
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 15 

 

На 27 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 определяне чрез жребий на 

поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, 

регистрирани в Централната избирателна комисия, за участие в 

частични избори за кметове, насрочени за 27 юни 2021 г. 

Докладва: Димитър Димитров 

2. Регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

Докладват: Елка Стоянова и Росица Матева 

3. Проект на решение за поправка на техническа грешка в 

решение относно назначаване на Районна избирателна комисия. 

Докладва: Ерхан Чаушев 

4. Административни преписки: 

Докладват: Красимир Ципов, Севинч Солакова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов, Георги Баханов, Емил 

Войнов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 
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Заседанието бе открито в 11,30 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

*  * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги! 

В залата сме 14 членове на Централната избирателна 

комисия. Извън залата е колегата Георгиева, която подготвя 

преписка. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, които ще 

участват в частичните избори за кметове, насрочени на 27 юни. 

2. Регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

3. Проект на решение за поправка на техническа грешка в 

решение относно назначаване на Районна избирателна комисия. 

4. Административни преписки. 

Имате ли предложения за допълнения към дневния ред? 

Госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да бъда включена в точка 

„Регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г“. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, ако може в 

същата точка за съобщения във връзка с регистрация на партии и 

коалиции. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, 

само за сведение: има много грами, които сте ми разпределили. 

Считам, че са за обсъждане на принципни въпроси. Няма да губя 

оперативно време да ги докладвам.  

Ще помоля администрацията да се поставят в една папка за 

запознаване и в удобно според Вас време да ги обсъдим на работно 
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заседание с оглед принципни позиции по доклад и предприемане на 

действия от Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря, госпожо 

Ганчева. 

Колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо Председател, имам поправка на 

техническа грешка в изписване името на член на Районна 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, не виждам 

други предложения. 

Подлагам на гласуване предложения дневен ред с 

направените допълнения. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колега Димитров, заповядайте по точка първа: Проект на 

решение относно определяне чрез жребий на поредните номера в 

бюлетините на партиите и коалициите, които ще участват в 

частичните избори за кметове, насрочени на 27 юни. 

 

Точка първа. Проект на решение относно определяне чрез 

жребий на поредните номера в бюлетините на партиите и 

коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия, за 

участие в частични избори за кметове, насрочени за 27 юни 2021 г. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

В моята папка е изписан Проект на решение № 133.  

Възпроизведен е текстът от предишни такива проекти. 

Описани са номерата в жребия. Проверили сме записа на всяка 

партия по решението ѝ за регистрация – как се изписва: големи и 

малки букви, на места има ПП, на места няма ПП. Проверката е 
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направена по решенията, където те са заявили как да бъдат изписани 

бюлетините. 

Ако имате някакви коментари, готов съм да ги приема. 

Описано е как са празните редове, къде се записват 

независимите кандидати, инициативни комитети и местни коалиции 

– това вече е отговорност на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Георгиев, 

кажете Вашето предложение. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: И в бюлетината за този избор. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, приемам предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите и 

коалициите, регистрирани в ЦИК, за участие в частичните избори на 

27 юни 2021 г. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 151-МИ от 27 май 2021 г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте по втора точка: 

„Регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г.“ 

 

Точка 2. Регистрация на партии и коалиции за участие в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Докладвам преписка, която се намира в моя папка за 

днешното заседание, относно заличаване на регистрация на партия 

„Национално движение Единство“ за участие в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 
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Централната избирателна комисия с Решение № 140-НС от 

26.05.2021 г. е регистрирала партия „Национално движение 

Единство“ за участие в изборите в условията на неприключила 

процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и Раздел IV, т. 18 от 

Решение № 33-НС от 18.05.2021 г. на Централната избирателна 

комисия. 

От протокол с вх. № НС-04-03-95 от 27.05.2021 г. на ГД 

ГРАО в Министерството на регионалното развитие и 

благоустройство за извършена проверка на списък на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия „Национално движение 

Единство“ в Централната избирателна комисия за участие в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., се установява, 

че общият брой установени коректни записи е 2219 и следователно 

представеният за проверка списък съдържа по-малко от 

2500 избиратели, които подкрепят регистрацията на партия 

„Национално движение Единство“. 

При тези данни не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, 

т. 5, предложение последно от ИК и Решение № 33-НС от 

18.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, поради което 

регистрацията на партията, извършена при условията на 

неприключила процедура, следва да се заличи. 

На основание чл. 137, ал. 4, във връзка с ал. 2 и 3 и във връзка 

с чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия следва да възстанови внесения от партията депозит в 

размер на 2500 лв. за участие в изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г. в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на 

Централната избирателна комисия за заличаване на регистрацията. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 135, 

ал. 5 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс предлагам да 

приемем решение, с което заличаваме регистрацията на партия 

„Национално движение Единство“ за участие в изборите за народни 

представители, което сме извършили с наше Решение № 140-НС от 

26.05.2021 г. и да анулираме издаденото удостоверение. 



6 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по текста на проекта на решение? 

Госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам в диспозитива на 

решението изрично да бъде записан текстът, че „се възстановява 

безлихвеният депозит“, както е посочено в мотивите. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Съгласна съм с колегата Матева. Ако 

другите колеги нямат нищо против, ще добавя текста в диспозитива. 

Предлагам редакция на текста по следния начин на 

диспозитива: 

„1. Заличава регистрацията на партия „Национално движение 

Единство“ за участие в изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г., извършена с Решение № 140-НС от 26.05.2021 г. на 

Централната избирателна комисия и анулира издаденото 

удостоверение. 

2. Възстановява внесения от партия „Национално движение 

Единство“ безлихвен депозит в размер на 2500 лв. за участие в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в 7-дневен 

срок от влизане в сила на настоящото решение.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения освен в диспозитива да се добави и текстът за 

възстановяване на депозита по чл. 129, ал. 1? Няма. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение 

за заличаване на регистрацията на партия „Национално движение 

Единство“ за участие в изборите на 11 юли 2021 г. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е № 152-НС от 27 май 2021 г. 
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Колеги, тъй като сме в точката, свързана с регистрация на 

партии и коалиции за участие в изборите на 11 юли, заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам, че по взетите вчера решения за 

регистрация на партии и коалиции в условията на неприключила 

проверка, по Решение № 145-НС, с което е регистрирана Партия на 

ЗЕЛЕНИТЕ е пристигнал протоколът от проверката на подписката 

на избирателите, които подкрепят регистрацията на партията, с 

вх. № НС-04-03-94 от 27.05 2-21 г. Общият брой установени 

коректни записи е 3357, тоест необходимият минимум от 

2500 подписа е налице, и тази регистрация остава в сила.  

Докладвам, че по Решение № 142-НС от 26.05.2021 г. за 

регистрация на коалиция „БСП за България“ за участие в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. е пристигнал протокол с 

вх. № НС-04-03-97 от 27.05.2021 г. също в условията на 

неприключила процедура. От проверените 3900 записа коректни са 

3523, така че регистрацията на коалицията е валидна. 

Докладвам, че по Решение № 138-НС от 26.05.2021 г., с което 

е регистрирана коалиция „Демократична България – Обединение“, 

при неприключила процедура с протокол вх. № НС-04-03-93 от 

проверените 3600 записа, брой установени коректни записи са 3239. 

И тук е налице основанието да остане регистрацията. 

По Решение № 139-НС от 26.05.2021 г., с което при условията 

на неприключила процедура, е регистрирана партия „Свобода за 

участие в изборите“, е пристигнал протокол от проверката с 

вх. № НС-04-03-96 от 27.05.2021 г.  От проверените 3607 записа 

установените коректни записи са 2766, така че и за тази партия 

остава в сила решението. 

Имаме получени още няколко протокола за проверка. В 

момента, в който бъдат представени с преписките, ще ги докладвам. 

В тази връзка ще ви моля принципно да гласуваме писмо до 

районните избирателни комисии, с което, след като приключат 

всички проверки и се установи дали има основание за заличаване и 
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на друга партия или коалиция, да бъде изпратен актуален списък на 

регистрираните в Централната избирателна комисия партии и 

коалиции, както и информация за тези, които са заличени, на 

районните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря, госпожо 

Матева. 

Подлагам на гласуване предложението на колегата Матева за 

приемане на протоколно решение за изпращане на писмо до 

районните избирателни комисии със списъка на регистрираните 

парти и коалиции, както и заличената току-що партия. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-15-402 от 

26.05.2021 г. от РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, 

за допусната техническа грешка при изписване името на член на 

РИК, която следва да бъде отстранена. Проектът на решение е в моя 

папка за днешното заседание. 

Предлагам да гласуваме този проект на решение за поправка 

на името на члена от Районна избирателна комисия в Седемнадесети 

изборен район – Пловдивски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване проекта на решение за 

поправка на техническа грешка в Решение № 58-НС относно състава 

на Районната избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – 

Пловдивски. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 153-НС от 27 май 2021 г. 

Във връзка с регистрациите, госпожо Стоянова, ще Ви 

помоля да информирате партия „Национално движение Единство“ за 

приетото решение и да впишете в регистъра на партиите това 

обстоятелство. 

Колега Димитров, заповядайте с предложението за 

съобщение. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам да заявим уважение към 

медиите и да публикуваме на нашата страница информация, 

съобщение. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вие предложихте да се публикува на 

страницата, аз предлагам и да се изпрати като съобщение до медиите 

освен публикуването на нашата страница, и говорителите на 

днешния брифинг да информират представителите на медиите, за да 

може по всякакъв начин да им бъде съобщено с оглед 

наближаването на крайния срок. 

Колеги, подлагам на гласуване публикуването и изпращането 

на съобщението. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, с това прекъсвам заседанието на Централната 

избирателна комисия, което ще продължи не по-рано от 17,00 ч., 

като допълнително ще бъдете информирани, тъй като зависи от 

работата на работните групи, от провеждането на експеримента за 

машинно гласуване, от брифинга, както и от това кога ще бъдат 

върнати проверените подписки на регистрираните партии за участие 

в изборите на 11 юли 2021 г. 
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Прекъсвам заседанието. Благодаря. 

 

* * * 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Продължаваме с точка втора от дневния ред: 

 

Точка 2. Регистрация на партии и коалиции за участие в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, във връзка с извършените 

регистрации на партии и коалиции за изборите, насрочени на 

11.07.2021 г. за народни представители в условията на 

неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, 

ви докладвам резултати, които сме получили от завършилите вече 

проверки на следните партии. 

Проверката е уточнила, че м ПП МИР са налични 

необходимият брой изискуеми подписи. Протоколът, с който е 

извършена проверката, е с вх. № НС-04-03-99 от 27.05.2021 г., което 

означава, че нейната регистрация остава в сила. Докладвам вх. 

№ НС-04-03-98 от 27.05.2021 г. – Протокол от резултатите за 

проверката на Български национален съюз „Нова демокрация”, 

където също са установени наличие на необходимия брой изискуеми 

коректни подписи в подписката.  

Вх. № 04-03-101 от 27.05.2021 г. – резултатите от проверката 

на Коалиция „Национално обединение на десницата”. Там също са 

установени наличие на необходимия брой коректно подадени 

подписи в подписката. 

Вх. № НС-04-03-100 от 27.05.2021 г. – регистрация на ПП 

„Атака”, където също са налични необходимият брой коректни 

подписи в подписката на избирателите, подкрепящи регистрацията. 

Остават още четири партии, за които следва да получим 

резултатите от проверката. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, следващ 

докладчик?  

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Понеже няма в днешния дневен ред 

точка „Административни преписки”, правя формално предложение 

да я включим в дневния ред и да докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, има ли друго предложение? 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Моля и аз да бъда включена в тази 

точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, има ли 

предложения за нова точка? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението за включване на нова 

точка „Административни преписки”. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Колеги, преминаваме към четвърта точка от дневния ред: 

Заповядайте, колега Ципов. 

 

Точка 4. Административни преписки. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в ЦИК са постъпили от областната 

дирекция на МВР в Пловдив с вх. № от НС-04-02-107 до НС-004-02-

144 включително всички от дата 26 май 2021 г. за проверка по чл. 16, 

ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на 

проверка на декларациите и възстановяване на конфликт на 

интереси. 

С оглед на това предлагам на вниманието ви проект на писмо 

до изпълнителния директор на „Информационно обслужване”, с 

което искаме да бъде извършена съответната проверка и за резултата 

да бъде уведомена ЦИК. 
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Проектът на писмо е в моя папка от днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Искането е от 

Областната дирекция на МВР – Пловдив да бъдат проверени лицата 

дали в момента са народни представители, общински съветници или 

кметове. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: „Информационно обслужване” да 

извърши проверка на лицата, които заемат някоя от тези длъжности? 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Да. 

Ще посочим изрично какво трябва да проверят. Приемам 

направената бележка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, много са 

писмата като количество, но са еднотипни. Те са за различни лица. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение за 

изпращане на писмо до „Информационно обслужване” да ни 

подпомогнат в исканата от ОД МВР информация. 

Моля,  процедура по гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Включваме и колегата Георгиева в „Административни 

преписки”. 

Заповядайте, госпожо Солакова, по „Административни 

преписки”. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам за 

запознаване отчета по изпълнение на ПМС № 41 за приемане план-

сметката за 04.04.2021 г. съгласно член 15 от ПМС и ЦИК могат да 

извършват компенсирани промени между отделните разходни 

позиции, за които промени уведомяват Министерството на 

финансите. Представена е справка и тази информация трябва да 

изпратим на министъра на финансите за тези компенсирани промени 

в отделните разходни позиции, като посочваме уточнения план по 

дейности съгласно Приложение № 1 към ПМС № 41. План –сметката 
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относно в частта относно бюджета на ЦИК, така и отчета по 

разходите. 

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Постановлението, с размера на 

неусвоените средства първостепенните разпоредители с бюджет 

извършват съответни промени в бюджетите си и уведомяват 

министъра на финансите. 

Материалите са представени по докладна ЦИК-09-185 от 

26.05.2021 г. 

Предлагам да гласуваме проекта на писмо до министъра на 

финансите във връзка с отчета по изпълнение на план-сметката. 

Срокът е 31.05.2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение. 

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

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева,  Цветозар Томов и Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в отговор на писмо 

от Комисията по досиетата предлагам да изпратим за РИК 

информацията списък с имената, ЕГН и длъжността на членовете на 

РИК от РИК № 6 до РИК № 31. Списъкът е публикуван във 

вътрешната мрежа. Да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, съображения по 

предложението на госпожа Солакова? Ако няма, процедура по 

гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като имаме срок за 

публикуване на списъка на броя на избирателите по избирателни 

секции за частичните местни избори, предлагам да приемем 

протоколно решение веднага след получаване информацията от ГД 
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ГРАО тя да бъде публикувана на страницата на ЦИК в секцията 

„Частични местни избори”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Имате ли съображения? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева,  Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Благодаря Ви, господин 

председател. 

Община Ветово, преписката е 06-371-НС от 26.05.2021 г. 

Господин Мехмед Мехмед, който е кмет на общината, ни е изпратил 

документи по отварянето на помещение във връзка с изпълнение на 

Решение № 2020 – за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Други становища? Няма. 

Остава за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: госпожо Стоянова, 

заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо председател. 

Четири преписки с номера съответно НР-06-12, от община 

Тутракан ни изпращат протокол за отворено помещение, където са 

поставени списъци за гласуване от изборите за народни 

представители на 4.04.2021 г. с копие от заповедта за ЦИК. 

НС-06-376 е от община Сухиндол –по същия казус. Прилагат 

заповед и протокол. 

НС-06-375 е от община Червен бряг по същия казус. 

Прилагат заповед и протокол. 

НС-06-374 по същия казус от община Козлодуй, прилагат 

заповед и протокол. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам 

ви вх. № ЦИК-06-6-277 от 26.05.2021 г. сме получили отговор от 

заместник-председателя на Държавна агенция „Национална 
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сигурност” по повод нашето писмо от 20.05.2021 г., с което искахме 

подпомагане с експертна помощ.  

Уведомяват ни, че Агенцията изпълнява само дейностите, 

които са ѝ възложени в съответствие със специалните закони. ДАНС 

няма конкретни правомощия, свързани с проверката на устройствата 

за машинно гласуване. Участието на експерти от ДАНС с опит в 

областта на информационните технологии следва да се осъществи 

по начин, който не противоречи на контролните им функции. 

предотвратяването на деструктивни процеси, насочени срещу 

интересите на обществото, е основополагащ елемент, заложен в 

тяхната дейност. 

Отчитайки същностните специфики на процесите в кибер 

пространството, тяхната комплексност и динамика, като основен 

елемент се явява превантивната дейност. В тази връзка имат 

готовност да ни осигурят експерти с необходимия профил. 

Доколкото разбирам, само с оглед превенция на евентуални 

действия, които към този момент мисля, че нашата заявка за 

експертна помощ беше в друга посока. Нашата комуникация с 

ДАНС ще продължи, за да може да ни подпомогнат, дори в частта, 

която те смятат в частта, където смятат, че могат да бъдат полезни. 

Госпожо Георгиева, заповядайте с Вашия доклад. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-06-357 от 

25.05.2021 г., което сме получили от община Роман с приложен към 

него протокол и съответно заповед на кмета за отваряне на 

помещение с цел да бъдат прибрани избирателни списъци от 

проведените избори за народни представители на 4.04.2021 г. 

отварянето и затварянето на помещението е извършено по силата на 

Решение № 2220 на ЦИК. докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Следващ докладчик е колегата Томов. Заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги, в папката с моите инициали от днешна дата е качено 

предложение за писмо до кмета на район Нови Искър Д.                   
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Р.            по повод решението ни да проведем тестово гласуване в 

село Доброславци, което се намира в този район. Може да го 

погледнете.  

Предлагам да вземем решение да се изпрати такова писмо. 

Също така бих предложил отсега да вземем протоколно 

решение и до Сливница по повод организацията на следващия тест. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би да 

запишем, че „Предвидено е тестовото гласуване да се състои на 30 

май 2021 г. с оглед на това, че ако има някаква невъзможност това да 

се случи… 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Защо да допускаме такава 

невъзможност в самото писмо? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Защото казваме 

категорично, че ще се състои в определен час, а ако няма 

възможност в този час да бъде предоставено помещение, а с един 

час по-късно? С оглед на това го казвам. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Мисля, че това е свободна 

информационна дейност, която всяка институция в една свободна 

страна може да провежда. Даже не се изисква разрешение от 

общинските власти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не коментирахме 

ли, че е необходимо място, където да се осъществи това? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, обръщаме се за съдействие. Ако не 

получим такова, можем да проведем тестово гласуване без 

съдействие. Засега, говорих сутринта с кмета на Доброславци, те 

имат пълна готовност да ни съдействат., както и става дума за това 

да информираме за намерението си вишестоящите общински органи. 

Аз лично не мисля, че е необходимо да правим такава 

уговорка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имам предвид дали 

е необходимо уточнението, че ни трябва помещение, което да е 

подходящо за изборно помещение. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, с госпожа Светла Крумова даже 

разгледахме помещението. Работим по въпроса. Въпросът е да бъде 

информиран районният кмет, което те поискаха, и Столична община. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Ципов, 

заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ:  Благодаря, госпожо председател. 

Като има такова съгласие, да напишем: „След предварителни 

консултации с кмета на село Доброславци ви уведомяваме, че  

тестовото гласуване ще се състои”. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Къде предлагаш да сложим това 

изречение? 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Предлагам предпоследното изречение 

Тестовото гласуване ще се състои на 30.05.2021 г., неделя, от 10 до 

18,00 ч.”, да изглежда така: „След предварителни консултации с 

кмета на кметство Доброславци ви уведомяваме, че тестовото 

гласуване ще се състои.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение  с 

допълнението към него. 

Процедура по гласуване. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Моля да гласуваме с общо протоколно 

решение и двете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нека едно по едно. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Георги Баханов). 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имам питане по телефона от 

Министерство на външните работи желаем ли някаква промяна във 

формата, в който се обработват заявленията до дипломатическите и 

консулските представителства ДКП). Предложението ми е да 
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използваме този формат, който те познават и да не внасяме промени. 

В този случай няма да изпращаме никакво писмо до тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да използваме 

формата, който е бил в изборите на 04.04.2021 г. при обработка на 

заявленията. 

Колеги, имате ли друго предложение? Ако не възразявате, 

колегата Томов да информира работна група „Избори” в МВнР. 

Колега Томов, има единодушие в тази посока. Може би да 

информирате господин Анастасов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: За да бъдем по-делови, да вземем по 

принцип решение да се изпрати уведомително писмо и до кмета на 

община Сливница. Писмото още не е подготвено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, обсъжда се 

възможността да се извърши такова тестово гласуване, както ще 

бъде в Доброславци, и в Сливница, ви предлагам с протоколно 

решение принципно да приемем изпращането на аналогично писмо 

до кмета на община Сливница. След уточнение ще се посочи в 

писмото мястото и часът, когато ще се провежда тестовото 

гласуване, за да няма объркване. 

Колеги, подлагам на гласуване принципно изпращането на 

такова писмо, след като се уточни с кмета кога е възможно да се 

проведе и с какъв начален час. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Господин Томов, нали ще имате грижата за изпращането на 

такова писмо с колегата Ципов? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  

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

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева,  Цветозар Томов и Цветанка Георгиева); против – 1 

(Георги Баханов). 

Колеги, тъй като госпожа Матева в момента не е в залата, ви 

докладвам с вх. № НС-10-238 от 27.05.2021 г., че е постъпила жалба 
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от ПП Национално движение „Единство”, с което обжалват 

решението на ЦИК за отказ за участие в изборите за народни 

представители, като необоснован. Докладвам го за сведение. 

Жалбата ще бъде предоставена на юристите, които да 

подготвят цялата административна преписка за изпращане до 

Върховния административен съд. 

Колеги, все още сме в „Административни преписки”. 

Колегата Баханов мисля, че има доклад, който може да мине 

в тази точка, за да не приемаме нови точки по дневния ред. 

Има ли други заявени доклади? 

След него ще докладва колегата Войнов, след което 

заседанието може да бъде закрито. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № НС-10-237 от 27.05.2021 г. в ЦИК е 

постъпила молба от ПП ГЕРБ, представлявана от Деница Евгениева 

Сачева – областен координатор на ПП ГЕРБ за област Добрич. 

Молбата е относно поправка на техническа грешка в наше Решение 

№ 61-НС от 20.05.2021 г. 

С молбата е посочена, че с въпросното Решение № 61-НС от 

20.05.2021 г. ЦИК е назначила РИК в 8.ИР – Добрички в състав от 13 

членове, както следва: описани са членовете. Александрина 

Богомилова Маркова – това била предбрачната ѝ фамилия, с 

подаденото заявление пред областния управител ПП ГЕРБ е 

предложила да се изпишат правилно имената на  посоченото лице. 

Същата е Желязкова. Приложено е копие от личната карта на члена 

на РИК. 

Подготвил съм проект на Решение за поправка на техническа 

грешка на Решение 61-НС от 20.05.2021 г., с което е назначена РИК 

в 8. ИР – Добрички, за изборите за народни представители на 

11.07.2021 г.  

Написал съм фактическата обстановка, а именно молбата, 

която ви докладвах от областния координатор на ПП ГЕРБ.  
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На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК предлагам да вземем 

решение, с което да допуснем поправка на техническа грешка в 

Решение 61-НС от20.05.2021 г., като името на члена на РИК вместо 

Александрина Богомилова Маркова да се чете Александрина 

Богомилова Желязкова. Това е предложението ми, колеги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли предложения? Не. 

Подлагам на гласуване проекта на решение, докладван от 

колегата Баханов. 

Моля, Процедура по гласуване за поправка на техническа 

грешка. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Колега Баханов, решението е с № 154-НС от 27.05.2021 г. 

Заповядайте, колега Войнов, с Вашия доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-278 

от 27.05.2021 г. това е от „Информационно обслужване”. С него ни 

изпращат процеса на обработка на секционните протоколи с 

машинно гласуване в РИК –това, което на днешната среща 

започнаха да ни обясняват. Тъй като срещата ще продължи в 

утрешния ден, ви докладвам за запознаване. Може да го намерите в 

днешното заседание, папка „Среща „Информационно обслужване”, 

файлът е „Рик-процес4 – първият PDF файл. Предлагам да се 

запознаете и за утре да сме готови. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря, колега 

Войнов. 

По заявените доклади – колегата Георгиев, след него колегата 

Гаврилов и това са последните доклади за днешното заседание. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо председател. 
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Най-напред, само за сведение в папката от вчерашна дата с 

моите инициали – писмо от господин Д.     Д. с предложения, 

свързани с регистрацията на граждани избиратели с увреждания по 

настоящ адрес. Докладвам го за сведение. 

С НС-22-18-22 от 26.05.2021 г. 

Освен това ви предлагам да погледнете подготвения от мен 

проект 109 от 25.05.2021 г. в папката с моите инициали с отговор на 

постъпили два кратки въпроса от господин С.           С.            

относно възможността да участва като застъпник или като член на 

СИК в секции извън страната. 

След консултация с юристите съм подготвил писмото. 

Погледнете отговора. Ако прецените, да остане в този размер, ако 

опрецените, да се съкрати. Описани са възможностите за 

българските граждани със съответните права да участват и като 

застъпник, и като член на СИК извън страната. 

Този отговор е на въпрос, поставен по-отдавна. Не остана 

време през последните два дни да напиша отговора. 

Мисля, че за застъпник сме отговорили ясно, въпреки че 

имаме възможност ЦИК да вземе решение. По отношение на член на 

комисия възможността е да се обръне или към избрана от него 

партия по чл. 102,1 ал. 2 от ИК, където вече се допуска и партии с 

регистрирани кандидати за участие в изборите също да участват в 

тези консултации, както и предложените организаици на български 

граждани през съответното представителство на България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Принципно съм 

съгласна с предложения текст, но смятам, че трябва да се съкрати, за 

да е по-достъпен. 

В първата част – за възможността едно лице да бъде 

регистиррано като застъпник, смятам, че първото изречение следва 

да отпадне, за да бъде отговор конкретен на питането. Да започне от 

„за да участвате в изборите като застъпник накандидатска листа, 

следва да…”  
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По отношение на възможността за член на СИК извън 

страната смятам, че първото, второто изречение трябва да отпаднат, 

от третото и четвъртото изречение до края да останат. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: От „ЦИК назначава” нататък да 

остане” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да. Съгласявам се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, вие имате 

ли предложения? 

Подобни запитвания мисля, че има разпределени и при 

колегата Гаврилов: ако някой желае да бъде назначен за член на 

СИК извън страната. Тъй като това е трето или четвърто запитване в 

тази посока, по-нататък да се оформи като „въпрос-отговор” в 

рубриката „Въпроси и отговори”. 

Колеги, имате ли предложения? Не виждам. 

Подлагам на гласуване така представения проект с така 

направените корекции по него. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Колега Гаврилов, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ:  Благодаря, госпожо председател. 

Докладвам две кратки писма, които се намират в моя папка от 

26 май 2021 г. 

Първото е от К.         И., която ни пише във връзка с 

постъпили сигнали за неотразени електронни заявления. Става 

въпрос за населено място в Германия, град Щраубинг и 

неотразяването на тези заявления пречи за организиране и набиране 

на бройка за избирателна секция в този град. Става дума за преписка 

НС-23-321. 

Предлагам текст за отговор, който е много кратък и 

информативен: „Уважаема госпожо И., технически проблеми с 

регистраицята за гласуване в секции извън страната може да 

сигнализирате на имейл адрес cik.bg, списък на непотвърдени 

mailto:cik@cik.bg
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заявления може да намерите тук (цитирам връзката), и списък на 

потвърдени заявления може да намерите тук (също цитирам 

връзката). Това е текстът, който предлагам да изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля после да се 

форматира писмото съобразно стандарта на ЦИК при колегите, 

които оформят писмото. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да, ще поправя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не възразявам срещу писмото, само че 

тази страница се поддържа от „Информационно обслужване”. Ние да 

искаме от „Информационно обслужване” препращане на това писмо. 

Ако оставим на гражданите, мисля, че ще е с по-малък ефект. Ако 

ние попитаме „Информационно обслужване” какво става със 

заявленията в Германия.  

Предлагам допълнително условие „Информационно 

обслужване” за обосновка на случая. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Аз проучих въпроса. Става дума за 

следното. Може би сте забелязали, че имаше грешка във връзката  с 

електронното заявление. Не беше 11.07., а 11.06 в самата връзка. 

Това се поправи. Мисля, че беше точно този ден. Това е дребен 

проблем, технически. Предлагам този отговор. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  При тази ситуация мога да го оттегля, но 

мисля разбрахте идеята ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Колега Чаушев, Вие поддържате ли вашето предложение. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: При изясняване на обстановката оттеглям 

искането за допълнителни обяснения от „Информационно 

обслужване”. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 
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Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Второто писмо е от Ю.                    

Д.         от мрежата от изборни доброволци от Великобритания, 

Лондон, който пише: „Уважаема ЦИК, разбрахме, че посланик 

Райков от Великобритания е внесъл предложение, което засяга 

цялата българска общност тук. Бихте ли ни изпратили копие на 

предложението, за да разберем точно какво предлага посланикът. 

Предложението го няма публикувано на сайта на посолството и не е 

обсъждано с българската общност. С уважение: мрежа на изборните 

доброволци.” 

Аз подготвих отговор на Ю.        Д.          , който също е в 

моята папка. Междувременно посланик Райков публикува 

въпросния текст. Това е грама, изпратена до МВнР. Текстът може 

вече да се прочете на страницата на българското посолство в 

Лондон. Предвид това обстоятелство предлагам да не се изпраща 

отговорът. Няма съмнение, че Ю. Д. вече се е запознал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Остава за сведение. 

Колега Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Във връзка с приетото протоколно решение за тестово 

гласуване със специализирано устройство за електронно машинно 

гласуване представям на вниманието ви проект на писмо до кмета на 

община Сливница, с което предлагаме да се проведе такова тестово 

гласуване на 31 май 2021 г. от 10,00 до 13,00 ч. на подходящо място, 

определено от кмета на общината. В заключение го молим в спешен 

порядък да ни информира за такава възможност. Ще го изпратим 

писмото по имейл, като ще очакваме отговор от него заради 

спешността. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние принципно 

гласувахме изпращането на такова писмо. Да не го подлагам сега на 

гласуване. 

Колеги, имате ли други предложения?  
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Колега Ципов, Вие може би ще координирате организацията 

за провеждането на теста в община Сливница. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия 

Насрочвам следващото заседание за 28 май, петък, от 

14,00 часа. Благодаря. 

 

(Закрито в 18,10 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенографи: 

  Стефка Аличкова 

 

Виржиния Петрова 


