии в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. Проектът може да намерите в моя 

папка от вчерашния ден под № ПР-29-НС. В Изборния кодекс няма 

промени, по отношение на разпоредбите касаещи проекта за 

решение. Така че ви моля да се запознаете. Ако имате някакви 

бележки да ги обсъдим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уважаеми колеги, 

запознахте ли се с проекта на решение? Ако няма предложения за 

промени, ще ви моля да гласуваме.  

Който е за приемане на този проект, моля да гласува.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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.  

Решение № 80-НС.  
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Преминаваме към точка втора. Продължете със следващия 

доклад. 

 

Точка 2. Проект на решение относно приемане на образец на 

електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до 

районната избирателна комисия, поставените по тях решения и 

указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу 

решенията на РИК.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Представям на вниманието ви проект 

за решение, относно приемане на образец на електронен публичен 

регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната 

избирателна комисия, постановените от тях решения и указания за 

комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК. 

Аз смятам, че тук няма съществени промени след последния Закон 

за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Моля да се 

запознаете в папка от вчера с № ПР-30-НС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Колеги, моля запознайте се с проекта на решение и с образеца 

на публичния регистър, който би следвало да се води от районните 

избирателни комисии. Като своевременно бъде попълван на 

страниците на РИК. 

Има ли някой предложения за промени. Няма.  

Моля режим на гласуване за този проект на решение.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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.  
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Решение № 81-НС.  

Продължаваме с трета точка. 

 

Точка 3. Проект на решение относно условията и реда за 

финансиране на предизборната кампания в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г.   

Заповядайте, господин Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Представям на вниманието ви 

уважаеми колеги, проект за решение относно условията и реда за 

финансиране на предизборната кампания в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. , както и по предходните проекти за 

решение. Тук също няма съществени промени в Изборния кодекс. 

Така че моля да се запознаете с проекта за решение, както и 

приложение 1 и 2 към него. Ако имате някакви бележки или 

предложения, да ги обсъдим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, време за 

запознаване. Колеги, необходимо е повече време за запознаване. Аз 

ви предлагам, колегата Ципов го докладва, запознаете се спокойно с 

проекта на решение и малко по-късно ще го подложа само на 

гласуване, ако нямате някакви предложения за изменение и 

допълнение. Така че по тази точка гласуването ще е малко по-късно.  

Преминаваме към следваща точка четвърта.  

 

Точка 4. Проект на решение относно условията и реда за 

участие на наблюдатели в изборите за народни представители, 

насрочени за 11 юли 2021 г.  

Колега Георгиев, заповядайте. 
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Извинявайте колега Георгиев. Тъй като са доставени трите 

машини, които изискахме за симулация на машинното гласуване и 

трябва да ги приемем с приемо-предавателен протокол между 

доставчика на машини и Централната избирателна комисия, ви 

предлагам да вземем протоколно решение, с което да упълномощим 

колегите Войнов и колегата Димитров да приемат трите машини за 

Централната избирателна комисия.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колегите Войнов и Димитров може да приемат машините, с 

които ще извършваме симулациите за машинно гласуване.  

Колега Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Представям във вчерашна папка с 

мои инициали проект за Решение ПП-81-НС, относно условията и 

реда за участие на наблюдатели в изборите за народни 

представители. Текста, който представям е с няколко раздела, така 

както са издавани досега аналогични документи от предишни 

състави на Централната избирателна комисия. С жълто са оцветени 

текстовете, на които трябва да отделим по-особено внимание. Дали 

са улучени точно номерата на приложенията. Също и часът и датата 

ги оставих в жълто.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте колега 

Стоянова.  
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ЕЛКА СТОЯНОВА: В точка 4.1.1. сте маркирали в червено 

текст в скоби. Искате да бъде премахнат ли?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предложението е, ако смятате, че 

този текст може да бъде премахнат, да го премахнем, ако не да 

остане.  

РОСИЦА МАТЕВА: Този текст, според мен не бива да 

остава, тъй като беше удължен срока за пререгистрация на 

неправителствените организации. Така че към днешна дата е 

възможно да има и такива, които не са пререгистрирани в 

Търговския регистър. Но те ще си представят удостоверение за 

актуално състояние от съответния съд. Така че според мен трябва да 

отпадне червения текст. Когато са пререгистрирани в Търговския 

регистър, ние нямаме право да изискваме удостоверение, защото 

трябва да се запознаем с представляващия, с данните. А това е в 

случай, когато не са пререгистрирани, че трябва да представят 

удостоверение за актуално състояние, така че нека да остане 

червения текст.  

Колеги, остава ли това, че Централната избирателна комисия 

ще приема заявления за регистрация на наблюдатели до 17.00 часа 

пред изборния ден? Това е точка 3.  

В точка 4, Приложение 27 е проверено, че е то. 

В точка 4.1.3 списъкът се представя на хартиен носител и в 

електронен вид на технически носител. Червеният текст предлагате 

да остане ли?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да отпадне. Тук е 

съществено предложението. Да не искаме само флаш памети за тези 

случаи, тъй като те по няколко пъти ще внасят. Да си остане текста 



12 

 

както е: „Списъкът се представя на хартиен носител и в електронен 

вид на технически носител.“  

РОСИЦА МАТЕВА:  Без да указваме в какъв формат.   

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Без да указваме формат и т.н. Това 

ми е предложението, тъй като те са доброволни.  

РОСИЦА МАТЕВА: Ние трябва да извършим проверка на 

тези лица, ако бъдат представени във формат, който е различен от 

възможността на ЦИК да го чете и после им издаваме 

удостоверения.  

Ние ако оставим текста: „Списъкът се представя на хартиен 

носител и в електронен вид на технически носител.“ Ние нямаме 

основание да връщаме нищо. На какъвто и носител и в какъвто и 

формат да ни ги представят на технически носител, ние трябва да ги 

прочетем и да извършим проверката. Така че аз не виждам, защо да 

не оставим какъв е формата, такъв какъвто е бил до момента, за да 

сме сигурни, че можем да извършим проверката и можем да издадем 

удостоверение.  

Заповядайте колега Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо Матева, вие казахте това, 

което аз исках да изразя. Още повече до момента този текст не е 

създавал никакви затруднения, напротив улеснявал е работата на 

Централната избирателна комисия и на неправителствените 

организации също. Защото и те искат да имат яснота как се 

извършва проверката и въз основа на какво. Аз предлагам да остане 

текста в червено.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, има ли някой възражения да 

остане текста в червено и да бъде указан формата, в който ще бъдат 

представени? Значи остава.  
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Следващите приложения се надявам да са проверени. 

В т. 4.2 имаме с приложени към него изискуеми документи 

по точка 4.1.2 и точка 4.1.5. Текстът е в жълто.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Трябва да остане. Ситуацията е, 

когато вече е регистрирана организацията, втори път внася, трети 

път и т.н. Внасят се отново и са изброени, за да ги видим специално, 

дали са точно тези точки, които трябва да бъдат отново изпълнени. 

Това е текста.  

РОСИЦА МАТЕВА: В раздел 3 – Права и задължения на 

наблюдателите, в 14.10 и в 15 има в жълто текст. Бихте ли обяснили.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В 14.10 е промяна в Изборния 

кодекс, тъй като наблюдателите вече имат право да участват при 

удостоверяването на съответствието на устройствата за машинно 

гласуване. Добавен е съответния текст с цитирани, с молба за 

проверка от колегите, точно тези ли са текстовете чл. 213 и чл. 213а 

от Изборния кодекс и съответните алинеи. Смятам, че трябва да 

влезе  този нов текст, тъй като е от измененията на Кодекса. Точка 

15 в момента я има, ако евентуално продължи епидемичната 

обстановка. Това е предложението да има такъв текст за спазване 

съответните разпоредби на Министерство на здравеопазването.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моят въпрос е следния. Тук 

пишем права и задължения на наблюдателите, което по мое 

разбиране означава, не на организациите, които излъчват 

наблюдатели като физически лица, а на самите наблюдатели. В 

текста на чл. 213а новия текст, в процеса на удостоверяване на 

съответствието на устройствата за машинно гласуване се казва: 

Представители на български неправителствени организации, които 

са регистрирани сред наблюдателите. Ако остане така текста това 
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означава, че всички десетки наблюдатели, които са регистрирани би 

следвало да имат право да участват.  

Според мен трябва да имаме отделен запис и 14.10 да го 

махнем като точка тук и да има отделен запис в текста. И то не в 

права и задължения на наблюдателите, а някъде може би в общия 

текст. Или може в права и задължения на наблюдателите, но трябва 

да бъде ясно, че всъщност в процеса на установяване на 

съответствието имат право да участват представители на български 

неправителствени организации регистрирани с наблюдатели за 

участие в изборите. И според мен трябва да се добави текст: „по ред 

определен от Централната избирателна комисия“. Така предлагам да 

бъде текста в отделна точка.  

Може би трябва да бъде в общия раздел за регистрация на 

наблюдателите. В  регистрации, заличаване, може би там или 

отделен раздел. 

Заповядайте, колега Томов.  

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ: Мисля по въпроса, дали в това 

решение такъв текст трябва да има несъмнено и Централната 

избирателна комисия трябва да го вземе чрез свое решение. Дали да 

бъде тук. Съгласен съм, това трябва да се отнася и до организациите, 

които излъчват наблюдатели. Дали не трябва да бъде в едно 

решение, с което ние да определим реда и начина по който може да 

се извършва този одит.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, мисля че сме единодушни, че 

ние трябва да имаме нарочно такова решение, което да указва как, 

по какъв ред, как се определят, по колко представители от 

организация. Защото имаме възможност партии, коалиции, 

инициативни комитети и представители на български 
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неправителствени организации, на Българската академия на науките 

и трябва да имаме такова решение.  

Моето предложение е да направим отделен раздел, за да се 

включи текста тук. Да бъде ясно, че имат такова право българските 

неправителствени организации и да бъде единствена точка в този 

раздел, може би преди раздела - Права и задължения на 

наблюдателите, нов трети раздел с наименование - Право на 

неправителствените организации за регистриране на наблюдатели за 

изборите на 11 юли. И там да бъде записан текста, че имат право да 

присъстват в процеса на удостоверяване представители на всяка 

неправителствена организация, която е регистрирана за наблюдатели 

в изборите по ред и при условия определени с отделно нарочно 

решение на Централната избирателна комисия.  

Съгласни ли сте колеги така да го направим?  

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ: Мисля дали втори или трети раздел. На 

мен ми изглежда по-логично мястото между първи и втори раздел.  

РОСИЦА МАТЕВА: Преди регистъра да бъде това нещо. 

Добре.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съгласен съм да се препрати към 

определен тип решение по отношение на наблюдателите. Но така 

както е структуриран текста 14.10, дали самите наблюдатели или 

организация.  

РОСИЦА МАТЕВА: Текста 14.10 отпада изцяло.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Извършват одит и проверка. 

РОСИЦА МАТЕВА: Това го обсъдихме. Предложението, на 

което се спряхме всички е 14.10 отпада. Правим нов раздел. 

Въпросът е дали да бъде нов втори раздел, преди регистъра за 

публикуване, което аз също мисля, че е правилно. В този нов раздел 
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да се укаже точно този текст. Всяка неправителствена организация, 

която е регистрирана за участие с наблюдатели в изборите на 11 юли 

има право, чрез свои представители да участва в процеса на 

удостоверяване на съответствието, по ред определен в решение на 

ЦИК.  

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Абсолютно се присъединявам към 

направеното предложение и изказаните мнения от колегите? Като 

искам да вметна още един аргумент. Задължително е реда да бъде 

определен от Централната избирателна комисия, тъй като знаете, 

колеги при това одитиране, сертифициране и т.н., да може да 

присъстват хора на всеки един етап от това одитиране и 

сертифициране, външни хора, имайки предвид, че се съдържа и 

чувствителна информация при това одитиране и сертифициране, 

което трябва да е само за хората, които са натоварени от закона да 

извършват това. А отделно от всичко останало, не съм против да 

участват предвидените в закона лица, включително и наблюдатели. 

Но трябва да държим на авторитета на държавните органи, които са 

призвани по закон да извършват тези видове операции.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Мисля, че това 

предложение е аналогично на колегата Матева. В подкрепа е.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Допълнително ще очаквам да 

изчистим текста. Отпада продължението с жълто на т. 14.10. Това 

ще бъде нова точка 9, освен нов раздел втори. Всички точки от 

настоящата 9 ще се преномерират.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз мисля, че този текст трябва 

да претърпи лека трансформация. При осъществяване функциите си 

и упражняване на правата си, наблюдателите трябва да спазват 

предписаните от министъра на здравеопазването и държавния 

здравен инспектор  противоепидемични мерки при произвеждане на 

избори. Защото те имаха такова задължение. Направиха го. И сега, 

ако продължи така, както каза сутринта здравния министър, че ще 

бъде продължена с два месеца противоепидемичната обстановка, ще 

трябва да има пак такива мерки. Може да са същите, може да са 

малко по-различни, но трябва да има описани от здравния министър 

и държавния здравен инспектор мерки. Така че да се позовем на 

мерките, които определят за спазване министъра на 

здравеопазването и държавния здравен инспектор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в точка 15 

ви предлагам текста да бъде: При осъществяване на функциите и 

упражняване на правата си, наблюдателите спазват въведените 

противоепидемични мерки с акт на компетентен орган при 

произвеждане на избори в условията на обявена противоепидемична 

обстановка във връзка с Ковид-19.  

Колеги, до 22-ра точка имате ли някакви бележки?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Госпожо председател, ако може в 

точка 20 да се обсъди, дали да остане „или удостоверение“ в текста. 

Тъй като удостоверенията само си ги носят и ги показват при 

поискване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Той само се 

легитимира с тях. Според мен е казано по-нагоре.  
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Няма място според мен, тук този 

текст. И затова предлагам това с червеното да отпадне и да си остане 

само за знаците в тази точка 20.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точка 21 ви 

предлагам в края. Вижте как започва изречението – Наблюдателят не 

може да бъде, изброени са всички хипотези или в друго подобно 

качество. Нещо не се връзва с началото. Или да бъде „в друго 

подобно качество“. Или да участва в изборите в друго подобно 

качество. Не може да бъде, изброени са или да участва в изборите в 

друго подобно качество.  

Колеги, имате ли други бележки по този проект?  

Заповядайте, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Към 14.5 вероятно трябва да се добави 

текст след, за което им се осигурява пряка видимост, че имат право 

да осъществяват видоезаснемане и видеоизлъчване на броенето на 

бюлетините.  

Не знам дали не е по-добре в отделно изречение да стане. 

Дали да не е отделна точка. Може да се използва формулировката, 

установяване резултатите от гласуването.  

Предлагам да има точка 14.6 и преномерация на следващите 

точки, която да касае видеозаснемането. По-добре да е в отделна 

точка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се ще пишем това, което пише в 

закона. Но това не е достатъчно. Законът използва общи понятия. 

Всяко понятие има обем и съдържание. Какво значи видеозаснемане. 

Всеки с камерите ли, с мобифони ли, с подръчни камери, 
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телевизионни камери, изброявам само различни способи за 

видеозаснемане.  

Освен това, какво значи видеоизлъчване? Как един човек, 

намиращ се на определено място ще видеоизлъчва? Какво значи 

това? Аз разбирам нормата, но нормата работа на прилагащия орган 

е да си изясним в крайна сметка нормата в конкретни практически 

действия, а не с общи понятия. Именно общите понятия създават 

суматохата. Всеки си мисли нещо. А аз мисля, че като 

правоприлагащ орган, ЦИК трябва да си даде тълкуванието на 

въпросната норма с мотив, с някакво решение. Тези понятия трябва 

да се изяснят.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

изказването на колегата Чаушев и предложението на колегата 

Томов.  

Госпожа Матева иска думата.  

РОСИЦА МАТЕВА: Във връзка и с двете изказвания, 

предлагам да запишем следния текст в решението в отделна точка: 

При установяване резултатите от гласуването, за което им се 

осигурява пряка видимост, включително чрез видеоизлъчване и 

видеозаснемане.  

Нека да четем текста на закона. Там се казва, пряка видимост, 

като след думата видимост се добавя, включително видеознаснемане 

или видеоизлъчване. Предлагам да добавим в точка 14.5 след пряка 

видимост, да се добави: „включително чрез видеозаснемане и 

видеоизлъчване по ред определен от ЦИК.“ Имаме отделно решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Ципов, 

заповядайте.  
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, нека да ви обърна 

внимание, че чл. 272, промяната касае лицата, които присъстват в 

изборното помещение при установяването на изборния резултат.  

Решението, което приемаме касае и наблюдателите, които 

следва да присъстват и в изборното помещение и в изчислителния 

център. Нека да разграничим хипотезите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За един наблюдател 

мисля, че изискването е в чл. 114, ал. 2.  

В чл. 272 текста за присъствието на наблюдателите пак казва: 

при спазване изискването на чл. 114, ал. 2. Не може повече от един.  

Колеги, аз ви предлагам и друг вариант. Тук да не добавяме 

нищо повече. За тази пряка видимост, която трябва да бъде 

осигурена чрез видеозаснемане или видеоизлъчване, Централната 

избирателна комисия трябва да приеме нарочно решение, защото 

такава е предвидена да бъде осигурена. Сега гледам и в новия член 

288а, че наблюдателите са в категорията лица, които имат право да 

присъстват в РИК при същите условия, както е в чл. 272 в изборното 

помещение.  

Мисля, че в момента нямаме готовност да разпишем по-

подробно каквото и да било.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да остане засега така текста. За 

отделното решение ЦИК ще се произнесе не само за осигуряването 

на видеозаснемане и видеонаблюдение и видеоизлъчване от 

наблюдателя и от представители и от застъпници, от всички които 

присъстват. Такъв да бъде реда. Подкрепям вашето предложение 

госпожо председател.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви 

предлагам точка 14.7 да се приведе в съответствие, по смисъл с 
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разпоредбата на чл. 288а. Около това ли се обединяваме, за 

видеозаснемането и видеоизлъчването да има отделно нарочно 

решение, в което ще е указан реда, как се осъществява това.  

Защото сега, ако го добавим само в т. 14.5 рискуваме да 

пропуснем на друго място, където е предоставена такава 

възможност.  

Колеги, имате ли други предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

с направените допълнения и изменения, относно условията и реда за 

участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 11 

юли.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – 2 (Георги Баханов, Красимир Ципов). 

Колеги, това Решение е с № 82-НС. 

Колеги, връщаме се към проекта на решение докладван от 

колегата Ципов, относно условията и реда за финансиране на 

предизборната кампания.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: След като направих справка в 

Изборния кодекс и Закона за политическите партии, предлагам в 

точка 10, буква „б“ да отпаднат думите след еднолични търговци. 

Тоест, които имат просрочени публични задължения и/или са 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

Това е и текста, който е обявен за противоконституционен  в 

чл. 168, ал. 1, точка 2.  
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Фактически ще остане: „Забранява се получаването от 

партии, коалиции или инициативни комитети във връзка с 

предизборната им кампания на.“ Точка „б“ ще придобие следното 

съдържание: „Средства от юридически лица и от еднолични 

търговци.“  

И в тази връзка в Приложение № 1 към решението, предлагам 

да отпаднат точка 2 и точка 3 и да бъде заличена цифрата 1.  

Обявеният текст за противоконституционен в Закона за 

политическите партии, всичките юридически лица и еднолични 

търговци. А в Изборния кодекс беше направено уточнение. 

„Средства от юридически лица и от еднолични търговци, които имат 

просрочени публични задължения и/или са регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим.“ Това е по чл. 168. А 

по чл. 169 текста остава.  

Когато общия размер на даренията от едно физическо лице 

надхвърли една минимална работна заплата, дарителят представя 

декларация по образец за произхода на дарените средства. Тук в 

случая отпада „или юридическо или едноличен търговец.“ Тоест е 

обявено за противоконституционно.  

Точка 10, буква „б“ придобива следното съдържание: 

„Средства от юридически лица и от еднолични търговци.“  

В Приложение 1 да отпаднат точка 2 и точка 3, както и да 

бъде заличена цифрата 1. Защото няма да има останали точки.  

Може да намерите коригирания вариант и в днешната ми 

папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

въпроси, предложения по така представения проект с направеното 

уточнение от докладчика? Няма. 
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Подлагам на гласуване проекта на решение, относно 

условията и реда за финансиране на предизборната кампания в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

Моля, режим на гласуване.  

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.  

Решение № 83-НС от 21.05.2021 г. 

Следващата точка от дневния ред 4а.  

Преминаваме към точка 4а.  

 

Точка 4а. Проект на решение относно условията и реда за 

участие на наблюдатели в изборите за народни представители, 

насрочени за 11 юли 2021 г.  

Заповядайте колега Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка днешно 

заседание има проект за допускане на партия „Движение 

„Гергьовден“ за участие в частичните избори насрочени на 27 юни 

2021 г. В този текст е описано къде партията е заявила желание да 

участва в съответните избори, като е приложила и съответните 

изискуеми документи, включително и едно удостоверение за 

актуална банкова сметка, с която да обслужва предизборната 

кампания издадена от Алианц банк – България. Документите са 

налице.  

Предлагам да допуснем партия  „Движение Гергьовден“ за 

участие в съответните частични избори, съобразно тяхното 



24 

 

заявление. Предлагам да гласуваме. Тя е регистрирана за 

предишните избори. Описано е в текста.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение, 

относно допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в 

частични избори насрочени на 27 юни 2021 г.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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 № 84-МИ. 

Господин Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпило е заявление от Партия 

Движение „България на гражданите“, с което се иска допускане до 

участие в частичните избори насрочени за 27 юни. Придружено е от 

удостоверение за актуално правно състояние, удостоверение на 

Сметната палата. Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 

1045-МИ от 11.09.2019 г. Налице са изискванията на Изборния 

кодекс.  

Затова предлагам Централната избирателна комисия да реши: 

Допуска Партия Движение „България на гражданите“ за участие в 

частичните избори за кмет на Община Благоевград, както и за 

останалите седем кметства, които ще избират кмет на частични 

избори на същата дата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения?  
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Само в мотивите, предпоследния абзац датата, фигурира дата 

28 февруари. Тя трябва да стане 27 юни. С тази корекция, колеги 

подлагам на гласуване, така представения проект на решение, 

относно допускане на Партия Движение „България на гражданите“ 

за участие в частичните избори насрочени на 27 юни в посочените 

населени места.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

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

Решение № 85-МИ. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Другото заявление, което трябва да 

докладвам е заявление на Партия „ГЕРБ“ за допускане за участие в 

частичните избори на 27 юни. Заявлението е подписано от Бойко 

Методиев Борисов. Става въпрос за всичките избори, които са 

насрочени за тази дата. Наименованието е с което е регистрирана 

партията. Има удостоверение за актуално състояние, удостоверение 

от Сметната палата, както и пълномощно издадено в полза на 

Цветомир Петров Паунов.  

Решението за регистрация на партията е № 962-МИ от 

5.09.2019 г. и е за участие в общите избори.  

Предвид всичко изложено, предлагам да решим, да допуснем 

за участие в частичните избори Партия „ГЕРБ“, с наименованието 

Партия „ГЕРБ“.  

Има също корекция, 28 февруари трябва да стане 27 юни, 

което е края на предпоследното изречение от диспозитива.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение, 

за допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори, 

насрочени на 27 юни в населените места изписани в проекта на 

решение.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решение № 86-МИ. 

Колеги, преминаваме към пета точка.  

 

Точка 5. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 65-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК.  

Заповядайте госпожо Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, вчера тъй като се наложи да 

регистрираме всички 31 РИК в страната, в Решение № 65 има 

допусната техническа грешка, която е в поименния състав на 

комисията е останал от общия списък резервен член, който трябва да 

бъде изваден от там и да се запише правилното име. Красимира 

Георгиева Русева от квотата на БСП трябва да излезе от този списък, 

защото тя е посочена като резерва и не фигурира в квотата, която се 

полага на БСП и на нейно място е Димитър Георгиев Вълчев.  

Затова днес помолих да бъде гладно това решение, за да може 

комисията да встъпи нормално във функции на 22-ри.  
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По тази причина предлагам решение с диспозитив. 

Реши: Допуска поправка на техническа грешка в Решение  

65-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК, като на мястото на Красимира 

Георгиева Русева, да се чете Димитър Георгиев Вълчев.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като е 

необходима малка редакция, ще се върнем после на тази точка.  

Преминаваме към точка шеста. 

 

Точка 6. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждения от общинска избирателна комисия – 

Софи-град, с вх. № МИ-27-87, постъпило на 17 май 2021 г. за 

проведени заседания и дежурства в периода м. април и м. май, за 

проведени три заседания, на които е било извършено на заседанието 

на 21 април и съответно на 12 май 2021 г., предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветници и съответно обявяване за 

избран на следващия от листата. А на заседанието проведено на 28 

април е разгледано писмо и постъпил сигнал в общинската 

избирателна комисия за нарушение на разпоредбите на ЗМСМА от 

кмета на район Слатина. Трите дежурства, които са посочени са 

осъществени само от председателя на общинската избирателна 

комисия и са в подготовка на предстоящите заседания.  

Сумата за която се претендира е в размер на 6054 лв. 16 ст. 

Налице за контролен лист и счетоводна справка. И към преписката 

са приложени всички изискуеми документи, които доказват 

провеждането на съответните дежурства и заседания. Така че 
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предлагам на Централната избирателна комисия с протоколно 

решение да одобри изплащането на исканата сума.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване направеното предложение за изплащане на 

възнаграждение на общинска избирателна комисия София-град.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Росица Матева, 

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

няма.  

Следващ докладчик в тази точка е господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Пристигнало е писмо от секретаря 

на Община Панагюрище Таня Ненкова, с което се иска изплащане на 

две дежурства и две заседания на избирателната комисия. Извинявам 

се, от председателя и секретаря на ОИК Петя Ангелова.  

Изпращаме ви документи, съгласно текста.  

Част от преписката е такава, каквато е обичайна. Изброени са 

заседанията, причините, протоколите. Става въпрос за двама 

починали съветници и заседанията са, за да се прекратят техните 

пълномощия и да се изберат следващите от листите.  

Двете дежурства са за полагането на клетва на 

новопостъпилите на следващата сесия на общинския съвет. Имаме 

счетоводна справка, контролен лист. Общата сума, която се иска е 

1236 лв. и 90 ст. с осигурителните вноски.  

Преписката е изпратена от секретаря. Ще я докладвам след 

като уточним от кого е пристигнала и с чий подпис.  
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Писмото е от госпожа Петя Ангелова Арбалиева – 

председател на ОИК – Панагюрище.  

Имаме справки, имаме протоколи. Ясно е, че може би 

първото е придружително писмо от госпожата, която е секретар на 

общината. Документите са комплект, такива каквито обичайно 

приемаме и предлагам да вземе решение, с което да се изплати 

сумата, която е 1236 лв. и 90 ст.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уточнихме, че е за 

проведени заседания на общинска избирателна комисия – 

Панагюрище. Изпращат ни преписка с искане за изплащане на 

възнаграждение. И към преписката има прикрепен контролен лист за 

извършен предварителен финансов контрол.  

Колеги, подлагам на гласуване предложението за изплащане 

на възнаграждения на членовете на общинска избирателна комисия 

– Панагюрище, за проведените заседания.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова); против – няма.  

По следваща точка, колегата подготвя следващата преписка и 

е извън залата. Затова ви предлагам да преминем към точка осма. 

 

Точка 8. Доклад по административни преписки.  

Госпожо Солакова, имате ли готовност? Заповядайте.   

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

началото на работата на районните избирателни комисии, днес вече 

се обадиха някои от районните комисии, за да получат и контактите. 
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Аз съм подготвила във вътрешната мрежа един текст на писмо до 

всички областни управители, с копие до всички РИК и копие до 

изпълняващия длъжността главен секретар на Министерския съвет.  

Молбата, която постъпи в ЦИК е във връзка с липсата на 

координати на членовете на районните избирателни комисии и 

председателите нямат възможност да се свържат с тях, за да свикат 

заседание. Аз съм ги насочила към областните управители, където 

би трябвало да има записани такива контакти на предложените лица 

за членове на районни избирателни комисии. Казвам го, за да го 

имате предвид, а и да не се налага да допълваме писмото в тази 

връзка.  

Предлагам ви да изпратим писмо, с което да ги уведомим за 

тяхното задължение да осигурят условия за работа. Подходящи 

помещения, оборудвани работни места, материали да бъдат 

предоставени, включително здравословни и безопасни условия на 

работа.  

Да поискаме от областните управители да ни изпратят 

информация за адресите на РИК-овете и телефони за контакт, 

задължително на председател и на секретар, за да можем да 

разполагаме с тези контакти. На предишните избори имахме малко 

проблеми с някои РИК-ове.  

Във връзка с процедурата по отпечатването на бюлетините да 

поискаме до 27 май да ни информират за броя на избирателите по 

изборни райони, както и да направят предложения за тиража на 

бюлетините.  

Моля да погледнете текста на писмото във вътрешна мрежа. 

Може би в първия абзац да добавим и това, да се има предвид 

видеоизлъчването на заседанията на районните избирателни 



31 

 

комисии. Да добавим това в първия абзац за осигуряване на 

помещения за работа с оборудвани работни места, необходими 

материали, включително за видеоизлъчване на заседанията на РИК, 

както и осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване за писмото до областните управители.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, нека да сме в по-

пълен състав. Във вътрешната мрежа погледнете разпределението на 

бюлетина издаден с резултатите от изборите. Знаете бройките 

предоставени на „Информационно обслужване“ АД, за да можем да 

изпратим едно писмо и да ги уведомим за това разпределение.  

Запознайте се във вътрешната мрежа е разпределението на 

този бюлетин. Има няколко промени с досегашния списък. В този 

случай е наблегнато на библиотеките в областните центрове, за да 

може да се ползва и да има по-широк достъп и на обществото до 

тези бюлетини.  

Колеги, моля желаещите да получат електронен подпис, така 

както се уточнихме и на вчерашното заседание, да се заявят за да 

може да бъдат издадени, с оглед участието при осъществяването на 

контрола в частта проверка на графичния файл на предпечатните 

образци на бюлетините, както за частичните избори, така и за 

предстоящите парламентарни избори.  
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На този етап сме записани председател, аз, госпожа Матева и 

госпожа Ганчева.  

Колеги, докладвам ви за сведение писмо, което сме получили 

от кмета на Община – Гурково, за отваряне на запечатано 

помещение. Приложен е протокол, както и заповед за назначаване на 

комисия, която да прибере избирателните списъци получени след 

проверката от ГД ГРАО. В тази връзка в изпълнение на наше 

решение е отворено помещението и са представени необходимите 

документи. 

Докладвам ви го за сведение. Документите са по 

електронната поща.  

Докладвам ви предложение за сключване на трудов договор 

на основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и 

дейността на Централната избирателна комисия. Срочен трудов 

договор за подпомагане на работата на Централната избирателна 

комисия в периода по организиране и произвеждане на 

предстоящите парламентарни избори. Свързано е с работата по 

медийните пакети. Става дума за Д.         В.             Ш.. Тя 

подпомагаше работата на Централната избирателна комисия и на 

предходните парламентарни избори, за срок от 26 май до 31 юли 

включително.  

Възнаграждението остава без промяна от предходните 

избори. Представен е проект на длъжностна характеристика и проект 

на трудов договор. Налице е и контролен лист от финансовия 

контрольор за осъществяване на предварителен финансов контрол 

преди поемане на задължения.  



33 

 

Предлагам да приемем протоколно решение за одобряване на 

предложението за назначаване на Д.         В.      Ш., така като 

прочетох за съответния срок и възнаграждение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване по така направеното предложение.  

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

 Колеги, продължаваме в тази точка. Преди да продължим. 

Часът е 13,25. Или продължаваме още пет, десет минути и 

прекъсваме. Като ще продължим в зависимост от приключване на 

срещата в Министерския съвет. Преди 17.00 часа според мен не 

може да продължи заседанието. Или сега продължаваме до 14.00 

часа.  

В тази точка в залата е само колегата Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Трябва да съобщя два номера, 

които се отнасят до писма пристигнали от кметовете. 

Първия  на Община Никопол. Изпратена е заповед, както и 

последвалия протокол. Отворено е помещението, в което има 

изборни книжа и материали, за да бъдат предадени списъците от 

току що миналите избори. НС-05-86 от 18.05.2021 г. 

Община Трън - 06-328 от 18.05.2021 г. Също имаме заповед и 

протокол за отваряне на изборно помещение.  

За сведение са.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте 

господин Баханов.  
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря госпожо председател. С вх. 

№ НС- 06-345 е постъпила е информация от секретаря на Община – 

Свищов, с което ни информира и ни изпраща заповед за назначаване 

на комисия по реда на наше решение 1244-МИ от 30 септември на 

ЦИК за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали. Приели са за съхранение описаните в приемо-

предавателната разписка избирателни списъци, ведно с приложените 

към тях изборни книжа за 55 броя избирателни секции. Изпратено е 

копие на заповедта за назначаване на комисията, както и протокола 

за отваряне на помещението.  

За сведение. Благодаря.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Точката 

за организация и провеждане на избори извън страната ще я оставим 

за следобяд, тъй като сме и в намален състав. След това е доклада 

относно заявления по ЗДОИ.  

Господин Димитров докладва по Закона за достъп до 

обществена информация. Кратък доклад и след това колегата 

Георгиев.  Приключваме за тази част от деня.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще докладвам два номера. Те са от 

едно и също лице. Лицето е това, на което отговорихме веднъж по 

ЗДОИ. Единият номер е НС-29-22-2 от 18-ти и НС-29-22-2 от 20-ти.  

Отнасят се до едно и също нещо. Господин Н.            се интересува 

от документите.  

Въпросът който ни е зададен е защо не са получени 

документите, които са представени в областната управа – Варна, за 

да се назначи РИК – Варна.   
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Докладвам ви ги за запознаване. В моя папка са. Едното е 

заявление по ЗДОИ, другото е напомнително писмо по ЗДОИ 

относно консултациите по чл. 60.  

Сега за запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам за сведение постъпило 

писмо от кмета на Община – Бяла за изпълнение за издаване на 

заповед и нейното изпълнение, за извършване отваряне на обособено 

самостоятелно помещение във връзка с решение на ЦИК от 30 

септември. Писмото е с вх. № НС-06-338 от 19 май. Приложена е 

заповедта, протокола, изпълнението, комисията. Установено е, че 

състоянието където са открити чувалите (торбите) и пликовете са в 

цялост. Съответно пликовете са залепени. Документите са в 

изпълнение на задължението по точка 6 и всичко е докладвано. Това 

беше преписката от кмета на Община Бяла, област Русе.  

За сведение докладвам, че имаме внесено запитване за достъп 

до информация, което ще разпредели на юриста. То е във връзка със 

сериозните дебати, които водим в Комисията по машините, най-

общо казано. Не сме готови с отговора и предлагам да го представим 

когато бъдем готови. То е вх. № ЦИК-16-11 от 19 май. Има го в 

моята папка от 20.05.2021 г. Запитването е с желанието да бъде 

когато се докладва, прочетено в цялост пред камерите. Това е 

записано от искащия достъп.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря колега 

Георгиев. Това е запитване по Закона за достъп до обществена 

информация. Вашето предложение беше да се предостави на 

юристите, които да изготвят проект на решение и отговор. Обръщам 
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внимание да се съобрази посочени в закона срок, когато имаме 

искане по Закона за достъп до обществена информация. Да има 

достатъчно време Централната избирателна комисия да се запознае с 

изготвения проект на решение и отговор.  

С последен доклад за тази част от заседанието, колега 

Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладът е в днешна папка с мои 

инициали. Относно постъпилото заявление от ПП „ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в 

частичните избори за кмет на община – Благоевград и на всички 

предстоящи избори за кметове на кметства изредени, с приложени 

документи към заявлението, удостоверение за актуално правно 

състояние, удостоверение от Сметната палата, изискуеми и изрично 

пълномощно на подаващия заявлението и подписалия. Като смятам, 

че съответното решение, което е в началото с ПР-102, предлагам да 

го гласуваме, за да се регистрира партията за участие в 

предстоящите частични избори на 27 юни 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Колеги, запознахте ли се с проекта на решение? Имате ли 

предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване по така представения проект на 

решение, относно допускане на Партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частичните избори 

насрочени на 27.06.2021 г.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 
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Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Това е Решение №  87-МИ от 21.05.2021 г.  

С това приключва първата част от заседанието на 

Централната избирателна комисия за днес.  

Заседанието ще продължи в зависимост от приключване на 

срещата между Централната избирателна комисия и министър-

председателя и министъра на вътрешните работи, която ще се състои 

в Министерския съвет.  

Ще използвам края на тази част от заседанието, да се извиня 

на колегата Томов, че не започнах с това в началото на заседанието 

днес. Да му честитим рождения ден. Пожелаваме му здраве, в личен 

план щастие, успех и търпение с гласуването извън страната и сили.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря на всички.  

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Здравейте, колеги! 

Заседанието на Централната избирателна комисия 

продължава съобразно приключилата среща с министър-

председателя и министъра на вътрешните работи като определен да 

отговаря за изборите. 

Накратко ще Ви информирам за проведената среща. Бяха 

обсъдени проблемите, които имаме в Централната избирателна 

комисия и желанието ни да бъдем подпомогнати с експертна помощ. 

Получихме уверението на министър-председателя и на неговия екип, 

че можем да разчитаме на такава експертна помощ, както и от 

институциите Държавна агенция „Електронно управление”, 

Българския институт по метрология. Мисля, че в следобедната поща 

видях, че са ни отговорили точно Българският институт по 
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метрология или по стандартизация – да не Ви заблуждавам, че могат 

да ни подпомогнат  експерт с необходимия професионален опит. 

Разбира се, не мога те финансово да обезпечат работата на този 

експерт в Централната избирателна комисия, но ние не сме и 

изисквали това.  

С представителите от МВР коментирахме въпросите, 

свързани с логистиката на машините за гласуване от предходните 

избори, проблемите, които те са срещнали в логистиката. Надявам 

се, че съвместно тези проблеми, които са били на 4 април 2021 г., 

сега ще бъдат преодолени, като по-рано се предприемат 

необходимите действия. Оттук нататък доколкото разбирам, ще се 

направи и междуведомствено звено, което да има отношение към 

произвеждането на изборите, така че в частта, в която не 

разполагаме с необходимата експертиза да бъдем подпомагани и 

през следващата седмица от началото – мисля, че за вторник стана 

дума, първия работен ден, ще може вече и евентуално 

кореспонденция да бъде разменена в тази посока. 

Колеги, по дневния ред? 

РОСИЦА МАТЕВА: Моля за включване на точка в дневния 

ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, кажете, госпожо 

Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Тъй като ни изтича срокът по 

хронограмата, ще Ви моля да включим точка в дневния ред – 

Вземане на решение за подлежащите на вписване обстоятелства и 

реда на водене и поддържане на публичните регистри от районните 

избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Госпожа 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, 
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моля да ме включите – не знам дали има точка, с регистрация, 

допускане за участие за частичните избори на 27 юни 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, има такава 

точка. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С допускане на поправка на 

техническа грешка в Решение за назначаване на районна 

избирателна комисия, в Административни преписки да ме включите, 

както и в точка Разни и в Промяна в състава на ОИК –  Столична, 

освобождаване на член на ОИК, предвид основанието, затова го 

включвам в дневния ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имайте 

предвид, че аз ще мога да водя заседанието до 19,00 ч., след което 

ако се налага да продължи, ще определя колегата Войнов да води 

заседанието. 

Колега Георгиев? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да, госпожо Председател – две 

докладни записки. Едното е информативно за сведение, а другото е 

за изплащане на възнаграждение на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Георгиев, 

това може да остане за следващо заседание. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не знам дали има точка – Поправка на 

техническа грешка в Решение за назначаване на РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. 

Колега Гаврилов? 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: За включване в точка за поправка 

на техническа грешка в Решение за назначаване на РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

заявените включвания в дневния ред една част от предложенията ги 
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има като точки и съм добавила съответните колеги, които се заявиха. 

Предлагам Ви допълване на дневния ред с двете нови точки: 

Промяна в състава на ОИК и Проект на решение относно 

подлежащите на вписване обстоятелства и реда на водене и 

поддържане на публичните регистри от районните избирателни 

комисии. 

Моля, режим на гласуване за включване на новите точки. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, след като уточнихме организационни въпроси, които 

са извън дневния ред на заседанието, можем да продължим. Мисля, 

че първо трябва да направим поправките в решенията, с които са 

назначени съставите на районните избирателни комисии с оглед на 

това, че утре застъпват в своите правомощия.  

Това е от сутрешната част – госпожа Стоянова, заповядайте. 

 

По дневния ред сме на точка 5 от дневния ред: 

Точка 5. Проекти на решения относно поправки на 

технически грешки. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, съгласно 

утвърдената практика на Централната избирателна комисия и на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс предлагам да 

гласуваме решение с диспозитив:  

„Централната избирателна комисия реши: допуска поправка 

на техническа грешка в Решение № 65-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК 

като „Красимира Георгиева Русева” да се чете „Димитър Георгиев 

Вълчев”.” 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Чисто технически, ако приемате, 

тъй като и аз имам такъв проект на решение, предлагам като „името” 

се заменя с. Моя проект така съм го изготвила – ако приемем, чисто 

техническа ми е корекцията, не е по същество. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с проекта на колегата Стоянова? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ако позволите, ще изчета последно 

предложението, за да знае Комисията какво гласува като 

диспозитив: 

„Централната избирателна комисия реши: допуска поправка 

на техническа грешка в т. 1 на Решение № 65-НС от 20 май 2021 г. 

на ЦИК, както следва: „Красимира Георгиева Русева, ЕГН…” се 

заменя с „Димитър Георгиев Вълчев, ЕГН…”.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако нямате 

други предложения, моля режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, Решението е с № 88-НС от 21 май 2021 г. 

Следващият докладчик е госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, установи се след извършена 

служебна проверка допусната техническа грешка в Решението за 

назначаване на РИК в Двадесет и пети изборен район, а именно 

Решение № 49-НС от 20 май 2021 г. на Централната избирателна 

комисия, предвид което Ви предлагам проект за решение, с който да 

допуснем поправка на техническа грешка в т. 1 на цитираното от 

мен решение, както следва: „Ясен Георгиев Стоев, ЕГН…” се заменя 
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с  „Владимир Павлов Александров, ЕГН…” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, Решението е с № 89-НС от 21 май 2021 г. 

Следващ докладчик е колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, предлагам поправка на техническа грешка 

в Решение № 64-НС от 20 май 2021 г. относно назначаване на РИК в 

Двадесет и девети изборен район – Хасковски. Грешката е в една 

буква. Предлагам да вземем следното решение: 

„Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 64-НС 

от 20 май 2021 г. на ЦИК като името на секретаря на РИК вместо 

„Лейла Арнур Елмаз” да се чете „Лейла Айнур Елмаз”.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, не виждам предложения. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

за допускане на поправка. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,  

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, Решението е с № 90-НС от 21 май 2021 г. 

Следващ докладчик в тази точка е колегата Гаврилов.  
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Заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Докладвам поправка на техническа грешка в Решение № 78-

НС от 20 май 2021 г. относно назначаване в състава на РИК – 

Шумен. Грешката е в името на един член и предлагам следното 

решение: 

„Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 78-НС 

от 20 май 2021 г. на ЦИК, като името на члена на РИК вместо 

„Севдалина Пенева Герджикова” да се чете „Севдалина Петрова 

Герджикова”.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване така представения проект. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, Решението е с № 91-НС от 21 май 2021 г. 

Има ли други проекти на решения за допускане на поправка? 

Няма. 

 

Сега преминаваме към новата точка: 

Точка. Проект на решение за подлежащите на вписване 

обстоятелства и реда на водене и поддържане на публичните 

регистри от районните избирателни комисии. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, проектът за решение е във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. Проектът е изготвен на база предходни 

подобни решения, като обръщам внимание, че няма промяна в 
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нормативната уредба в тази част на изборните правила. 

Съобразен е и са описани в приложенията от изборните книги, 

които ние приехме като образци на регистрите, които би следвало 

да водят районните избирателни комисии и да попълват. В тази 

връзка си правя една авторедакция – в т. 2 предлагам да бъде 

„регистрите и списъкът се поддържат на интернет страницата на 

съответната РИК”, тъй като актът не е еднократен и там се 

попълват и нанасят продължително време данни, докато изразът 

„публикуват” смятам, че има по-скоро еднократно значение. 

Затова предлагам да е, че се поддържат регистрите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли 

предложения по така представения проект за решение? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на 

решение относно подлежащите на вписване обстоятелства и реда 

за водене и поддържане на регистрите от районните избирателни 

комисии. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Решението е с № 92-НС от 21 май 2021 г. 

 

Следващата точка 4а: 

Точка 4а. Проект на решение за допускане на партии и 

коалиции за участие в частичните местни избори на 27 юни 

2021 г.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, колеги! 

Докладвам: 

Постъпило е заявление от партия „Обединена 
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Социалдемокрация“, подписано от Йордан Тодоров Гергов, в 

качеството му на председател и представляващ партията, заведено 

под № 7 на 21 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в 

частичните избори за кмет на община Благоевград, област 

Благоевград, за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област 

Плевен, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца 

и за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област 

Пазарджик, насрочени на 27 юни 2021 г. 

Заявено е за отпечатване наименование за изписване върху 

бюлетините: ПП „Обединена Социалдемокрация“. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи по 

закон и по наше решение. 

Партията е регистрирана съгласно Решение на ЦИК за 

участие в общите избори за общински съветници и кметове на 

27 октомври 2019 г., предвид което Ви предлагам да допуснем 

партия „Обединена Социалдемокрация“ съгласно доклада ми за 

местата, където ще се произведа частични избори на 27 юни 2021 г. 

ПРЕДС. КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решения 

за допускане на партия „Обединена Социалдемокрация“ за участие в 

частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г. в местата, изписани 

в решението. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Колеги, Решението е с № 93-МИ от 21 май 2021 г. 

В тази точка за допускане за участие в избори има ли 
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докладчик с готов проект? Няма. 

 

Преминаваме към новата точка: 

Точка. Промяна в състава на ОИК. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия е 

постъпило заявление от Борис Стоянов Евтимов, ЕГН…, член на 

ОИК – Столична община, като предвид възникването на 

реализираните в чл. 66, ал. 7, т. 7, предложение второ във връзка с 

чл. 81 от ИК основания моли пълномощията му като член на ОИК – 

Столична община, да бъдат прекратени. След извършена служебна 

проверка – лицето действително си е член. Приложена е към 

заявлението и заповед със съответния номер за назначаване на 

държавен служител – стажант в МВР. Предвид което предлагам 

проект на решение, с който да извършим промяна в състава на ОИК 

– Столична община, София-град, като освободим като член на ОИК 

– Столична община, София-град, Борис Стоянов Евтимов, ЕГН …, и 

му анулираме издаденото удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, не виждам предложения.  

Подлагам на гласуване така представения проект на решение. 

Моля, прегласуване. 

Поставям на гласуване представения проект на решение за 

промяна за освобождаване на член на ОИК – Столична община. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, Решението е с № 94-МИ от 21 май 2021 г. 
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Продължете. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, тъй като в случая 

освободихме без да назначим с оглед това лицето, за да не е 

несъвместимост, Ви предлагам да гласуваме писмо до политическата 

партия в най-кратък срок да представи предложение за попълване на 

ОИК – Столична община, като посочи кандидати за членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението за 

изпращане на писмо. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Госпожо Ганчева, приключихте ли с Вашите доклади? 

Колеги, има ли други решения за промяна в състава на 

общинска избирателна комисия? Няма. 

Доколкото разбирам, ще има и други решения за допускане 

на поправка.  

Колеги, докато изчакваме други докладчици, от дневния ред 

– за възнаграждения на ОИК има ли докладчик, който да не е 

докладвал? 

Заповядайте, колега Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Докладвам искане за възнаграждение за заседание на ОИК – 

Твърдица, област Сливен, за проведено заседание на 26 април 

2021 г. за освобождаване и назначаване на общински съветник и 

председател на Общинския съвет в Твърдица, прекратени 

пълномощия.  

Заявлението е постъпило с вх. № МИ-27-01 от 20 май 2021 г. 

Преминал е през контролен лист. Предлагам да го приемем и 
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гласуваме, за да бъде поето това задължение за изплащане на 

съответно възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, чухте направения доклад.  

Подлагам на гласуване така направеното предложение за 

изплащане на възнаграждения на ОИК – Твърдица.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Мисля, че тук няма други доклади. 

 

Колега Войнов, заповядайте в точката: 

Точка 7. Доклад относно машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо, вх. № ЦИК-06-6-269 

от 21 май 2021 г. Писмото е от „Сиела Норма”, качено е в папка 

„Машинно гласуване” и е в отговор на наше писмо, с което 

поискахме да ни предоставят доклад за причините за 

несъответствията при машинното гласуване, описани в изготвения 

от „Информационно обслужване” анализ.  

В първата част на предоставения от „Сиела Норма” доклад са 

описани несъответствията по групи проблеми, като „Сиела Норма” 

са посочили и причините за тези проблеми според тях и 

предложения за преодоляване. 

Прави впечатление доста обтекаемата форма, в която са 

описани причините за констатираните проблеми. Например за 

случаите, при които не е разчетена флаш паметта и данните не са 

заредени в системата за компютърната обработка. От „Сиела Норма” 

твърдят, че резултатите от гласуването могат да бъдат заявени чрез 
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преброяване на контролните разписки.  

Във втората част на доклада са посочени проблемите, 

конкретно секция по секция. Посочват с каква информация 

разполагат те за съответната секция и каква е препоръката им за 

следващите избори. 

Освен това „Сиела Норма” са представили едно приложение, 

в което са коментирали възможните случаи според тях, когато е 

възможно замяна на машини или компоненти на машините.  

Накрая предлагат Централната избирателна комисия да 

утвърди процедура за подмяна на машини. 

Докладвам писмото за представения доклад за запознаване. 

Констатираните несъответствия следва да се отчетат при 

финализиране на договора със „Сиела Норма”. Номерът на писмото 

е ЦИК-06-6-269 и е в папка „Машинно гласуване”, като отделна 

папка има с този номер. За запознаване. 

Колеги, приемо-предавателен протокол, № ЦИК-06-6-270 от 

21 май 2021 г. Днес гласувахме да бъде подписан приемо-

предавателен протокол, с който получихме три машини от „Сиела 

Норма”. Протоколът е подписан, машините са прибрани от домакина 

на Централната избирателна комисия, така че когато Комисията има 

възможност те са на разположение да ги ползва. Докладвам го за 

сведение. 

И последният ми доклад е писмо, вх. № НС-22-1702 от 20 май 

2021 г. Писмото е от Н.      К.      , на когото преди 2 дни му 

отговорихме защо не е нает като техник от „Сиела Норма”. Със 

своето писмо той ни благодари за бързия и надлежен отговор. 

Твърди, че случаят преди 23 години е злощастно стечение на 

обстоятелствата, но приема решението на Комисията и ни пожелава 

много „воля и сила”. Докладвам това писмо за сведение.  

Нямам повече доклади в тази точка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с какво 

продължаваме, кой има готовност? 

 

Продължаваме с точка 8 от дневния ред: 

Точка 8. Доклади по административни преписки. 

Госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-06-348 от 

21 май 2021 г. от район „Владислав Варненчик” в община Варна. 

Приложено са ни изпратили в изпълнение на наше решение копие на 

заповед и копие на съставен протокол за отваряне на запечатано 

помещение. Това е за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колега Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да докладвам и аз за толкова време.  

Пристигнало е с вх. № НС-05-89 от 21 май 2021 г. писмо с 

приложена заповед на и.д. областен управител на София за 

помещенията, в които ще бъдат настанени и работни за районните 

избирателни комисии Двадесет и трета, Двадесет и четвърта и 

Двадесет и пета, съответно Двадесет и трета РИК ще бъде в София, 

ул. „Антон П.Чехов” № 16а. ет. 2 в сграда към район „Изгрев”. 

За Двадесет и четвърта РИК ще бъде, където беше и предишния път 

на  бул. „Александър Стамболийски” № 62, в административната 

сграда на район „Възраждане”. Двадесет и пета РИК ще бъде в 

административната сграда на район „Красна поляна”, където беше и 

на последните парламентарни избори в заседателна зала на 

бул. „Освобождение” № 25. Това е за сведение, и за сведение на 

всички слушатели. Докладвах, благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 
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Председател. 

Колеги, в моя папка има една подпапка, озаглавена „Бивол”. 

В нея е публикувано писмо, вх. № НС-20-154/1 от 18 май 2021 г., от 

разследващия сайт „Биволъ”, с което ни молят да им предоставим 

подаден сигнал от И.    Т.   до дирекция „Парламентарна 

канцелария” и съответно препратен на Централната избирателна 

комисия в края на месец април 2021 г. и съответно изготвеният 

отговор от Централната избирателна комисия на базата на този 

постъпил сигнал, касаещ финансиране на агитационната, 

информационната, рекламната кампания на Централната 

избирателна комисия. Към самия сигнал може да видите приложени 

множество публикации в медиите. Всъщност той се базира на тези 

публикации. И, разбира се, официалния отговор на Комисията. 

Всичко това е в папката „Бивол”. Моля да ги погледнете. Както и 

писмото, което съм подготвила до господин М.       от сайта 

„Биволъ”, с който Ви предлагам да изпратим приложени този сигнал 

на И. Т., както и отговора, изготвен и приет от Централната 

избирателна комисия на 27 април 2021 г. (Време за запознаване.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознавате 

ли се с преписката, която докладва госпожа Георгиева? Запитването, 

което е № НС-20-154/1. Вижте заглавието, че то е от 18 май 2021 г., 

запитване от „Биволъ”, гледам входящия номер върху документа.  

Колеги, аз Ви предлагам, понеже преписката е малко по-

дълга, нека да се запознаят и повечето членове от Централната 

избирателна комисия.  

Има ли някаква спешност днес? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може да остане и за 

следващо заседание, за да не допуснем неточност. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Само искам да попитам нещо, за да 

изясним. Във вътрешната мрежа имаме качено запитването от този 

господин И.    Т.  , което е препратено от Народното събрание. 

Имаме заявлението сега от „Биволъ”. А има ли отговор от ЦИК? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Има, да. 

РОСИЦА МАТЕВА: Къде е той? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Да, писмото, което е до 

Хризантема Николова – директор на Дирекция „Парламентарна 

канцелария”. 

РОСИЦА МАТЕВА: Но то е до Хризантема Николова, а не 

до този господин И.… (Уточнения.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Стоянова, 

готова ли сте?  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, госпожо Председател – моля да ме 

включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте за РИК 

– Габрово. 

 

Преминаваме към точка от дневния ред: 

Точка. Промяна в състава на РИК – Габрово. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. 

Докладвам преписка, вх. № НС-10-235 от 21 май 2021 г. Във 

вътрешната мрежа в папка с моето име е качено предложението за 

решение за промяна в състава на РИК – Габрово.  

От постъпилите документи се вижда, че назначеният за член 

на РИК – Габрово, Евгени Василев Попов  е в невъзможност да 

изпълнява функциите си на член на комисията, поради което е 

постъпило предложение за замяната му с резервен член Кенан 

Раимов Сабриев. 

Към предложението са приложени заявление от лицето с 
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искане за освобождаване, налични са декларациите по чл. 60, ал 3, 

т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, има 

копие от дипломата за завършено висше образование на Кенан 

Раимов Сабриев и пълномощно. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във 

връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс моля Централната 

избирателна комисия да гласува решение с диспозитив: 

„Освобождава като член на РИК 07 – Габрово, Евгени Василев 

Попов, ЕГН... и назначава за член на РИК 07 – Габрово, Кенан 

Раимов Сабриев, ЕГН...” 

Предлагам да гласуваме направеното предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря, госпожо 

Стоянова.  

Колеги, имате ли предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване за промяна в състава на РИК – 

Габрово.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, Решението е с № 95-НС от 21 май 2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля, госпожо Председател да ме 

включите в точката от дневния ред за поправки на технически 

грешки по решение за назначаване на РИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължете, 

госпожо Стоянова, с РИК – Търговище. 

 

Към точка 5 от дневния ред: 

Проекти на решения относно поправки на технически 
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грешки. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Получено е писмо, вх. № НС-05-88 от Областния управител 

на област Търговище, който е забелязал техническа грешка в 

публикуваното решение, поради което ни моли да я отстраним. В 

този смисъл предлагам решение за поправка на техническа грешка: 

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия реши: 

Допуска поправка на техническа грешка в т. 1 на Решение 

№ 71-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК, както следва: „Десислава 

Руменова Стойкова, ЕГН…“ се заменя с „Десислава Бойкова 

Мирева, ЕГН …“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Грешка в изписване 

на име? Допускане на техническа грешка в именния състав. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Точно така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направеното предложение. 

Моля, режим на гласуване на така направеното предложение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Решението е с № 96-НС от 21 май 2021 г.  

Колеги, има ли други доклади, включени в дневния ред, 

които съм пропуснала? Не. 

В такъв случай закривам заседанието. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Аз мислех, че продължаваме по 

точките. Имам една таблица за гласуване на допълнителни секции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако е по Решение 
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№ 34-НС няма да гласуваме сега изменението и допълнението. Ще 

помоля когато и колегата Томов е тук, тогава да го гласуваме това 

решение. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Мисля, че няма 

някаква спешно да стане сега веднага. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: И аз мисля, че няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Проверен ли е 

пълният списък с наименованията на местата, в които са тези 

избирателни секции, както и знаем допълнителните, които трябва да 

бъдат добавени? 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Ние стигнахме до консенсус, както 

поръчахте вчера и имаме списък. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще се 

уточним в утрешното или в следващото заседание ще направим това 

изменение и допълнение. 

Закривам заседанието. 

Насрочвам следващото заседание на Централната 

избирателна комисия за утре, 22 май 2021 г., от 14,00 ч., като моля 

членовете на ЦИК във времето извън 14,00 ч. да подготвят своите 

преписки. Благодаря. 

(Закрито в 19,05 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

Стенограф:  

Силвия Михайлова 

 

Катя Бешева 

 


