
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 11 

 

На 22 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 условията и реда за 

провеждането на предизборната кампания в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

Докладва: Димитър Димитров 

2. Проект на решение относно реда за предоставянето и 

разходването на средствата за медийни пакети в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

Докладва: Димитър Димитров 

3. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК 

за частичните местни избори. 

Докладва: Емил Войнов 

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

участие в частичните местни избори на 27 юни 2021 г. 

Докладват: Емил Войнов и Цветанка Георгиева. 

5. Проект на решение за регистрация на партия за изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

Докладва: Любомир Георгиев 

6. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 82-НС. 

Докладва: Любомир Георгиев 

7. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК – 

Плевен, Златица. 
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Докладват: Красимир Ципов 

8. Доклад относно машинно гласуване 

Докладва: Емил Войнов 

9. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Красимир Ципов, 

Росица Матева и Димитър Димитров. 

10. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

Докладват: Цветозар Томов и Любомир Гаврилов 

11. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

Докладва: Димитър Димитров 

12. Разни. 

Докладват: Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов и Любомир 

Георгиев. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Георги Баханов и Любомир Гаврилов. 

 

Заседанието бе открито в 14.10 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Комисията. 

 

*  *  * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме 10 членове на Централната избирателна 

комисия. Част от колегите подготвят преписки. Отсъстват колегите 

Баханов и Гаврилов по уважителни причини. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 
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Предлагам ви проект на дневен ред: 1. Проект на решение 

относно условията и реда за провеждането на предизборната 

кампания в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

Докладчик – господин Димитров;  

2. Проект на решение относно реда за предоставянето и 

разходването на средствата за медийни пакети в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. Докладчик – колегата Димитров;  

3. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК 

за частичните местни избори. Докладчик – колегата Войнов;  

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

участие в частичните местни избори на 27 юни 2021 г. Докладчици – 

Войнов, Георгиева;  

5. Проект на решение за регистрация на партия за изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. Докладчик – колегата 

Георгиев;  

6. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение 82-НС. Докладчик – господин Георгиев;  

7. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК – 

Плевен, Златица. Докладчик – колегата Ципов;  

8. Доклад относно машинно гласуване. Докладчик – колегата 

Войнов; 

9. Доклади по административни преписки. Докладчици – 

госпожа Солакова и господин Ципов;  

10. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. Докладчици – колегата Томов и Гаврилов; 

11. Доклад относно заявление по ЗДОИ. Докладва господин 

Димитров;  

12. Разни. Докладчици – госпожа Солакова, Георгиева, 

господин Димитров, Войнов, госпожа Ганчева и господин Георгиев. 

Колеги, от вчерашно заседание каквото остана – съм 

прехвърлила в днешния дневен ред. 

Имате ли предложения за допълване? 

Госпожо Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: В точка „Доклади по административни 

преписки“ бях от вчера и моля да бъде прехвърлена днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, благодаря. 

Други предложения? 

В точка „Доклади по административни преписки“ господин 

Димитров, да. 

Господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Постъпи още едно искане за 

изплащане на възнаграждения на членове на ОИК – Златица, да бъда 

включен към същата точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, включвам 

Ви. 

Други предложения? Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения дневен ред 

с направените допълнения. 

Моля, режим на гласуване! 

В зала сме 12 членове на Централната избирателна комисия. 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч 

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

Колеги, преди да преминем към точка 1 – оставих при себе си 

писмо с вх. № НС-00-507 от 21 май 2021 г., което е от Държавна 

агенция „Електронно управление“ в отговор на нашето писмо от 

20 май 2021 г. с искане за осигуряване на експерти със съответния 

професионален опит и експертиза, които да подпомагат работата на 

Централната избирателна комисия при приемането на решения, 

свързани с машинното гласуване. Във връзка с това са ни поставили 

въпрос, за да могат да определят експерти, да ги информираме за 

естеството на въпросите, които ще бъдат разглеждани и решавани с 

тяхно участие и обръщат внимание, че държавната агенция е една от 

трите институции, които удостоверяват съответствието по чл. 213а 

от Изборния кодекс, поради което се явяват трета независима страна 
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и участието на техни експерти по друг начин в изборния процес би 

могло да доведе до конфликт на интереси. Изразяват готовност за 

среща и съдействие в рамките на правомощията си, съгласно 

Изборния кодекс. 

Докладвам ви го за сведение засега. 

Преминаваме към точка 1 – проект на решение относно 

условията и реда за провеждането на предизборната кампания в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Точка 1. Проект на решение относно условията и реда за 

провеждането на предизборната кампания в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател. 

Проектът за решение е № 27, в моя папка е, на практика е 

същият, какъвто е бил на предходните избори, в тази част кодексът 

не е променян.  

Внимателно съм прегледал всички срокове, така че да ги 

съобразя с новата дата на изборите. Решението е доста дълго – 6-7 

страници, тъй като се отнася до основната част, както и до различни 

дефиниции, които са дадени в допълнителните разпоредби – какво е 

доставчик, коя медия и т.н.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Мисля, че имаше в 

кодекса нещо ново за кампанията…? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В кодекса нещо ново? Да видим 

дали има нещо ново. Може би за обществените медии? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В чл. 189. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това важеше за медийните пакети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би има 

отношение към споразумението. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Което подписват с БНТ и БНР. 
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Член 187-189, да допълнително за Българска национална 

телевизия и Българско национално радио: „Българската национална 

телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и 

справедливо проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, 

коалициите и инициативните комитети, при зачитане на тяхната 

равнопоставеност и значимост въз основа на правила, приети от 

Централната избирателна комисия“. Аз не знам какви правила 

можем, ние би трябвало да приемем някъде допълнително правила, 

които се отнасят до значимостта. Това е малко написано така 

аморфно, как да знаем коя партия или коалиция е значима и коя не?! 

Ще видим къде да го вкараме в решението.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може в т. 31, като второ изречение 

да се включи. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, второ изречение, да 

възпроизведа въпросната точка 3? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам, във връзка с 

изменението в Изборния кодекс, в чл. 189, ал. 3, в т. 31 да бъде 

добавено второ изречение, което да казва: „Партиите и коалициите, 

които са регистрирали кандидати във всички изборни райони при 

избори за народни представители, имат право на равно участие при 

отразяването им в БНР и БНТ“. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добавяме в т. 31, да. Тъй като 

започва с кампания, всъщност няма нужда да се повтаря, трябва да 

се опише, че имат право на равно участие. 

Това изречение ще го коригирам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по другите точки?  

Имате ли предложения по така представения проект и 

направеното допълнение? Няма. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение 

относно условията и реда за провеждане на предизборната кампания 

в изборите на 11 юли 2021 г. 
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Моля, режим на гласуване! 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветозар Томов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Благодаря. 

Колеги, Решението е № 97-НС от 22 май 2021 г. 

Продължете със следващия проект, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият проект също е качен в 

моя папка и е проект № 36 – той е за медийните пакети. В него е 

необходимо едно допълнение и допълнението е номерът на 

решението, което току-що гласувахме. Нямаше как преди това да го 

впиша, като правна норма. Решението е сегашното № 83. Това ще 

бъде допълнено. Всъщност, реално медийните пакети – ще имаме 

още едно решение, което ще казва на кому колко се полага от тези 

медийни пакети, но то малко по-късно може да се вземе. В 

решението, което ще определим размера на медийния пакет, има и 

едно условие, което е тези, които имат право, заради това, че не 

получават или не могат да получат субсидии, всъщност има и още 

едно условие, което е регистриране на листи във всички избирателни 

райони. Тоест, тогава можем да вземем такова решение, защото това 

условие няма как да го установим сега.  

Пет хиляди лева е за независим кандидат, а 40 000 лева за… 

Това е за финансирането, това е общият размер на финансирането, 

който може…, а медийните пакети са 40 000 и 5 000, да.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

имате ли предложения?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Трябва да се следи в рамките на 

това, което им е разрешено, някои могат да ги надхвърлят. В база 

данни има заявени договори, подписани договори, там изпълнени. 

Все пак миналия път тези медийни пакети са почти един милион 

лева. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения? 

Колега Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Относно точка 17, доколкото си 

спомням и друг път я е имало, но дали работата е в това да не се 

допуска цената на договора да надвишава размера на медийния 

пакет или заплащането от ЦИК може да бъде частично и да бъде в 

рамките на това, което партията или коалицията има да ползва, ако 

цената на договора е по-висока – съответно другата част не се 

покрива от ЦИК. В т. 17 пише, че цената на договора като цяло не 

може да надвишава размера на медийния пакет. Дали не би било по-

добре да бъде, че цената, която ЦИК заплаща, не може да надвишава 

размера? 

РОСИЦА МАТЕВА: Цената на договорите, защото може да е 

повече от един, ползван от партия и коалиция. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може, да. 

РОСИЦА МАТЕВА: Така, както е записано се разбира, че не 

може да надвишава размера на медийния пакет. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз имам предвид следното. Ако, да 

кажем на една коалиция са останали 2 хиляди лева и представи 

договор за 3 хиляди лева, не е нарушение на закона да й се платят 2-

те хиляди, тя да си доплати остатъка. А по сегашния текст на т. 17 

това е недопустимо. Това имах предвид. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Практиката беше такава, че ако не 

се смества, ние не го одобряваме. Искате да кажете, че части от 

пакета да бъдат употребени в стандартен договор? Това не лоша 

формулировка. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ако цената на договора надвишава 

размера на медийния пакет, то заплащането е в рамките на остатъка, 

който има да ползва съответната партия или коалиция. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Второ изречение, добре. 

Тоест, частично финансиране да има с пакет и да си доплатят. 

Добре, разбрах. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: А защо трябва да уреждаме 

принципното изключение, ясно е, че ЦИК ще одобри до размера? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Защото при сегашния текст на т. 17 

това е недопустимо по смисъла на това решение, което вземаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не възразявам срещу това, което 

каза колегата Томов, но считам с принципното решение уреждаме 

принципно положение. Естествено, че ако остане от медийния пакет 

примерно 500 лева, а договорът е за 700, ЦИК би трябвало, ако 

постигне необходимото мнозинство, да одобри до размера на 

остатъка в медийния пакет, защото не може да разходваме пари 

повече от медийния пакет. В крайна сметка считам, че това, което 

предлага колегата Томов, касае единични случаи и не виждам защо 

трябва да ги уредим с принципното решение. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нека и аз да добавя едно изречение. 

Тези ограничения са за нас, в този смисъл ние можем да ги ползваме 

така, както ги разбираме, тоест – до тавана или до… А дали те ще 

доплатят нещо допълнително, това не е наш проблем.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз мисля, че принципното 

решение е за това принципно, за да уреди всички възможни 

хипотези и да са ясни политическите субекти, които ще се ползват 

от това решение как ще се уреждат въпросите и не само за ЦИК как 

ще действа, но и за тях. Моето предложение в тази връзка, аз си 

мисля, че в това изречение на т. 17, както е посочено – цената на 

договора не може да надвишава размера на медийния пакет, 

предпоставехме, че ще бъде сключен един договор за размера на 

целия пакет. Нека да посочим в цената на договорите, защото и от 

практиката знаем, че един политически субект в рамките на пакета, 

който има да ползва, може да представи за одобрение няколко 

договора на Централната избирателна комисия и да бъде 

„договорите“.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Пак повтарям, тези правила се 

отнасят до нас, така че ние ще ги спазваме, както ги напишем. 

Нямам нищо против да бъде: „договорите не могат да надвишават 

размера на медийния пакет, съответно наличните средства в него. 

Средства от медийния пакет могат да заплатят част от договора“. 

Това е смисълът на поправката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Извън микрофон е 

формулирано изречението.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Второто изречение може да бъде: 

„Когато се представи договор с цена по-висока от наличните 

средства по медийния пакет, се заплаща в рамките на наличните 

средства“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз считам, че текстът на 

дискутираната точка не е създавал проблеми, сега с тази дискусия, 

която възниква създаваме усещането, според мен, че има нещо 

нередно и предстои нещо нередно. Естествено, че могат да бъдат 

сключени договори много, в крайна сметка ЦИК одобрява 

договорите едни по едни, всеки договор. Отделно от това считам, че 

отговорност на политическия субект е да се следи остатъчната сума 

по медийния пакет и повярвайте – те го правят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Записахте 

предложението? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, записах го. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Приключихме ли с 

т. 17? Да. 

Колеги, по другите точки от проекта на решение имате ли 

някакви предложения, допълнения, въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно реда за предоставяне и разходване на средствата за медийни 

пакети в изборите на 11 юли с направеното допълнение. 
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Едно уточнение. В първото изречение 

какво последно гласуваме – цената на договорите, множествено 

число, или цената на всеки договор не може да надвишава размера? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров, 

изчетете финалния текст на т. 17 на микрофон. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам да бъде множествено 

число, тъй като общо взето тези, които имат право, предлагат 

различни договори и в различно време. Мога да напиша също: 

„Общата цена на договорите не може да надвишава размера на 

медийния пакет“, следващото изречение ще бъде малко по-ясно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. 

Колеги, има ли други въпроси? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно реда за предоставяне и разходване на средствата за медийни 

пакети, ведно с направените допълнения. 

Моля, режим на гласуване! 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветозар 

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

против – няма.  

Колеги, решението е № 98-НС от 22 май 2021 г. 

Преминаваме към точка 4 – проект на решение за допускане 

на партии и коалиции за участие в частичните местни избори на 

27 юни 2021 г 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

 

Точка 4. Проект на решение за допускане на партии и 

коалиции за участие в частичните местни избори на 27 юни 2021 г 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам ви проект на решение в моя папка за 

допускане на партия „Възраждане“ за участие в частичните избори 

на 27 юни 2021 г. Заявлението, което е постъпило е подписано от 
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упълномощен представител на партията, заведено под № 9 на 21 май 

2021 г. в регистъра на партиите. Заявено е участие в частичните 

избори за кмет на община Благоевград, съответно е заявено 

изписването на бюлетината. В приложените документи са налични: 

удостоверение за актуално правно състояние на партия, както 

удостоверение от Сметната палата и пълномощното в полза на       

М.             Н.            С.            . Партията е регистрирана в 

Централната избирателна комисия с Решение № 982-МИ от 5 

септември 2019 г. за участие в общите избори за общински 

съветници и кметове.  

Налице са всички правни основания, предвид което предлагам 

на Централната избирателна комисия да реши: Допуска партия 

ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в частичните избори за кмет на община 

Благоевград, област Благоевград, насрочени на 27 юни 2021 г. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

ВЪЗРАЖДАНЕ. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, запознахте ли се с проекта? Някакви предложения? 

Не виждам.  

Моля, режим за гласуване за приемане на това решение за 

допускане на партия ВЪЗРАЖДАНЕ в частичните местни избори в 

община Благоевград. 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колега Георгиева, това е Решение № 99-МИ. 

Имате още в тази точка? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Да, имам още два проекта за 

решения. 

РОСИЦА МАТЕВА: Заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, предлагам ви проект за 

решение за допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 
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ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори на 27 юни 2021 г. 

Заявлението, което е постъпило, е подписано от адв. Н.                     

Г.       Й.                     – упълномощено лице и е заведено под № 2 от 

21 май 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните 

избори. Заявено е участие за кмет на община Благоевград. Към 

заявлението са приложени всички изискуеми документи: 

удостоверение за актуално състояние на партиите: „Движение Да 

България“, „Демократи за силна България“ и „Зелено движение“, 

които съставят коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ, както и за същите партии - удостоверение от 

Сметната палата, номерата на които ще видите изписани в проекта 

на решени, както и заверено копие от пълномощно в полза на адв.  

Н. Г. Й.. 

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 965-

МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Налице са всички 

правни изисквания и основания коалиция ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ да бъде допусната за участие в 

предстоящите частични избори, насрочени на 27 юни 2021 г., затова 

предлагам на Централната избирателна комисия да реши: допуска 

коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за 

участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област 

Благоевград, насрочени на 27 юни 2021 г. Наименованието на 

партията за отпечатване в бюлетината е: ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено 

движение). 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, предложения и становища по проекта? Ако няма, ще 

ви моля, режим за гласуване за приемане на така представения 

проект. 

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

Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Благодаря. 

Колега Георгиева, това е Решение № 100-МИ. 

Заповядайте да продължите. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви. 

Още един проект на решение докладвам, колеги, за допускане 

на партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в частичните избори 

на 27 юни 2021 г. Подписано е заявление, подписано от Владимир 

Димитров Николов – председател и представляващ партията, 

заведено под № 10 на 21 май 2021 г. в регистъра на партиите за 

участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област 

Благоевград. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за  актуално 

състояние, удостоверение от Сметната палата. Партията е 

регистрирана в Централната избирателна комисия, съгласно 

Решение № 980-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за 

общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Налице са 

правните основания Партия на ЗЕЛЕНИТЕ да бъде допусната за 

участие в частичните избори и предвид изложеното предлагам на 

Централната избирателна комисия да реши: допуска партия „Партия 

на ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в частичните избори за кмет на община 

Благоевград, област Благоевград, насрочени на 27 юни 2021 г. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП 

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колега Георгиева, бихте ли казали как е точното 

наименование по регистрация от съда в актуалното състояние, 

защото този начин на изписване на бюлетината… 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Политическа партия с 

наименование „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“. 

РОСИЦА МАТЕВА: С големи букви без точки: ПП „Партия 

на ЗЕЛЕНИТЕ“. 
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Колеги, други предложения, допълнения към проекта? Не 

виждам.  

Ще ви моля – режим за гласуване за приемане на проекта с 

корекцията в наименованието на партията за отпечатване в 

бюлетината. 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Благодаря. 

Колега Георгиева, това е Решение № 101-МИ. 

Нямате повече проекти в тази точка за момента? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Нямам.  

Благодаря. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, някой друг да има в тази точка? 

Ще има по-късно. 

Преминаваме към точка пета – проект на решение за 

регистрация на партия за изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г. 

Заповядайте, колега Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моля да отложим точката за по-

късно. 

РОСИЦА МАТЕВА: Добре, отлагаме тази точка. 

Имате ли готовност за точка 6?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да. 

РОСИЦА МАТЕВА: Преминаваме към точка шест – проект 

на решение относно поправка на техническа грешка в Решение 82-

НС. 

Заповядайте, колега Георгиев. 

 

Точка 6. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 82-НС 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. 
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Уважаеми колеги, във връзка с Решение № 82-НС от 21 май 

2021 г. относно реда за участие на наблюдатели най-напред да ви 

уведомя, за протокола, че преномерирането на голямата част от 

последните номера на точките не беше извършено, тъй като се 

наложи да се преномерират две от по-предишните точки, така че 

новият текст на точка нова 8 не доведе до това да се преномерират 

всичките, така че от редакционна гледна точка така се получи добре. 

Не се получи добре обаче, че съм изпуснал една дума при 

написването на един от последните приети текстове, като след 

служебна проверка е установено, че в т. 15 от решението е 

необходимо към израза „компетентен държавен“ да се добави 

думата „орган“, която съм изпуснал. Затова ви предлагам решение за 

поправка на техническа грешка. След служебна проверка 

Централната избирателна комисия установи, че е допусната 

техническа грешка, като е пропусната дума при записване на 

приетия на заседание на Комисията текст на т. 15 от решението. На 

основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия реши: допуска поправка в т. 15 на Решение 

№ 82-НС от 21 май 2021 г., като изразът „компетентен държавен“ се 

заменя с „компетентен държавен орган“. 

Приключих. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Георгиев, аз Ви предлагам в 

диспозитива да бъде записано така, както го предложихте при 

мотивиране на необходимостта от поправка на грешката. Трябва да 

добавим след израза „компетентен държавен“ – „орган“, няма 

смисъл да го повтаряме, защото всъщност само думичката „орган“ е 

пропусната, така че ще бъде според мен решение относно допълване 

поправка на техническа грешка. Остава си относно поправка на 

техническа грешка, предлагам „след служебна проверка“ да падне и 

да остане: „Централната избирателна комисия установи, че е 

допусната техническа грешка в т. 15 на Решение № 82-НС от 21 май 

2021 г. Допуска поправка на т. 15 от Решение № 82, като след 

думите „компетентен държавен“ се добавя „орган“. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. 

Отчетох поправката. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ако няма други предложения, 

режим на гласуване на така предложения проект. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, Решението е № 102-НС от 22 май 2021 г. 

Продължаваме с точка седма – искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК – Плевен, Златица. 

Заповядайте, колега Ципов. 

 

Точка 7. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК – 

Плевен, Златица 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви две искания за изплащане на 

възнаграждения на членове на ОИК – Плевен. Първото е за 

дежурство, дадено на 7 май 2021 г., а второто е за заседание на 

комисията, проведено на 10 май 2021 г.  

Представени са доказателства към искането за проведеното 

заседание и за даденото дежурство, съответно имаме и протоколи от 

дежурството и проведеното заседание. От контролния лист за 

извършване на предварителния контрол преди поемане на 

задължение имаме съгласие и следва с протоколно решение да 

одобрим изплащането на възнаграждение, както следва: за 

дежурство на председател и член на комисията възнаграждение, 

заедно с осигуровките в размер на 117,04 лева и за проведеното 

заседание, на което е присъствал целия състав на общинската 

избирателна комисия, за което трябва да бъдат заплатени 

възнаграждения, ведно с осигуровките, в размер на 820,61 лева. 

Общо 937,65 лева. 
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Моля да подложите на гласуване протоколното решение за 

одобряване изплащането на възнаграждения на членове на 

Общинска избирателна комисия – Плевен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване така направеното 

предложение за изплащане на възнаграждения на Общинска 

избирателна комисия – Плевен. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева.); против – няма.  

Продължете, колега Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Позволете ми да ви докладвам и 

постъпило искане от Общинска избирателна комисия – Златица за 

проведено заседание, на което е освободен общински съветник и е 

обявен за избран следващия в листата на съответната политическа 

партия. Представени са доказателства: протокол от проведеното 

заседание и взетото решение, имаме и контролен лист за извършване 

на предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане 

на задълженията. Става дума за сумата от 448,21 лева, които 

включват възнаграждението и осигуровките на председател, двама 

заместник-председатели, секретари, четирима членове от 

Общинската избирателна комисия в Златица. 

Моля да подложите на гласуване протоколното решение, с 

което одобряваме искането за изплащане на възнагражденията и 

осигуровките на членовете на Общинска избирателна комисия – 

Златица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение за 

изплащане на възнаграждение на Общинска избирателна комисия – 

Златица. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Ерхан Чаушев, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева.); против – няма.  

Колега Войнов, заповядайте по точка четвърта – проект на 

решение за допускане на партии и коалиции за участие в частичните 

местни избори на 27 юни 2021 г. 

 

Точка 4. Проект на решение за допускане на партии и 

коалиции за участие в частичните местни избори на 27 юни 2021 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви проект за решение относно 

допускане на партия „Движение за права и свободи“ и за участие в 

частичните избори, насрочени за 27 юни 2021 г. Постъпило е 

заявление от партия „Движение за права и свободи“, подписано от 

представляващия партията Мустафа Карадайъ, заведено под № 8 на 

21 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните 

избори за всички насрочени частични избори за кмет на община и 

кмет на кметства. Към заявлението са приложение: удостоверение за 

актуално правно състояние на партията, удостоверение от Сметната 

палата за внесени от партията финансови отчети за последните три 

години и пълномощно в полза на самия Мюмюн Мюмюн. Партията 

е регистрирана в Централната избирателна комисия съгласно 

Решение № 1013-МИ от 9 септември 2019 г. за участие в общите 

избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс и Решение № 1941-МИ 

на Централната избирателна комисия за допускане на партия 

„Движение за права и свободи“ за участие в частичните избори, 

насрочени на 27 юни 2021 г.  

Предвид изложеното предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе следното решение: допуска партия „Движение за 

права и свободи“ за участие в частичните избори за кмет на община 

Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Вресово, 

община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Ясен, община 

Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Жълти бряг, община 
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Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Сърница, община 

Минерални бани, област Хасково, за кмет на кметство Ракево, 

община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Памидово, 

община Лесичово, област Пазарджик и за кмет на кметство Цани 

Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, насрочени на 

27 юни 2021 г. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

Движение за права и свободи – ДПС. Решението подлежи на 

обжалване пред Върховния административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли предложения по така представения проект? 

Няма. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение за 

приемане на решение за допускане на партия „Движение за права и 

свободи“ за участие в частичните избори на 27 юни 2021 г. 

Моля, режим на гласуване! 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева.); против – няма.  

Благодаря. 

Колеги, това Решение е с № 103-МИ от днес. 

Имате ли други за допускане? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължете, колега 

Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам ви проект за 

решение относно допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за 

участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г. 

Постъпило е заявление от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, 

подписано от Корнелия Нинова – представляваща коалицията, 

заведено под № 1 на 21 май 2021 г. в регистъра на коалициите за 
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участие в частичните избори за всички кметове на общини и на 

кметства, насрочени на 27 юни 2021 г. 

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: 

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Към заявлението са приложени: 

удостоверение за актуално правно състояние на партия „Българска 

социалистическа партия“, удостоверение от Сметната палата за 

внесени от партията финансови отчети за последните три години. По 

същия начин за останалите партии в коалицията, а именно за 

„Комунистическа партия на България“, за партия „Нова зора“, за 

партия „Политически клуб „Екогласност“ и за партия „Политически 

клуб „Тракия“ също има приложени удостоверения за актуално 

правно състояние на партиите и удостоверения от Сметната палата 

за внесени финансови отчети за последните три години. 

Също така е приложено пълномощно в полза на Аглика 

Виденова. Коалицията е регистрирана в Централната избирателна 

комисия съгласно Решение № 1012-МИ от 9 септември 2019 г. за 

участие в общите избори за общински съветници и кметове на 

27 октомври 2019 г. Налице са  изискванията на чл. 464 от Изборния 

кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната 

избирателна комисия за допускане на коалиция „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 

2021 г. 

Предвид изложеното предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе следното решение: допуска коалиция „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори за кмет на община 

Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Вресово, 

община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Ясен, община 

Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Жълти бряг, община 

Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Сърница, община 

Минерални бани, област Хасково, за кмет на кметство Ракево, 

община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Памидово, 

община Лесичово, област Пазарджик и за кмет на кметство Цани 
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Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, насрочени на 

27 юни 2021 г.  

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината 

е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. Решението подлежи на обжалване пред 

Върховния административен съд. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, запознахте се с проекта на решение. Предложения за 

допълнения, промени? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на така предложения 

проект! 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч 

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

Благодаря. 

Колега, Войнов, това е Решение № 104-МИ. 

Имате ли друг проект в тази точка? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, минаваме към девета точка – доклади по  

административни преписки. 

Заповядайте, колега Солакова. 

 

Точка 9. Доклади по  административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа има публикуван 

проект на писмо до Държавна агенция „Информационно 

обслужване“ във връзка с проверката на предпечатните образци на 

бюлетините. Трябваше да се заявите, ако има желаещи, сега ще ги 

запиша. На този етап сме записани аз, госпожа Нейкова, госпожа 

Матева и госпожа Ганчева. Моля да погледнете текста на писмото. 

Тези електронни подписи са необходими, както казах, в процедурата 

по проверка в електронната система на графичните файлове на 
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бюлетините за частичните местни избори, както и за народни 

представители.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля, запознайте се с проекта за 

писмо. Мисля, че трябва да се заявят, ако не всички, поне още 

няколко възможни двойки. Не може само с два електронни подписа, 

според мен, да се проверява. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, госпожа 

Стоянова с господин Ципов? Впишете ги, госпожо Солакова, не 

възразяват. 

Други колеги? 

Колеги, подлагам на гласуване изпращане на писмо до 

„Информационно обслужване“. 

Моля, режим на гласуване! 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да 

изпратим писмо до „Информационно обслужване“ – така, както се 

уточнихме. Във вътрешната мрежа, може би във вчерашна папка, 

предполагам не е преместено в днешна папка, разпределението на 

бюлетина с резултатите, по органи и институции. И, разбира се и 

резерв за Централната избирателна комисия. По-големият брой 

резерв е с твърди корици, с меките корици само 4 броя остават за 

Централната избирателна комисия. 

Моля да погледнете, знаете общата бройка по договора за 

отпечатване на бюлетина – 150 броя, заедно с електронен носител.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

друго предложение? Не. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Цветозар 
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Томов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.); 

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

Народното събрание с оправдателни счетоводни документи за 

разходи за сметка на Централната избирателна комисия за 

топлоенергия, електроенергия и вода за месец април тази година. 

Знаете, че имаме едно протоколно решение, с което формално 

изпълняваме клаузата на сключеното споразумение между 

Централната избирателна комисия и Народното събрание, 

прекратено през 2017 г.  

Предлагам ви в мандата на тази комисия отново да вземем 

едно протоколно решение, с което да разрешим на счетоводството, 

след извършване на проверка, да се заплатят тези суми, които са за 

сметка на Централната избирателна комисия, въз основа на 

представените разходно-оправдателни документи от Народното 

събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване по така направеното предложение! 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Цветозар 

Томов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.); 

против – няма.  

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви предложения 

за сключване на граждански договор с Любослава Русева отново във 

връзка с необходимостта от обезпечаване на работата на 

Централната избирателна комисия. С госпожа Любослава Русева сме 

имали вече сключени граждански договори в предишни мандати на 

Централната избирателна комисия. Предложението е дейностите, 

които се възлагат по договора, да са за времето от 22 май до 23 юли 

2021 г. включително.  



 25 

Предлагам да одобрим представения проект на договор, да 

приемем решение за сключването на този договор – така, както е 

представен във вътрешната мрежа и да упълномощим председателя 

да подпише за Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

се с предложения проект. 

Подлагам на гласуване направеното предложение.  

Моля, режим на гласуване! 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.); против – 2 

(Йорданка Ганчева, Красимир Ципов).  

Колеги, отново се обръщам към вас, сътрудниците, които са 

ползвани за подпомагане дейността на Централната избирателна 

комисия в предходни мандати, мисля че имаме спешна 

необходимост от тях или, ако имате други предвид с необходимата 

експертиза и запознати с работата в Централната избирателна 

комисия, да ги привлечем, за да ни подпомогнат в различните видове 

дейности. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, следващото 

предложение за сключване на граждански договор е за Рени 

Владимирова, условно казано пред зала да подпомага Централната 

избирателна комисия с всички тези дейности в периода от 1 юни 

тази година до 23 юли включително.  

И по двата договора  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли контролен 

лист тук? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И по двата договора има представени 

контролни листове, колеги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението по докладната записка на директора на 

дирекция „Администрация“. 
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Моля, режим на гласуване! 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева.); против – няма.  

Благодаря. 

Колега Георгиев, по точка пета – проект на решение за 

регистрация на партия за изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г., заповядайте. 

 

Точка 5. Проект на решение за регистрация на партия за 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо председател. 

Докладвам, в моя папка от днес, решение с проектен номер 

№ 117-НС за регистрация на политическа партия „ПОДЕМ“ за 

участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Чета го, както следва: Постъпило е заявление за регистрация 

от политическа партия „ПОДЕМ“, подписано от Александър 

Цветков Богданов в качеството му на представляващ партията и 

един от двамата председатели на партията, заведено под № 1 на 

20 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи, а 

именно: удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

издадено на 13.05.2021 г.; удостоверение на Сметната палата със 

съответния номер; образец от подписа на представляващия партията; 

образец от печата на партията; платежно нареждане, издадено от 

Инвестбанк АД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от 

ИК в размер на 2500 лева по съответната сметка в БНБ; справка, 

издадена от Инвестбанк АД за актуална банкова сметка; декларация 

върху справката от представляващия партията, че посочената 

банкова сметка ще обслужва предизборната кампания; списък с 
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имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с 

предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, ЕГН и 

саморъчен подпис на заявени 3555 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен 

вид, представен на технически носител, без да го пиша в решението, 

първоначално имахме указания да се донесе носител, за да се отвори 

файла, беше изпълнено в същия ден.  

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината по следния начин: ПП „ПОДЕМ“. 

От протокол от 21.05.2021 г. от ГД „ГРАО” в МРРБ за 

извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партия „ПОДЕМ” в ЦИК за участие в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г., се установява наличието 

на 2552 коректни записи и спазването на разпоредбата на чл. 133, 

ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите поне 2500 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ПОДЕМ“. 

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от 

Изборния кодекс и Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за 

регистрация на партия „ПОДЕМ“ за участие в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 

1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

реши: регистрира политическа партия „ПОДЕМ“ за участие в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния 

начин: ПП ПОДЕМ. Решението подлежи на обжалване пред 

Върховния административен съд чрез Централната избирателна 

комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Текстовете в червено са предложения от мен да ги обсъдим 

дали да останат в решението или да отпаднат, тъй като поне първият 

текст - и един от двамата председатели на партията, е според 
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актуалното състояние, което е написано, че могат да представляват 

заедно и поотделно, така че няма проблем. Представлява се от 

двамата председатели на партията, заедно и поотделно. Единият от 

двамата донесе заявлението. Накрая дали да впишем броя на 

коректните записи или да впишем, че е изпълнено изискването?  

Двата текста в червено, да отпаднат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в 

диспозитива, вторият абзац, според мен трябва да има редакция, тъй 

като в електронна бюлетина нищо не се отпечатва и може би текстът 

ще е по-правилен и съобразен със закона: наименованието на 

партията се изписва в бюлетината по следния начин: ПП ПОДЕМ. И 

така другите решения. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Дори може и да няма нито „изписва“, 

нито „отпечатва“, както беше първото предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, другият вариант 

може да е: „Наименованието на партията в бюлетината е:“  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Разбрах, записвам: наименованието 

на партията в бюлетината е:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, и по-малко 

думи. 

Имате ли други предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

с направените изменения относно регистрация на ПП ПОДЕМ за 

участие в изборите на 11 юли 2021 г. 

Моля, режим на гласуване! 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.); 

против – няма.  

Колеги, Решението е с № 105-НС от днес. 

Има ли други проекти за допускане за регистрация? Няма. 
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В такъв случай продължаваме с точка девет – доклади по  

административни преписки. 

Следващият докладчик е колегата Ципов. 

Заповядайте! 

 

Точка 9. Доклади по  административни преписки. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Всъщност, не съм убеден, че точно в тази точка, но 

докладвам за сведение получено писмо с вх. № НС-07-41 от 19 май 

2021 г., с което Столична община, район „Възраждане“ ни уведомява 

за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от проведените избори за народни представители 

на 4 април 2021 г. и тяхното преместване в друго помещение. Към 

писмото има и приложен протокол с назначената комисия по чл. 287 

от ИК със заповед на кмета на район „Възраждане“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Друго имате ли в тази точка? Не. 

Следващ докладчик, госпожа Матева, в точка „Доклади по 

административни преписки“. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-22-17-93 от 21 май 2021 г. То е от Л.     Ц.    във връзка с 

докладвана от мен по-рано резолюция от Върховна административна 

прокуратура за прекратяване на прокурорска преписка № 301 от 

2021 г. Той ни уведомява, че на този етап няма да оспорва това 

решение за прекратяване. Благодари за информацията, нямал личен 

интерес, а само се безпокои за България и е сигурен, че на 11 юли, 

ако изцяло машинно гласуване се случи, ще сме свидетели на 

невероятни неща и конкретни доказателства за неправомерно 

опериране от страна на „Смартматик“ с машините. Информирам ви 

какво е неговото становище. 

Следващият ми доклад е с вх. № НС-08-151 от 21 май 2021 г. 

Това е писмо от председателя на Конституционния съд Борис 

Велчев, с което на основание чл. 20а, ал. 1 от Правилника за 
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организация на дейността на Конституционния съд ни изпращат 

копие от искането на група народни представители от 45-ото 

Народно събрание за установяване на противоконституционност на 

разпоредбите, изброени са всички разпоредби на Изборния кодекс, 

за чието искане за установяване на противоконституционност е 

направено това искане от група народни представители, като с това 

определение, което ни връчват, ни е дадена възможност в 3-дневен 

срок от получаване на настоящото писмо, тоест – от 21 май, да 

представим становище по предмета на делото. В момента го 

докладвам за запознаване на колегите и на по-късен етап следва да 

преценим възможността и дали изобщо Централната избирателна 

комисия да изрази становище по това искане. 

Това е за момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Имате ли други доклади? 

РОСИЦА МАТЕВА: В тази точка – не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ 

докладчик, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател. 

Първо. Кметът на Сливен ни е изпратил едно писмо НС-06-

350 от 21 май, с което ни е информирал, че е издал заповед за 

отваряне на помещение. Имаме също и протокол, комисия. Това е за 

сведение. Обичайно информиране за това, че е отваряно 

помещението. В случая по т. 30, Решение № 2220 от 15 март.  

Следващата  преписка е № ЧМИ-06-55 от 20 май 2021 г., 

кратко писмо, с което Снежана Панайотова – секретар на община 

„Руен“ ни е изпратила уведомление, че вече са назначили дата за 

провеждане на консултациите – 26 май 2021 г. в административната 

сграда на община „Руен“ от 10.00 часа. Има копие от самото 

съобщение. Моли за информация за адреси на партии, коалиции, за 

покана на консултациите. 
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Не знам имаме ли тези адреси. Преди сме го правили. Ще 

качим адресите, за да могат те да контактуват с централите.  

Това са двете преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в точка „Доклади по административни преписки“ е господин 

Войнов. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Няма ли да вземем решение за 

качване на страницата на адресите? Обикновено протоколно 

решение вземаме. Взема се протоколно решение за появяване на 

страницата, не за друго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направения доклад от колегата Димитров, подлагам на гласуване 

публикуването на съобщение на интернет страницата на ЦИК с 

контактите на партиите и коалициите, които ще участват в 

консултациите при кметовете за съставите на секционните 

избирателни комисии в частичните избори. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За това ни молят, да. След това ще 

имаме и други, ще изчакаме малко да мине време. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване! 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Благодаря. 

Имате ли друг доклад?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, благодаря. 

Колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-07-40 от 

18 май 2021 г., него може да го видите в моя папка от 20 май. 

Писмото е от кмета на Столична община чрез контактния център на 

Столична община. С него ни изпращат по компетентност запитване, 
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с което питат дали за предстоящите избори може да се заяви с молба 

да се гласува с хартиена бюлетина и къде евентуално това може да 

се заяви. 

Предлагам да изпратим писмо до кмета на Столична община, 

чрез контактния център на Столична община, със следното 

съдържание: „В случай, че избирателната секция е определена за 

машинно гласуване, не е възможно чрез подаване на заявление да се 

гласува с хартиена бюлетина“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на отговор. 

Моля, режим на гласуване! 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева.); против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Благодаря. 

Имате ли други доклади? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В тази точка – не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

спешен доклад преди да обявя почивка, защото в 17.00 часа ще 

продължи заседанието, като се има предвид и крайния срок за 

регистрация за частичните местни избори? Няма. 

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Ще продължим в 17.00 часа. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Здравейте, колеги! 

Продължава заседанието на Централната избирателна 

комисия с малко закъснение предвид изготвяне на преписките, които 

са свързани с допускане за участие в частични избори.  

Кой има за доклад такава преписка? 
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Госпожо Стоянова, заповядайте. 

 

Точка 4. Проект на решение за допускане на партии и 

коалиции за участие в частичните местни избори на 27 юни 2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо председател. 

В папка от днес с моите инициали ще намерите проект за 

решение за допускане до участие в частичните избори за 27 юни 

2021 г. на допускане на политическа партия „ИМА ТАКЪВ 

НАРОД“. 

Постъпило е заявление (Приложение 36-МИ-НЧ) от партия 

„ИМА ТАКЪВ НАРОД“, подписано от Станислав Тодоров 

Трифонов, представляващ партията, заведено под № 11 на 22 май 

2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за 

кмет на община Благоевград, област Благоевград, насрочени на 

27 юни 2021 г. 

Партията е заявила, като начин за изписване върху 

бюлетините, как точно желае да бъде изписана и прилага към 

заявлението необходимите документи, които са: удостоверение за 

актуално правно състояние; образец от подписа на представляващия 

партията – нотариално заверен; образец от печата на партията; 

списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на 3200 

избиратели, заявено е в заявлението като бройка; технически 

носител (USB флаш памет), съдържащ имената на подкрепящите 

избиратели по т. 4 от това решение, в структуриран електронен вид; 

удостоверение № 48-00-743 от 21.05.2021 г. от Сметната палата за 

внесен от партията финансов отчет за 2020 г. и пълномощно в полза 

на лицето, което е внесло документите, Виктория Димитрова 

Василева. 

Към момента на постановяване на решението не е получен 

резултатът от проверката на ГД „ГРАО“, предвид което 

регистрацията на партията се извършва в условията на 

неприключила процедура и тъй като са налице изискванията на 

чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. 
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на Централната избирателна комисия за допускане на партия „ИМА 

ТАКЪВ НАРОД“ за участие в частичните избори, насрочени на 

27 юни 2021 г., предлагам да приемем решение с диспозитив: на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия реши: допуска партия „ИМА 

ТАКЪВ НАРОД“ за участие в частичните избори за кмет на община 

Благоевград, област Благоевград, насрочени на 27 юни 2021 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е: ПП „ИМА ТАКЪВ 

НАРОД“. Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

Ще съобразим решението на Централната избирателна 

комисия, че кавичките не трябва да бъдат отпечатани върху 

бюлетината. Ще коригираме в такъв случай образеца на решението, 

за да премахнем кавичките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Стоянова, 

мисля, че решението трябва да бъде относно регистрация, тъй като 

те до сега не са участвали в общи избори.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, госпожо председател, ще го отразя в 

проекта.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И регистрацията е 

по общия ред за участие в местни избори.  

Колеги, имате ли някакви предложения по така представения 

проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване за приемане на решение за 

регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в 

частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г. за кмет на община 

Благоевград. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева.); против – няма.  
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Колеги, Решението е № 106-МИ от 22 май 2021 г. 

Имате ли друг доклад? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, госпожо председател. 

Ще го докладвам за сведение, тъй като още не е изработена 

преписката, а тя е заявление за участие на… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, не, направо 

като е готова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Добре, в такъв случай нямам друг 

доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За частичните 

избори или…? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: За частичните приключихме. Това, което 

исках да докладвам е само за сведение днес постъпило заявление за 

регистрация на партия за участие в изборите за Народно събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, когато има 

готов проект на решение, тогава. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Значи не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друг 

доклад за допускане?  

Колега Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря. 

В моя папка от днес представям на вниманието ви проект за 

решение относно допускане на коалиция „Ние, Гражданите“ за 

участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.  

Постъпило е заявление от коалицията, подписано от Светозар 

Стоянов Съев – представляващ коалицията, заведено под № 3 на 

22 май 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните 

избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, 

насрочени на 27 юни 2021 г. Заявеното наименование за изписване 

върху бюлетините е: Коалиция „Ние, Гражданите“. 

Към заявлението са приложени необходимите документи, 

както следва: удостоверение за актуално състояние на партия „КОЙ“ 

– КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“, издадено на 
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14.05.2021 г. от СГС по ф.д. № 377/2014 г. от съответния състав; 

удостоверение за актуално състояние на партия „КОАЛИЦИЯ ЗА 

ТЕБ БЪЛГАРИЯ“, издадено на 14.05.2021 г. от СГС, съответния 

състав по ф.д. № 13/2018 г.; удостоверения от Сметната палата двете 

партии, част от коалицията. В заключение, има и пълномощно в 

полза на Нина Захариева Гергова. 

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1027-

МИ от 10.09.2019 г. за участие в общите избори за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и 

Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна 

комисия за допускане на коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в 

частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г. 

Предвид изложеното предлагам на вниманието ви решение: 

допуска коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в частичните 

избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, 

насрочени на 27 юни 2021 г. Наименованието на партията е, тук има 

нужда от корекция, е: Коалиция Ние, Гражданите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по проекта? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно допускане на коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в 

частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г. за кмет на община 

Благоевград. 

Моля, режим на гласуване! 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева.); против – няма.  

Благодаря. 

Колеги, решението е № 107-МИ от 22 май 2021 г. 

Имате ли друг доклад? 
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Мисля, че за всички 

партии, които са подали документи за допускане или регистрация за 

участие в частичните избори, сме взели решения по техните 

заявления. 

Колеги, продължаваме с точка трета – проект на решение 

относно назначаване съставите на СИК за частичните местни избори 

Колега Войнов, заповядайте. 

 

Точка 3. Проект на решение относно назначаване съставите 

на СИК за частичните местни избори 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка е проект за решение относно 

назначаване съставите на секционните избирателни комисии за 

частичните избори за кметове на 27 юни 2021 г. Към него има и едно 

приложение, но предлагам първо върху решението да се спрем и 

след това ще коментираме и приложението. 

Решението е аналогично на последното решение, което прие 

Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на 

секционните избирателни комисии за последните частични избори 

през февруари 2021 година, като в него са направени само няколко 

корекции, свързани с измененията на Изборния кодекс, а именно – 

премахнати са партиите и коалициите, които имат представители в 

Европейския парламент, изискването ни те да присъстват на 

консултациите.  

Освен това, тъй като в 45-ото Народно събрание имаше шест 

парламентарно представени партии и коалиции, а изискванията на 

Изборния кодекс, чл. 92, ал. 6 е всяка една от тях да има по един 

член във всяка секционна избирателна комисия, добавката, която 

съм направил на първата страница маркирана в жълто е, че 

общинската избирателна комисия със свое решение трябва да 

определи броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на 
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избирателите в съответната секция. Добавил съм и изискванията на 

чл. 92, ал. 6 ИК.  

В цялото решение няма никакви други изменения. Така че 

предлагам страница по страница да се гледа и ако има някакви 

корекции – да отбелязваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да ви кажа няколко думи и по 

приложението.  

Методическите указания за определяне съставите на 

секционните избирателни комисии на територията на общината са 

аналогични на тези, които и досега сме приемали при подобни 

решения относно назначаване съставите на секционните 

избирателни комисии, само че са взети предвид новото 

разпределение на местата в 45-ото Народно събрание, а именно, че 

са шест парламентарно представените партии, съответно със 

съответния брой народни представители.  

В първата част на Методическите указания са представени 

формулите, по които трябва да работят, три, консултациите и 

районните избирателни комисии, когато определят броя на местата 

за всяка парламентарно представена партия и коалиция, броя на 

местата в СИК на територията на общината. 

Във втората част е изчислителната процедура по 

Методическите указания и направени примерни разпределения, като 

в изчислителната процедура е обяснено точно как става 

изчисляването на местата. Тук на работна група обсъдихме към 

първоначалния вариант на Методическите указания да направя едно 

допълнително пояснение за това именно по т. 4 разпределението на 

местата в СИК как става, а именно, примерно в т. 4.2 в 

седемчленните СИК при първоначалното разпределение, трите по-

малки парламентарно представени партии и коалиции получават по-

малко от един член средно от състава на всяка секционна 

избирателна комисия. Поради изискванията на закона те трябва да 
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получат по един член и тогава останалите места, а именно четири, се 

разпределят между първите три партии и коалиции. Като тук си 

правя една автокорекция, в изчислителната процедура, т. 4.2, в края 

на първия абзац, който завършва на: „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и 

коалиция   „БСП за България“, както следва: вместо „както следва“ 

да се постави точка и да се напише ново изречение: 

„Разпределението е както следва:“, тъй като разпределението е общо 

за шестте партии и коалиции, а не само за първите три. Накрая е 

пояснено какво означават числата в числителите и знаменателите, 

съответно 75, 51, 43 и 169. 

По същия начин е постъпено и в т. 4.3 в осемчленните СИК, в 

т. 4.4 – деветчленните СИК. По същия начин също така е направена 

и една корекция в т. 6, където е казано как става определянето на 

окончателния брой места, а именно, че всяка партия и коалиция 

получава първоначално толкова места, колкото е цялата част от 

полученото за нея число по т. 5, а оставащите места, до 

определените в т. 3, се разпределят между партиите и коалициите по 

реда на намаляване на дробната част, остатъците от полученото 

число. Число, защото това е сума от няколко дробни числа.  

По същия начин е коригирана и съответно т. 9. 

Предлагам и в примерните разпределения в началото на 

Методическите указания, на първата страница, първоначално бяха 

записани числата в числителите 525 по „а“, 375 по „б“ и т.н., сега 

съм ги записал в първоначалния им вид, за да става ясно как се 

получават, а именно 75 по 7, 75 по 5 и т.н., всичките произведения са 

написани с първоначалните им множители.  

Това е общо взето. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, време за 

запознаване с Методиката за разпределение на местата в 

секционните избирателни комисии. 

Колега Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Редакционно предложение не по 

сметките, а по израза, да речем в 4.2 и по-надолу съответно, като 
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стигнем, те автоматично получават по едно място за в случая двете 

коалиции, и остават да се разпределят, предлагам – „по четири 

места“, за да стане ясно, че става въпрос само за една от секциите, за 

да не би някой да си помисли защо общо четири за секция. Да речем 

в 4.2., за да стане ясно, че в текста горе, преди а, б, в и г, става дума 

само за общо седем да речем места в секция, а вече долу в самите 

букви – а, б, в, г, д и е пише общата бройка, за да го разграничим: а 

останалите четири места се разпределят в съотношение в СИК. Да го 

измислим, че е за една, а пък вече долу се броят по общия брой на 

секции. Така ще стане по-ясно, това ми е предложението. Ако ще 

стане по-голямо объркване, го оттеглям? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахме 

се с приложението към проекта на решение.  

По математическите изчисления има ли някакви 

допълнителни въпроси, предложения? Няма.  

Предлагам ви да гласуваме проекта на решение, ведно с 

приложението към него. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

и приложенията към него с Методическите указания за определяне 

съставите на секционните избирателни комисии в частичните избори 

на 27 юни 2021 г. 

Моля, режим на гласуване! 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева.); против – няма.  

Благодаря. 

Колеги, Решението е № 108-МИ от днешна дата. 

Колеги, прекъсваме за 10 минути за проветряване. 

 

(След прекъсването) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия.  

По дневния ред стигнахме до точка осма – доклад относно 

машинно гласуване. 

Заповядайте, колега Войнов. 

 

Точка 8. Доклад относно машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, първо ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-

06-6-273 от 21 май 2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД, в 

отговор на наше писмо, и отново ни информират какво разбират под 

„профилактика на машините“ и какво разбират под „диагностика на 

всяка една машина“. Може да видите теста, общо взето повтарят 

това от предишното им писмо. Обръщат внимание, че с оглед 

предстоящите избори, е наложително всичките 9 600 машини да 

бъдат тествани една по една за настъпили хардуерни повреди 

вследствие от обратното им транспортиране в централния склад, за 

да бъдат предоставени в изрядно състояние на доставчика на 

услугата, който ще отговаря за машинното гласуване, като казват, че 

технологичното време е около три седмици при денонощна работа. 

Предлагат на Централната избирателна комисия да осигури 

присъствие по време на профилактиката, като упоменават, че 

дейностите ще се извършват денонощно. Упоменават, че към 

вчерашна дата още нямат достъп до склада.  

Доколкото разбрах от вчерашната среща, на която и аз 

присъствах в Министерски съвет, вече е изчистен въпросът. Да, ще 

имат достъп до склада да си извършат профилактиката. Така че това 

писмо го докладвам за сведение. 

Следващото писмо е с вх. № ЦИК-06-6-271 от 21 май 2021 г. 

Писмото е от „Сиела Норма“ АД и с него ни изпращат хронограма за 

изборите за народни представители на 11 юли, която те са си 

изработили, като са дали и своето виждане за процедурите и 
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действията, които следва да бъдат извършени, както и съответните 

срокове. Би трябвало членовете на ЦИК да се запознаят все пак с 

това нещо. Сега предлагам за запознаване да го докладвам това 

писмо и да бъде обсъдено в Работна група „Машинно гласуване“.  

Според тяхната хронограма стартът на подготовка и 

публикуване на обществена поръчка за закупуване на допълнителен 

брой машини за гласуване трябва да бъде не по-късно от 25 май, за 

да приключи до 17 юни, което предхожда датата на стартиране на 

дейностите по осигуряване на машинното гласуване, тестване на 

машините, инсталиране, логистика и др. Виждате, и други дейности 

са описани в тази тяхна хронограма. Така че предлагам за 

запознаване на колегите с този текст и да се обсъди в Работна група 

„Машинно гласуване“. 

Другото писмо, което искам да ви докладвам от „Сиела 

Норма“ АД, то е с вх. № ЦИК-06-6-272 от 21 май 2021 г. То е в 

отговор на наше писмо, с което им поискахме да предложат проект 

на приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на 

машините и дейностите по договора между Централната 

избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД. Към писмото е приложен 

приемо-предавателен протокол, може да се каже, че е проект за 

приемо-предавателен протокол, и всички документи по т. 3.5, 

букви – а, в, г, д и е от договора. Всички документи са в един кашон, 

доста обемисти са. Докладвам това писмо за запознаване и 

предлагам на този етап документите да бъдат прегледани от 

юристите от администрацията, за да се констатира дали всички 

документи по договора, именно по тези подточки, са налице. 

Идеята е юристите от администрацията да прегледат всички 

документи за тяхната пълнота, комплектност и дали отговарят на 

изискванията на договора.  

Колеги, последното писмо в точка „Доклад относно машинно 

гласуване“, което искам да докладвам, е с вх. № НС-04-01-314 от 

21 май 2021 г. Писмото е от Министерство на външните работи и е 

във връзка с проведената вчера работна среща в Централната 
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избирателна комисия. С писмото предлагат на нашето внимание за 

обсъждане и вземане на решение за логистичната схема, по която ще 

се транспортират машините за гласуване. Те предлагат четири 

варианта за транспортиране на машините. Първият вариант, 

доставчикът на машините със собствени транспортни средства да ги 

достави до всяка секционна избирателна комисия, има варианти 

доставчикът до Министерство на външните работи да ги достави и 

те от своя страна да ги доставят до секционните избирателни 

комисии. Подробно са разработени четирите варианта, така че също 

предлагам за запознаване това писмо и за обсъждане в Работна група 

„Машинно гласуване“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, 

имате ли друг доклад? В тази точка – не. 

В тази точка – доклад относно машинно гласуване, колеги, 

преди да стигнем до 11 юли, трябва да стигнем до 27 юни с 

машините за гласуване и аз повече мисля да не чакаме да обсъждаме 

кога, каква процедура. 

Юристите бяха подготвили становище относно правните 

възможности по Закона за обществените поръчки за допълнителните 

устройства за машинно гласуване. Обаче, ние към момента какво 

имаме? Имаме 9 600 машини, една част от които вероятно ще трябва 

да използваме за частичните избори на 27 юни 2021 г. За тези 

частични избори трябва да бъде възложено изработването на 

софтуер за частичните избори, защото той не е предмет на договора, 

който е сключен между „Сиела Норма“ и Централната избирателна 

комисия. И според мен ние много спешно трябва да вземем решение 

каква процедура ще се приложи в рамките на договора. Възможно ли 

е да възложим изработването на софтуер за частичните избори на 

„Сиела Норма“ АД в рамките на този договор или трябва да 

направим отделна процедура с конкретни изисквания и да каним 

други изпълнители? Според мен ние, ако още няколко дни не вземем 

решение по този въпрос, времето няма да ни стигне. Към този 

момент за частичните избори е без значение как ще се 
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транспортират машините извън страната за 11 юли. За там имаме 

още малко време. 

Така че, колеги, аз ви предлагам да продължи заседанието до 

тогава, докато вземем някакво решение по този въпрос, за да можем 

да се спрем на конкретна процедура, за да почнат юристите да 

готвят документацията за тази процедура. Като изключвам техния, 

т.нар. линеен график от 25 дни. И все пак трябва да имаме предвид 

и, че докато дойде момента за частичните избори, машините са 

собственост на „Сиела Норма“, цената не е платена и собствеността 

не е прехвърлена на държавата.  

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, на вчерашната среща в Министерски съвет 

аз поставих въпроса за това, че трябва спешно да открием процедура 

за логистика на машините, както за частичните избори на 27 юни, 

така и за парламентарните – на 11 юли. От администрацията на 

Министерски съвет обещаха, че ще окажат съдействие на 

Централната избирателна комисия. Дори, доколкото си спомням, 

беше протоколирано, че още във вторник ще представят тяхното 

виждане за възможно най-кратката процедура, по която могат да 

бъдат осигурени машини за предстоящите избори. Така че според 

мен трябва да поискаме тяхното съдействие, за да може по-бързо да 

открием тази процедура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, 

така беше, да, на срещата, само че ние трябва да заявим в каква 

посока търсим това съдействие, какво точно искаме, да ни помогнат 

в изготвяне на документацията за процедура по Закона за 

обществените поръчки конкретна, примерно от посочените в 

становището на юристите? Искаме помощ за техническата част за 

изготвяне на софтуер за частичните избори? Защото няма как някой 

да ни помогне, ако не кажем какво искаме. Ние не можем да 

формулираме искане. 

Заповядайте, госпожо Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Вчера на срещата по-скоро говорихме и ни беше обещано 

съдействие в подпомагане в изработване на техническите 

изисквания за изработване на софтуер за частичните избори, за 

изборите за Народно събрание и за одитиране на машините и 

софтуера на вече произведените избори. Аз не останах с 

убеждението, че те ще ни предложат вариант, в който ни е готова 

процедурата за обществена поръчка. Ние имаме юристи, които от 

години се занимават с подготовката на документите на 

обществените поръчки, които обявява ЦИК. Да, знам, че 

традиционно се ползват като консултанти и служители на 

Министерски съвет, но трябва да се знае каква е поръчката. И аз си 

мисля че, както каза и председателят, рано е да говорим за 

логистика, защото ние трябва да имаме най-напред машини с 

инсталиран софтуер за частичните избори на 27 юни, а тогава да 

мислим как логистично ще достигнат до избирателните секции тези 

машини. Да, възможно е да обявим една обща поръчка, но аз също 

споделям разбирането, че след като тези машини все още не са на 

държавата, ние трябва да се договорим със „Сиела Норма“ да ни 

предостави 200 машини от тези 9600, с които да бъдат организирани 

частичните избори на 27 юни и върху които да бъде инсталиран 

софтуер за частичните местни избори. Но някой трябва да направи 

този софтуер и ние, за да възложим на някой да го изработи, дали ще 

бъде чрез процедурите, които предлагат юристите на „Сиела Норма“ 

или ще търсим други лица, които могат да го изготвят, дали фирми 

или държавни структури, не знам, но ние трябва да вземем решение 

обществена поръчка по какъв ред, по кой член, каква процедура 

правим, за да възложим на юристите да почнат да работят по 

изготвянето на документацията. Защото в първия работен ден – 

вторник, е 25 май и ако ние на 25-ти или 26-ти не обявим поръчка… 

Но трябва време, за да се изработват най-малкото документите по 

поръчка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Сега и по договора, 

доколкото успях да се запозная с него, „Сиела Норма“ АД няма 

ангажимент по отношение на софтуер за друг вид избори извън 

произведените на 4 април 2021 г., защото така е и изписано в т. 1.2 – 

да изработи за своя сметка и да прехвърли собственост на 

възложителят всички права за използване и актуализиране на 

приложния софтуер за произвеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. Само, че според мен никакво 

прехвърляне на права не се е случило все още, на нищо. Даже в 

момента, разсъждавам на глас, не мога да преценя дали бихме могли 

в рамките на този договор да възложим на „Сиела Норма“ АД 

изготвяне на софтуер за частични избори или трябва с анекс към 

договора с допълнително заплащане. Но това са само хипотези. Аз 

затова ви моля, четете този договор, няма как да стане. Дори и само 

на нашите юристи смятам, че не е достатъчно да разчитаме. И ако 

сега не стигнем до някакво решение за процедура, защото каквото и 

решение да вземем, аз бих ви предложила, това, около което се 

обединим евентуално, да искаме становището и на Агенцията за 

обществени поръчки, дали сме в правилната посока. Защото какво е 

становището на юристите? В становището на юристите има три 

варианта за обществена поръчка по ЗОП. Едното е анекс на 

сегашния договор, което според мен е неприложимо по начина, по 

който са изложени разсъжденията или най-малкото крие риск, 

защото това, което предстои да се направи, представлява много 

съществено изменение в предмета, обема и цената на договора. 

На следващата процедура, която е посочена, по чл. 79, ал. 1, 

т. 6, те казват, че е неприложима, тъй като законодателят е 

предвидил по този ред само доставка на стоки, но не и на услуги, 

каквото представлява логистичното осигуряване на машинното 

гласуване. И тук бих попитала, машината и софтуерът стока ли е и 

сключваме логистиката. Ако софтуерът и машината са стоки, значи 

можем да я приложим.  
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Третата процедура, която е приложима и за логистика, и за 

машини, и за софтуер, и за всичко, което се сетим, е процедурата 

договаряне без предварително обявление и за 27 юни, и за 11 юли, 

тъй като тя предвижда наличието на т.нар. и има дефиниция в 

закона, изключителни обстоятелства, като тези обстоятелства, 

изписано е какво означава, могат съществено да затруднят или да 

нарушат нормалното изпълнение на нормативно-установени 

дейности на възложителя, в каквато хипотеза сме.  

Това е, ние няма какво да разсъждаваме повече.  

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще започна директно. 

Колко секции имаме за местните избори? Сто и петдесет. 

Всички ли са за машина или не са? Само 150 са за машина. Веднага 

втори въпрос – колко струва софтуера за програмиране на 150 

машини, влизам ли в обществена поръчка, не влизам ли, цена за 

софтуера?  

РЕПЛИКА: Няма как някой да говори за цена. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Но ако не продължим в реалности, без да 

си четем договора на „Сиела Норма“, няма как да стане.  

На трето място, само „Сиела Норма“ ли може да програмира 

или може да програмира и някой друг? Аз си мисля, че в цялата 

държава сигурно може при определен сорс код, да се програмират 15 

бюлетини. Не знам защо тръгнахме – „Сиела“, та „Сиела“?! Мисля, 

че държавата има достатъчен ресурс да си програмира пет 

бюлетини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може и да не може. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може и да не може, ама трябва да знам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, темата е 

доста сериозна и трябва по-задълбочено да се изготвят документите. 

Аз ще се опитам да направя предложение до вторник какво може да 

се направи.  

По становището на нашите юристи моето мнение е, че 

процедурата, която е договаряне без предварително обявление – 
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така, както са я предложили, тъй като ние наистина сме в ситуация 

при наличието на изключителни обстоятелства, защото ако проведем 

друга процедура, няма да може да се вместим във времето и не 

можем да си изпълним задълженията в сроковете, които предвижда 

Изборния кодекс. Аз ви предлагам да им възложим да изготвят 

проект на документация по тази процедура за частичните избори, 

като те да формулират предложения за наименование на поръчката, 

дали ще бъде една обособена позиция, дали ще бъдат повече от една, 

да видим какво ще ни подготвят като проект. Успоредно с това да 

поканим експертите към Министерски съвет, които присъстваха на 

вчерашната среща и за които ни беше заявено, че можем да 

разчитаме на тяхната експертна помощ, във вторник в 10.00 часа в 

Централната избирателна комисия, за да ни подпомогнат в частта по 

документацията по тази обществена поръчка и вече в зависимост от 

изхода на тази среща, да може да се формулира съдържанието на 

заданието и предмета на поръчката.  

По този план да вървим, ако сте съгласни? Добре. 

По точка 8 – доклад относно машинно гласуване, колега 

Войнов, имате ли друго?  

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, мисля, че е редно да обсъдим 

кога ще направим този експеримент колко човека могат да гласуват 

с една машина и къде. Дали тук в сградата ще го организираме по 

някакъв начин или някъде на друго място, защото и за това трябва 

време и може би е хубаво след празниците да го направим, за да 

имаме все пак някаква реална представа. Аз, както казах и вчера, от 

Обществения съвет трима души могат да дойдат да съдействат, да 

стоят през цялото време, като секционна избирателна комисия, за да 

не се налага примерно членове на ЦИК през цялото време да правят 

и това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, този въпрос 

ще го обсъдим в работно заседание.  
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В папка с моите инициали от днес има варианти за 

разяснителна кампания какво ни предлагат пиарите. Аз смятам, че в 

една част тези предложения могат да бъдат използвани максимално. 

Запознайте се с тях, има още малко време.  

Ще си позволя да ви кажа моето мнение. Вариант едно и 

вариант две смятам, че са изпълними. Вариант три, лично аз трудно 

бих го подкрепила, да се съсредоточи изпълнението само в един 

външен изпълнител на всички дейности, защото наистина крие риск. 

Той би бил най-лесен за Централната избирателна комисия, но ако 

примерно нещо не ни хареса по изпълнението или не отговаря на 

очакванията, може да се провали разяснителната кампания. По 

предложенията за кампания за машинно гласуване ясно ми е, че не 

можем да вземем сега решение. Специално предложенията, които са 

свързани с трите големи с национално излъчване телевизии, 

кампанията с известни лица, дотолкова доколкото може да не 

изисква финансов ресурс или той да е минимален, т. 2 от 

„Предложения за кампания за машинното гласуване“, т. 1 е варианта 

за интерактивно гласуване с машина. Аз си го представях като 

някакво приложение, което може да бъде разработено, но 

предполагам, че това е продукт, поне доколкото съм чувала от IT 

специалисти, който не изисква кой знае каква подготовка, не струва 

скъпо и то може да бъде на страницата на Централната избирателна 

комисия, може и да е на страниците и на районните избирателни 

комисии, може да се разпространи и в социалните мрежи и хората да 

се упражняват в тази интерактивна среда. Оприличавам го на 

протокола на секционна избирателна комисия, където могат да се 

упражняват членовете да го попълват. По същия начин, нещо 

подобно се предлага. Предлагам ви да се запознаете с всички 

предложения, да се обединим около някое от тях и да възлагаме 

изработването на съответната документация. 

Кажете, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Доколкото си спомням, на последните 

парламентарни избори имаше няколко външни доброволчески 
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организации, които предлагаха дори софтуер за упражняване на 

попълване на секционен протокол. Тези структури външни биха 

могли да бъдат привлечени към процеса, те могат да предложат дори 

някакъв вариант, който да бъде ползван безвъзмездно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По отношение на разяснителната 

кампания мога да изразя моето лично мнение от наблюденията ми до 

този момент. Считам, че вариантът за изработване на слоган, лого, 

тип и стори борд – така, както го наричахме, за разяснителна 

кампания, тоест – горе-долу се помества във вариант едно, би бил 

най-добър за Централната избирателна комисия, защото всеки 

потенциален участник би дал нова идея, тоест – да има развитие в 

разяснителната кампания. От тази гледна точка моето лично мнение 

е, че вариант едно – за обществени поръчки би бил по-добър. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

някакви други предложения? Ако не, мисля, че тук по-бързо ще се 

справим. 

Предлагам ви по отношение на това предложение – 

интерактивно гласуване с машина на сайта на ЦИК, да се опитаме 

със собствени ресурси да се справим. Ако не е възможно – тогава ще 

ползваме външна услуга. 

Добре.  

Има ли нещо, което смятате, че трябва да разгледаме. 

Колега Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги, предполагам, че всички са го видели, но все пак да 

кажа, че на вчерашна дата в моя папка, ЦИК-00-505, ако го отворите 

вътре има електронен адрес, в който има демо версия на 

електронното заявление за гласуване, представена от 

„Информационно обслужване“ и отразила нашите бележки при 

обсъждането на варианта, който ни предложиха преди три дни. Ако 

някой има нужда от време, за да я погледне, да изчакам. Ако не, 
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мисля, че в тази версия е важно да уточним две неща. Едното – да 

бъдат активни всички опции за добавяне на място за гласуване във 

всички държави. Второто е да се допълни списъка на държавите, 

като се включат не само тези, които са описани в Решение № 34, а и 

всички държави, които фигурират в списъка с дипломатически и 

консулски представителства, изпратен от Министерство на 

външните работи и които са били включени за изборите на 4 април 

също така.  

Предлагам да изпратим едно писмо, в което да одобрим 

проекта на „Информационно обслужване“ и да го стартираме, те 

имат техническа възможност за това, още от полунощ на 22-ри 

срещу 23-ти, всъщност от началото на деня по българско време, 

23 май 2021 г., електронното заявление да стане активно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Предлагам към писмото да добавим, че съобразно писмото от 

Министерство на външните работи НС-04-01-315 в списъка с 

държавите трябва да бъдат добавени и тези, които са посочени в 

Приложение № 1. Конкретно това са дипломатическите и консулски 

представителства, а тези, посочени в Приложение № 2, трябва да 

бъдат добавени със звездичка с указателен текст, че това са места, в 

които секциите ще бъдат разкрити под условие с оглед 

информацията от Министерство на външните работи, че не е 

целесъобразно разкриването на тези секции поради посочените в 

писмото причини, например риск за сигурността на гражданите. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам с това писмо да се 

предаде и списъка, който е получен със съответния входящ номер по 

исканите съгласия – там, където Министерството на външните 

работи ще иска от приемащите държави съгласно този списък 

табличния, който ни е предоставен, за параметризация на държавите 

в електронната форма на заявлението за гласуване извън страната. 
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Освен това, предлагам, за да няма разминаване, въпреки че 

изчерпателно е било обсъдено на работна среща, проведена с 

Централната избирателна комисия, да се предаде и Решение № 34, с 

което Централната избирателна комисия обяви местата по чл. 14, т. 3 

за параметризация на тези места съгласно приложението на 

решението. 

Също така предлагам в писмото, с което ще одобрим 

графичния образ на електронното заявление за гласуване извън 

страната, да посочим, че в списъка на непотвърдените лица ще бъдат 

включени само тези лица, които нямат избирателни права, като 

изброим: 18 години, както е по закон, да не губя време. И да 

посочим началния и крайния момент. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагате в самото заявление да 

има… 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В проекта на писмо, да. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Това го предлагам с оглед, че 

автоматизирано се извършват проверките и автоматизирано се 

извършва проверка и на данните по чл. 16, ал. 1 или 2, да не 

сбъркам, сега не мога да възпроизведа. 

Предлагам сега да говорим само за места, в звездичката да 

има текст, че в тези места може да не бъде разкрито. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да не се образува 

избирателна секция. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението на колегата 

Томов да одобрим електронното заявление за гласуване извън 

страната, да изпратим на „Информационно обслужване“ писмо, 

което да съдържа всички направени предложения от колегата Томов, 

Матева и Ганчева, както и в останалата част ще остане режима, 

който е бил приложен в изборите за народни представители на 

4 април 2021 г.. 

Моля, режим на гласуване! 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ерхан Чаушев, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч 

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

Колеги, предлагам ви да се публикува на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия съобщение във 

връзка със стартирането на електронното заявление за гласуване 

извън страната.  

Моля, режим на гласуване за съобщението! 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Ерхан Чаушев, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч 

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

Благодаря. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Едно предложение, все пак трябва да го 

вместим някъде на електронната страница. Вариантите са два: дясно 

горе, както е било и преди. Другият вариант е само в лявата страна 

със съответното заявление за гласуване извън страната. Или и двете 

заедно. Това са трите варианта. 

Моето предложение е да остане горе вдясно в каре само и 

единствено, но както прецените. Горе дясно в каре, под нашите 

заседания предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, доколкото 

разбирам от вариантите, които бяха предложени, по-голяма 

подкрепа намира да бъде разположено под секцията „гласуване 

извън страната“, за да е видимо и достъпно за избирателите, които 

ще го подават. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветозар 
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Томов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.); 

против – няма.  

Благодаря. 

С последни доклади, заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 12. Разни. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от РИК – 

Благоевград, получихме мотивирано искане за допълнителен брой IT 

специалисти, които да подпомагат работата на районната 

избирателна комисия. Писмото е във вътрешната мрежа – НС-15-392 

от 22 май 2021 г. На първото си заседание са приели с протоколно 

решение това искане до Централната избирателна комисия.  

На основание т. 7.3, последно изречение от Решение № 10 от 

13 май 2021 г. ви предлагам да изпратим писмо, с което да дадем 

разрешение за срока, посочен в писмото, да се сключи договор с 

допълнителен брой IT специалисти. Проектът на писмо е във 

вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направеното предложение в отговор на искането на Районна 

избирателна комисия – Благоевград. 

Подлагам на гласуване предложението със съдържанието на 

писмото, което представи госпожа Солакова. 

Моля, режим на гласуване! 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева.); против – няма.  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, получили сме информация за Районна 

избирателна комисия – Сливен и РИК – Монтана от областните 

администрации в отговор на нашето писмо да бъдат осигурени 

условия за работа. В тази връзка ви предлагам с протоколно решение 
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да приемем всички тези писма от областните администрации в 

отговор на нашето писмо, да бъдат обособени в отделна папка в 

деловодството.  

На второ място, да се прегледат контактите на страницата на 

Централната избирателна комисия, подстраниците на РИК и за 

следващо заседание да бъде изготвен списък там, където няма 

публикувани контакти, за да можем да се обърнем към РИК-овете. В 

случай, че измежду тези, които са постъпили, има непубликувани на 

страницата, да бъде подадена съответната заявка до 

„Информационно обслужване“ на страницата на ЦИК, подстраница 

на РИК, да бъдат публикувани контактите на комисиите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване направеното предложение. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Ерхан Чаушев, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.); 

против – няма.  

Благодаря. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, от министъра на финансите имахме писмо 

с искане до 21-ви да бъде предоставена информация от 

първостепенните разпоредители с бюджет с попълнени таблици, 

като приложение изпратени, приложени към писмото. Подготвена е 

информацията. Предимно това е за незаетите щатни бройки и 

планираните разходи по параграф „Персонал“, месечните.  

Попълнени са таблиците и те са представени на вниманието 

на Централната избирателна комисия за одобрение. За съжаление, 

поради тежката програма на 21-ви и с оглед изтичащите срокове, аз 

не успях да докладвам на 21 май, но предполагам, че няма проблем 

да изпратим до Министерството на финансите така изготвените 

приложения веднага, когато това е възможно, като на служителя, 

отговорен за Централната избирателна комисия, по електронната 
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поща да се изпрати и това обстоятелство да се опише в писмото до 

министъра на финансите.  

Моля за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване, ако нямате някакви предложения други! 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.); 

против – няма.  

Благодаря. 

Колеги, с това закривам заседанието. 

Насрочвам следващото за понеделник, 24 май, от 13.00 часа. 

Благодаря! 

 

(Закрито в 19,15 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Камелия Нейкова  

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенограф: 

Красимира Николова 


