
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 14  

 

На 26 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 назначаване съставите на СИК 
за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

 Докладва: Емил Войнов 

2. Проект на решение относно жребий при попълване 
съставите на СИК. 

 Докладва: Емил Войнов 

3. Проект на решение относно утвърждаване на техническите 
характеристика на хартиените бюлетини за гласуване на частични 
избор за кмет на община и кмет на кметство. 

 Докладва: Севинч Солакова 

4. Проекти на решения за регистрация на партии и коалиции 

за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 
 Докладват: Йорданка Ганчева, Росица Матева 

5. Машинно гласуване. 

 Докладва: Емил Войнов 

6. Доклади относно заявление по ЗДОИ. 
 Докладват: Емил Войнов, Димитър Димитров 

7. Доклади по административни преписки. 
 Докладват: Севинч Солакова, Димитър Димитров, 

 Силвия Стойчева 

7а. Доклади по дела, жалби и сигнали. 
 Докладва: Росица Матева 

8. Разни. 
 Докладват: Емил Войнов, Любомир Гаврилов, 

 Любомир Георгиев, Йорданка Ганчева, Цветозар Томов 
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ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия 
Стойчева, Цветанка Георгиева. 

  

Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от 
госпожа Камелия Нейкова – председател на Комисията.  

 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Здравейте, колеги! 
Налице е необходимият кворум, откривам заседанието на 
Централната избирателна комисия. 

Проектът за дневен ред е във вътрешната мрежа. Колеги, 
имате ли предложения за допълване на така предложения дневен 
ред? Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Ще моля да ме включите в 
точката за регистрации на партии и коалиции и да включите нова 
точка в дневния ред – дела и жалби. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включвам нова 
точка 7а – Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Други колеги? Колега Димитров, заповядайте. 
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В точка „Разни” и едно протоколно 

решение, за да качим съобщение на страницата на ЦИК. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Няма да го 

включвам специално, когато стане готово, ще го докладвате. 
Други? Не виждам други предложения.  
Колеги, подлагам на гласуване така представения проект на 

дневен ред с направените допълнения. Моля, процедура по 
гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Благодаря. 

Колеги, преди да започнем с първа точка от дневния ред ви 
докладвам писмо с вх. № НС-00-513 от 25 май 2021 г. от 
„Информационно обслужване”, с което ни уведомяват, че във връзка 
с нашето писмо от 24 май относно допълване и корекция на местата 
за гласуване извън страната, във формуляра за електронното 
заявление са допълнени местата за гласуване, като са добавени в 
съответните менюта на заявлението с възможност за избор, към 
съответните места е добавена забележката з чл. 14, т. 3 от Изборния 
кодекс. В местата, изписването на които е коригирано, са отразени 
направените корекции. Подадените заявления за места с променено 
изписване са обединени с новото изписване. И местата, в които се 
разкриват секции по чл. 14, т. 1, а именно дипломатическите и 
консулските представителства, са добавени в менютата на 
заявлението с възможност за избор, като към съответните места е 
добавена забележката, че това са места по чл. 14, т. 1 от Изборния 
кодекс. Докладвам ви го за сведение. 

Преминаваме към точка първа. Заповядайте, колега Войнов. 
 

Точка 1. Проект на решение относно назначаване съставите 
на СИК за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми 
колеги, в моята папка можете да видите проект на решение относно 
назначаване съставите на секционните избирателни комисии за 
изборите за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

Решението, което предлагам, е аналогично на решението, 
което е прието за парламентарните избори на 4 април 2021 г., само 
че в сега предлаганото решение всички дати са разписани в 
съответствие с хронограмата за предстоящите на 11 юли избори, а 
също така са отразени и промените в Изборния кодекс, а именно 
премахнати са партиите и коалициите, имащи представители в 
Европейския парламент, от предишното изискване за участие в 
консултациите и да представят членове за секционните избирателни 
комисии. 
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Други промени в решението не са правени. Към решението 
има едно приложение – това са методически указания за определяне 
на съставите на секционните избирателни комисии на територията 
на общината. Тези методически указания са абсолютно идентични с 
тези, които приехме преди няколко дни за частичните избори, които 
ще се проведат на 27 юни. Единствено в тези методически указания 
общинската избирателна комисия е заменена с районна избирателна 
комисия. 

Други корекции няма. Ако имате някакви забележки, ще ги 
отразя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега 
Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само един въпрос имам. Подвижните 
секционни избирателни комисии за заболели и карантинирани няма 
да ги разискваме и няма да ги отразяваме в това решение. Така ли ще 
бъде? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега 
Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Една корекция – на стр. 1 в т. 5 да се чете 

„В консултациите участват парламентарно представените партии и 
коалиции в 45-ото Народно събрание”-  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с 
питането на колегата Томов за съставите на подвижните секционни 
избирателни комисии, предназначени за гласуване на лица под 
задължителна изолация и карантина, ще имаме нарочно решение. А 
настоящото решение за назначаване на съставите на секционните 
избирателни комисии е в общия случай. 

Колеги, имате ли предложения? Въпроси? Няма. Подлагам на 
гласуване така представения проект на решение за назначаване на 
секционните избирателни комисии за изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, решението е с № 124-НС от 26 май 2021 г. 
Заповядайте, със следващия проект, колега Войнов – точка 

втора от дневния ред. 
 

Точка 2. Проект на решение относно жребий при попълване 
съставите на СИК. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в моята папка 
има проект за решение относно жребий при попълване състава на 
СИК. Това решение се приема на основание чл. 90, ал. 3 и ал. 9 от 
Изборния кодекс. По принцип много рядко или почти никога не се 
прилага на практика, но Кодексът ни задължава да приемем такова 
решение. 

Описани са случаите, когато евентуално при консултациите 
парламентарно представените партии не са направили предложения 
за полагащия им се брой членове или са направили предложение за 
по-малък от полагащия им се брой членове. Тогава съгласно 
Изборния кодекс местата се попълват от други участвали в 
консултациите партии по ред, определен с решение на Централната 
избирателна комисия. Това решение урежда именно тези случаи. 

Казано е как става попълването на незаетите места. 
Предвидено е, че ако не са участвали в консултациите други партии, 
извън парламентарно представените, то по същия ред, чрез жребий 

се попълват местата от присъствалите парламентарно представените 

партии в консултациите, като трябва да се спазват изискванията на 
чл. 92, ал. 3 от Изборния кодекс, а именно че никоя партия или 
коалиция не може да има повече от половината от членовете във 
всяка една секционна избирателна комисия и председателят, 
заместник-председателят и секретарят трябва да са предложени от 
различни партии и коалиции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, 
имате ли предложения по проекта? Няма предложения. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 
относно жребий при попълване съставите на секционните 
избирателни комисии. 
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Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Благодаря.  

Колеги, решението е с № 125-НС от 26 май 2021 г. 
Преминаваме към точка трета. Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

 

Точка 3. Проект на решение относно утвърждаване на 
техническите характеристика на хартиените бюлетини за гласуване 

на частични избори за кмет на община и кмет на кметство. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, решението е във вътрешната мрежа заедно с 
приложенията. 

С оглед на това, че ще обсъждаме техническите 
характеристики на бюлетините, предлагам видеоизлъчването да се 
изключи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 
на гласуване направеното предложение. 

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

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

 Моля да се изключи видеоизлъчването. (Изключване на 

видеоизлъчването.) 

Благодаря. Госпожо Солакова, продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в Изборния кодекс 
по отношение на техническите характеристики няма изменения, 
които да налагат промени в същите, и можеше да се включи, но е 
пропуск в приложението за приложимите решения. Пропуснала съм 
тогава да го предложа, затова сега ви предлагам с решение да 
утвърдим техническите характеристики на хартиената бюлетина за 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Благодаря. Решението е с № 126-МИ от 26 май 2021 г. 
Колеги, подлагам на гласуване изпращането на писмо до 

Министерството на финансите и Печатницата на БНБ с Решение № 

126 с приложенията към него. 
Моля, режим на гласуване. 

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

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Колеги, с приетото решение са утвърдени техническите 
характеристики на хартиената бюлетина за гласуване в частичните 
избори и съответно то ще бъде предоставено на Министерството на 
финансите и на Печатницата на БНБ. 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред.  Има ли 
готови проекти на решения за регистрация на партии и коалиции за 
участие в изборите на 11 юли? Няма. 

Преминаваме към точка пета. Заповядайте, колега Войнов. 

 

Точка 5. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми 
колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-275 от 25 май 2021 г. 
Писмото е от „Информационно обслужване” и с него ни изпращат 
предложение за технически формат на данните, които ще бъдат 
изчитани от запаметяващите технически устройства на устройствата 
за машинно гласуване. 

Предлаганият формат обхваща резултатите от различните 
видове избори и възможността за разполагане на повече от една 
машина за гласуване в секция.   
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Тъй като предлаганият технически формат ще се обсъжда на 
утрешната работна среща с „Информационно обслужване”, засега 
докладвам писмото им за запознаване. 

Докладвам ви писмо с вх. № НС-06-359 от 25 май 2021 г. 
Писмото е от кмета на община Сатовча и с него ни уведомява, че на 
последните избори са констатирали, че времето за упражняване на 
машинен вот е с такава продължителност, че няма да могат да 
упражнят правото си на глас повечето гласоподаватели в по-

големите секции в община Сатовча. Молят да бъде осигурена 
допълнително по една машина за 14 секции, които са изброени. 

Предлагам писмото да се качи в папка „Машинно гласуване” 
и да се вземе предвид при определяне на секциите с по две машини. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-04-02-106 

от 25 май 2021 г. Писмото е от Министерството на вътрешните 
работи, изпращат ни по компетентност получена в МВР молба от    
Н.      Б.          . Господин Б.        е кандидатствал за техник към 
„Сиела Норма” и след проверка от Министерството на вътрешните 
работи не е допуснат до участие. Очаква отговор за причината, 
поради която му е отказано. 

Подготвил съм писмо до Н.        Б.         , което е аналогично 
на писмото, което миналата седмица изпратихме до един негов 
колега. Можете да видите писмото в моята папка и е със следното 
съдържание. Уведомяваме го, че с оглед осигуряване на сигурността 
по съхранението и работата със специализираните устройства за 
машинно гласуване лицата, които имат достъп и извършват 
дейности с машините, се проверяват от МВР и ДАНС. Лицата, за 
които е установено наличие на криминални прояви, не се допускат 
до работа със специализираните устройства за машинно гласуване. 
За Вас е установено от органите на МВР, че през 2011 г. е заведен 
заявителски материал за престъпления по чл. 282 от Наказателния 
кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 
направеното предложение за изпращане на писмо със съдържанието, 
предложено в проекта. 

Заповядайте, колега Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря. Явно съм пропуснал, 
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уважаеми колеги, предишно писмо. Предлагам в предпоследното 
изречение думичките „криминални прояви” да ги заменим с 
„криминалистически регистрации”. Още повече, че отдолу има и 
детайл, който казва, че срещу съответното лице има заявителски 
материал за престъпление по съответния текст от Наказателния 
кодекс. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм. Но така е записано в 
писмото на Министерството на вътрешните работи. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Тогава оттеглям предложението си. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Текстът на писмото 

до господин Буков си остава така, както е предложен от докладчика. 
Подлагам на гласуване така представения проект на писмо до 

господин Буков. 
Моля, процедура по гласуване. 
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 8 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Силвия Стойчева,); против – 2 

(Цветозар Томов и Любомир  Георгиев). 

Колеги, в точката за машинно гласуване има ли други 
доклади? Не.  

Колеги, преминаваме към точка шеста. Заповядайте, колега 
Войнов. 

 

Точка 6. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-22-1811 от 25 май 2021 г. Писмото е от Л.            Ц.         и 
е по същество заявление за достъп до обществена информация. 
Господин Ц. иска да му бъде предоставен договорът между 
Централната избирателна комисия и „Сиела Норма”. Също така пита 
за провала на машинния вот в област Велико Търново. 

Тъй като срокът за отговор е 14 дни, на този етап докладвам 
писмото за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 
Следващият докладчик е колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 
В моята папка има проект № 142, който е проект за отговор на 
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господин С.        Н.      . Няколко пъти ви занимавах с негови 
искания, които веднъж дойдоха като четири точки, след това с 
последващи писма се опитваше да постави някакви тридневни или 
кратки срокове и т.н. 

В началото насочих преписката към юристите и в проект 
№ 142 всъщност имаме техния проект за отговор.  

И още нещо, към цялата папка трябва да присъединим и 
днешно писмо от областния управител на област Варна, който е 
пренасочил към нас също заявление, постъпило в Областната 
администрация. 

Това, което са преценили юристите, че от исканите 
документи по смисъла на Закона за достъп до обществена 
информация, е допустимо да им бъде изпратен само протоколът от 
консултациите за членове на Районната избирателна комисия – 

Варна, тоест ние трябва да му направим заверено копие и да му го 
изпратим. Но иначе той е искал писмените предложения, 
удостоверенията за правно състояние, пълномощните от лицата, 
списъците с резервни членове и, разбира се, последната точка е 
протокол от проведените консултации. 

Според нашите юристи нашият отговор трябва да бъде: 
разрешава достъп до обществена информация на адвокат С.             

Н., с еди-какъв си адрес, по заявление еди-кое си, протокол от 
проведените консултации на 14 май. Описано е как да се предостави 

и под каква форма тази информация.  
Отказва достъп до обществена информация, съхранявана в 

Централната избирателна комисия, по същото заявление. 
Основанието за отказ (попитах, въпреки че тук не е изписано) е, че 
тя съдържа много лични данни, които не могат да бъдат споделяни. 
Става въпрос на предложенията на партиите, където има пълна 
документация, биографични справки и пр. 

Това е предложението, което дойде от М.                Р.           , 

от Н. Ж.и въобще от юристите. 
И накрая, разбира се, решението подлежи на обжалване пред 

Административен съд – Варна, по реда на Административно-

процесуалния кодекс. 
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С една дума, изпращаме протокола, а всички останали 
документи, които иска, не можем да изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, като гледам 
проекта на решение, смятам, че исканата информация не попада в 
обхвата на Закона за достъп до обществена информация. Първо, тази 
документация, която се иска, не е създадена в Централната 
избирателна комисия, за да бъде предоставена от ЦИК като 
компетентен орган в изпълнение на разпоредбите на Закона за 
достъп до обществена информация. И мисля, че ако е приложим 
Законът за достъп до обществена информация изобщо, не е изтекъл 
срокът. 

Моля ви, колега Димитров, тъй като проектът на решение, 

предполагам, е подготвен от юристите от администрацията на 
Централната избирателна комисия, да преразгледат предложения 
текст и да изразят становище дали изобщо е приложим Законът за 
достъп до обществена информация или документацията, която 
изисква господин Н.     , трябва да му бъде предоставена от 
областния управител, където са провеждани консултациите. 

Госпожо Матева, заповядайте. 
РОСИЦА МАТЕВА: Искам да обърна внимание, че всъщност 

заявлението е подадено до областния управител и той ни го е 
препратил. Така че и тези обстоятелства трябва да бъдат съобразени, 
защото областният управител го е препратил с аргумента, че цялата 
документация е изпратена в Централната избирателна комисия. Но 
според мен трябва да бъде обмислено и това нещо - в крайна сметка 
кой трябва да отговори на това заявление. И юристите да го 
преценят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вие като докладчик 
ако имате друго предложение, кажете. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз друго предложение не мога да 
имам освен споменатите тук аргументи. Нямам друго мнение. Ще 
обърна внимание на юристите, че в отговора, за който имаме срок до 
края на месеца, даже до 1 или 2 юни, трябва да обяснят, че това не е 
обществена информация по смисъла на Закона за достъп до 
обществена информация. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Друг доклад имате 
ли в тази точка? Не. 

Колеги, аз периодично ще питам, който има готовност по 
проекти на решения за регистрация на партии и коалиции, да ми 
дава знак, за да приемаме приоритетно тези решения. 

Колеги, преминаваме към точка седма. Първият докладчик в 
тази точка е господин Димитров. Заповядайте. 

 

Точка 7. Доклади по административни преписки. 
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Имам няколко писма, с които ни уведомяват различни общини, че са 
отваряли запечатаните помещения. 

Първият номер е вх. № НС-06-361 от 25 май 2021 г., с който 
кметът на община Пещера ни е изпратил документите, свързани с 
отварянето на архива, съхранен от предишни избори. Отварянето е 
по нашето Решение № 2220 от 15 март. Имаме заповед, протокол. За 
сведение докладвам. 

По същата причина е отворено и помещението в Нова Загора, 
кметът ни е изпратил протокола, опис на документите, които са 
съхранени, както и заповедта. Също за сведение. 

Имаме едно писмо, на което трябва да отговорим по различен 
начин, то е от община Монтана. В него се иска от нас да разрешим 
отваряне на запечатано помещение. Отговорът ще бъде да погледнат 
Решение 1244, с което на практика поводът, тоест преместването на 
архива от едно помещение в друго е основание самостоятелно да 
извършат действията и да ни уведомят за това с подходящите 
документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 
заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 
писмо, което сме получили от Общинската избирателна комисия – 

Благоевград. Определили са номера на едномандатния изборен 
район за изборите за кмет на община в частичните избори на 27 юни. 

Само за сведение ви уведомявам, че във вътрешната мрежа 
има една табличка, тя е публикувана с оглед на преценка на тиража 
на бюлетините, но просто да имате представа, тъй като включва 



 15 

брой избиратели, данни от окончателните списъци от изборите на 4 
април, както и от предварителните списъци сега, включително по 
данни от протоколите на районните избирателни комисии. Моля да 
знаете, че е публикувана такава справка. 

Докладвам ви едно писмо, което предлагам да изпратим до 
изпълнителния директор на Печатницата на БНБ с искане за 
съдействие относно техническите характеристики на бюлетините за 
изборите за народни представители съобразно съответните номера 
на образците на книжа. 

Моля да гласуваме такова писмо до Печатницата на БНБ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

предложението. Подлагам на гласуване изпращането на писмо до 
Печатницата на БНБ. Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви предложение 

за сключване на трудов договор с М.           К.          С.             , както 
и с Н.             Р.           И.           . На работна група бяха обсъдени. 
Това е във връзка с необходимостта от обезпечаване на работата на 
Централната избирателна комисия по подготовката и 
произвеждането на изборите. Няма пречка и с двете лица да бъдат 
сключени договори на основание чл. 49, ал. 5 от Правилника за 
организацията и дейността на Централната избирателна комисия. 

Представени са длъжностна характеристика на длъжност 
„Главен експерт” и проекти на трудови договори с двете лица, 
считано от 27 май до 23 юли включително.  

По отношение на дейността, тя е свързана основно с работата 
на работната група по гласуването извън страната – обработка на 
документите, подпомагане на работата на работната група и на 
Централната избирателна комисия, всички въпроси, свързани с 
осигуряването на гласуването в секциите извън страната, както и за 
тяхното създаване, въпроси, свързани с провеждането на 
консултациите, назначаването на секционните избирателни комисии, 
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получаването на необходимите данни за отчитането на резултатите 
от гласуването. 

Моля с едно протоколно решение да одобрим длъжностната 
характеристика за длъжността „Главен експерт” и да приемем 
решение за сключване на трудов договор с М.                К.                 

С.            и Н.             Р.               И.            за срока, така както 
посочих, и другите клаузи по трудовия договор, така както са в 
проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 
предложения по така направения доклад? Не виждам. 

Подлагам на гласуване направеното предложение за 
одобряване на длъжностна характеристика и сключване на срочен 
трудов договор при условията на чл. 39 от Правилника на 
Централната избирателна комисия с предложените лица. 

Моля, процедура на гласуване. 

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

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

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева,); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 
писмо-отговор от Българския институт по метрология. Докладвам ви 
го за запознаване с оглед на необходимостта от привличане на 
експерти във връзка с машинното гласуване. 

Докладвам ви едно мотивирано искане от Районната 
избирателна комисия – Бургас. Моля да се запознаете. То е с вх. № 
НС-15-399 от 25 май 2021 г. На свое заседание са обсъдили въпроса, 
в писмото, подписано от председател и секретар, има подробно 
изложени мотиви. Предлагат Централната избирателна комисия да 
разреши допълнително две бройки за технически сътрудници и две 
бройки за експерти. 

Съгласно наше Решение № 10 за определяне на 
възнагражденията, както и отношенията, свързани с подпомагането 
на работата на районните избирателни комисии, предлагам 
Централната избирателна комисия да даде разрешение за 
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привличане на допълнителни бройки, така както е направено 
предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 
на гласуване направеното предложение да дадем съгласие за 
допълнителните сътрудници и експерти на Районната избирателна 
комисия – Бургас. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 
молба от Л.            Р.           . На основание т. 14.3., както е 
предвидено по договора, едностранно, с едноседмично писмено 

предизвестие до другата страна да се прекрати договор № 168 от 
22 май 2021 г. С пожелание за успешна работа.  

За сведение на Централната избирателна комисия. 
Докладвам ви писмо, което сме получили от КПКОМПИ, от 

председателя господин Цацаров, по отношение на статута на 
Централната избирателна комисия. На 19 май 2021 г. са приели 
решение относно подаването на декларациите от членове на 
Централната избирателна комисия с прекратен мандат от 12 май 
2021 г., които са назначени в новия състав, както и по отношение на 
тези членове, които са с прекратен мандат, но не са назначени в 
новия състав, включително и за лицата, които за първи път са 
назначени за членове на Централната избирателна комисия. 

Моля да се запознаете. Решението е публикувано и на 
страницата на КПКОМПИ. Лицата, които са назначени в новия 
състав и са били членове в предишния мандат, подават само 
ежегодна декларация. Тези лица, които са с прекратен мандат и не са 
в новия състав, подават декларация, която е финална.  А новите лица 
подават встъпителна декларация. 

На този етап това са моите доклади, госпожо председател. 

Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стойчева, 
казахте, че имате проект на решение за регистрация. Колеги, нека да 
разгледаме първо проекта за регистрация. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, в папка с моите инициали в днешно заседание може да се 
запознаете с проект на решение относно регистрация на партия 
„Глас Народен” за участие в изборите за изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Глас 
Народен“, подписано от Светослав Емилов Витков в качеството му 
на председател и представляващ партията, заведено под № 4 на 
24 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за 
народни представители на 11 юли 2021 г. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 
правно състояние, удостоверение  от Сметната палата за внесени от 
партията финансови отчети за 2018 г., 2019 г. и 2020 г., образец от 
подписа на представляващия партията, както и образец от печата на 
партията, вносна бележка, издадена от „УниКредит Булбанк“ АД от 
21.05.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от  
Изборния кодекс, удостоверение от 20.05.2021 г., издадено от 
„УниКредит Булбанк“ АД за актуална банкова сметка, името на 
лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната 
отчетност на партията, свързани с предизборната кампания списък, 
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3728 
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.  

Заявено е искане за наименованието на партията в 
бюлетината по следния начин: ПП ГЛАС НАРОДЕН. 

От протокол  от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка 
на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия 
„Глас Народен“  в ЦИК, се установява спазването на разпоредбата 
на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко 
от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Глас 

Народен“. 
Предвид изложеното и на посочените в проекта правни 

основания предлагам  Централната избирателна комисия да приеме 
следното решение: 
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 Регистрира партия „Глас Народен“ за участие в изборите за 
народни представители на 11 юли 2021 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е ПП ГЛАС 
НАРОДЕН. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 
административен съд чрез Централната избирателна комисия в 
тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 
доклада. Подлагам на гласуване така представения проект на 
решение относно регистрация на партия „Глас Народен” за участие в 
изборите на 11 юли 2021 г. 

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, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Благодаря. Това е Решение № 127-НС от 26 май 2021 г. 
Има ли други проекти за регистрация на партии и коалиции? 

Няма. 
Преминаваме към точка седма. Госпожо Стойчева имате 

думата. 
 

Точка 7. Доклади по административни преписки. 
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е писмо от 

областния управител на област Смолян относно информация за 
определеното помещение за съхранение на бюлетините за гласуване 

в  изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. То е в 
изпълнение на наше Решение № 50-НС от 20 май 2021 г. Докладвам 
го за сведение и за приобщаване към общата папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Господин Баханов, заповядайте в доклади по административни 
преписки. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Няколко преписки за сведение за отваряне на запечатани 
помещения. 
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С вх. № НС-06-363 от 25 май 2021 г. кметът на община 
Ценово ни изпраща във връзка с отворени запечатани помещения за 
поставяне на съхранение на избирателни списъци след извършената 
проверка от ТЗ „ГРАО”, гр. Русе. Изпратен е протокол от 18 май и 
заповед от 18 май за назначаване на комисия за отваряне на 
помещението. За сведение. 

Следващият номер е НС-06-364 от 25 май 2021 г. от община 
Главиница, област Силистра, отново кметът ни изпраща своя 
заповед за отваряне на запечатано помещение и протокола за 
извършената дейност от назначената с негова заповед комисия. 

Следващото е вх. № НС-06-360 от 25 май 2021 г. от кмета на 
община Сандански. Изпратил ни е също заверено копие от заповедта 
от 18 май, протокол от 19 май за отваряне на помещението. 

С вх. № НС-06-366 от 25 май 2021 г. в Централната 
избирателна комисия е изпратено по имейла писмо, с което кметът 
на община Гурково ни уведомява, че е отваряно запечатано 
помещение, определено за съхранение на изборни книжа и 
материали. Изпращат ни копие от заповедта на кмета и протокол от 
21 май 2021 г. за отваряне на помещението, а заповедта е от 18 март 
2021 г. Това е във връзка и с наше писмо, с което сме изпратили 
писмо от Районно управление „Полиция” – Казанлък, за предаване 
на информация, която се съхранява в запечатано помещение в 
община Гурково. 

Това е засега, госпожо председател. Всички са за сведение. 
Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря, колега 
Баханов. 

Господин Чаушев, заповядайте. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И аз да продължа същата тема. Уважаеми 

колеги, ще ви докладвам за сведение няколко писма с приложени 
документи от отваряне на помещения след наше разрешение за 
отваряне на помещения: от кмета на община Септември със 

съответните протоколи и заповеди, от кмета на община Стара 
Загора, от кмета на община Стражица и от кмета на община 
„Искър”. По всички преписки има съответните протоколи, заповеди 
и информация как са отваряли помещенията. За сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли друг 
доклад? Не. Благодаря, господин Чаушев. 

Преминаваме към точка 7 а. Госпожо Матева, заповядайте. 

 

Точка 7а. Доклади по дела, жалби и сигнали. 
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от омбудсмана на републиката госпожа Ковачева с вх. № НС-23-317 

от 25 май 2021 г. Тя ни пише във връзка с жалба, входящият номер 
на омбудсмана е посочен в писмото. Жалбата е подадена до 
омбудсмана от Ц.            В.          М.           с посочен електронен 
адрес. Господин М.           твърди, че е подал от този електронен 
адрес сигнал до Централната избирателна комисия за организация на 
гласоподаването в 73-то СОУ в София, който е върнат (изписан 
текст на английски) като лоша репутация на пощата.  

Настоява да се провери как се осъществява технически 
подаването на сигнали към Централната избирателна комисия и 
същевременно сочи, че няма описана информация колко ще струва 
да се обади по телефон за подаване на сигнал. Опасява се, че в 
случая се касае за лошо техническо изпълнение или опит за цензура. 

Омбудсманът ни моли на основание чл. 28 от Закона за 
омбудсмана да я информираме в разумен срок за предприетите 
действия, както и да информираме гражданина в съответствие с 
правото му на добра администрация. 

Аз ви го докладвам в момента за запознаване. Ще го насоча 
към юристите за подготовка на отговор до омбудсмана и до 
господин М.  . Но от собствен опит мога да кажа, че като 
председател на Обществения съвет изпращахме писма до 
Централната избирателна комисия и в някакъв момент трябваше да 
сменим имейл адреса, тъй като платформата, на която беше 
предходният имейл адрес, връщаше същия отговор - поради лоша 
репутация на платформата не се приемаха имейлите на имейл адреса 
на Централната избирателна комисия. Струва ми се, че това е с оглед 
сигурността и с оглед сървърите по какъв начин са защитени. Но ще 
предложа на юристите да обследват дали и каква е причината да се 
връща такава информация и да ни предложат отговор до омбудсмана 
и до подателя на жалбата. 
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Следващия ми доклад е жалба от А.                   Х.                   

Х.          с вх. № НС-22-1812 от 25 май 2021 г. Той подава жалбата 
във връзка със закриване на изборна секция в с. Врабча, община 
Трън, като твърди, че гласоподавателите се изпращат да гласуват в 
секцията в с. Ездимирци, а най-близката до с. Врабча е в с. 
Филиповци. Твърди също, че гласоподавателите от с. Врабча с 
постоянен адрес са 12, повечето от тях са възрастни и трудно 
подвижни и им е по-близко и по-лесно да гласуват в с. Филиповци.  

Изпратили са подписка до кмета на общината, но отговорът 
на кмета, който е приложен, не ги удовлетворява. Кметът твърди, че 
в изборите за Народно събрание няма как да бъде променено 
гласуването на гласоподаватели от с. Врабча във Филиповци, тъй 
като подписката не била съобразена с волята на жителите на селото, 
които имат постоянен адрес, и едва 40 процента от тях желаят да 
гласуват в с. Филиповци. 

Аз ви предлагам все пак да върнем обратно на кмета на 
общината, тъй като той е органът по Изборния кодекс, който 
преценява къде ще гласуват гласоподаватели, за които не може да 
бъде образувана избирателна секция поради недостатъчен брой, с 
молба да разгледа преписката и подписката на избирателите. Ако 
действително те са само 12 с постоянен адрес и всички желаят да 
гласуват в с. Филиповци, да бъде преценена възможността да бъде 
удовлетворено желанието на избирателите, като помолим да ни 
върнат обратно информация, както и на подателя на жалбата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колега 
Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Нещо странно виждам и не 
знам дали не е грешка. Всъщност в жалбата на господин А.              

Х.   става дума за това гласоподавателите от Врабча да не бъдат 
изпращани в с. Ездимирци, а в с. Филиповци. В отговора на кмета 
става дума именно за това, че няма как да бъде променено 
гласуването на избирателите от Врабча в с. Филиповци, което 
съответства на искането в жалбата. 

РОСИЦА МАТЕВА: Всъщност то има как, ако кметът 
прецени. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Момент! Те искат тъкмо в с. 
Филиповци да гласуват, а не в с. Ездимирци според жалбата. За с. 

Ездимирци в отговора на кмета въобще не става дума, той обяснява, 
че няма как да бъде в с. Филиповци, което всъщност те искат. 

РОСИЦА МАТЕВА: Напротив, колега Томов, той казва: няма 
как да бъде променено гласуването от с. Врабча в с. Филиповци. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, но нали точно това искат в жалбата 
– да гласуват в с. Филиповци. 

РОСИЦА МАТЕВА: Но те гласуват на друго място и кметът 
твърди, че не може да бъде променено да е в с. Филиповци, както 
искат те. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би има 
значение къде са им адресите на тези хора. 

РОСИЦА МАТЕВА: В жалбата се твърди, че има 12 жители 
по постоянен адрес в с. Врабча. Сега кметът отговаря в проценти и 
казва, че има и 22 жители с настоящ адрес. Не казва колко са с 
постоянен, казва, че от тези с настоящ адрес само шест са подписали 
подписката, а от тези с постоянен адрес – 40 процента. От колко 
обаче са 40 процента не става ясно. Но едно е ясно – че има желание 
на част от избирателите да гласуват в с. Филиповци, но каква е тази 
част в абсолютна бройка няма как да стане ясно от отговора на 
кмета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 
предложения, колеги? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева за 
изпращане на писмо до кмета на община Трън със съдържанието, 
което тя ви представи.  

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма.  

Благодаря. 

Други доклади в жалби и сигнали? Няма. 
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Преминаваме към точка осма. Първият докладчик е колегата 
Войнов. Заповядайте. 

 

Точка 8. Разни. 
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми 

колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-01-11 от 25 май 2021 г. 
Писмото е от администрацията на президента и с него ни изпращат 
по компетентност писмо от Ирина Василева, в което тя излага свои 
виждания за подобряване на изборния процес. 

Ще припомня, че същото писмо от И.          В.         постъпи и 
в Централната избирателна комисия с вх. № НС-23-288 от 14 май 
2021 г. и беше докладвано на заседание от 16 май. Затова сега 
докладвам това писмо за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Следващият докладчик е колегата Гаврилов. Заповядайте. 
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Ако има точка „Разни” след обяд, 

ще докладвам тогава. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, остава за 

следобедната част. 
Колегата Георгиев е извън зала. 
Госпожо Ганчева, заповядайте в точка „Разни”. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, госпожо председател, в точка 

„Разни” ще докладвам няколко писма, свързани чужбина, които сте 
ми разпределили. 

На първо място, докладвам вх. № НС-06-368 от 25 май 2021 г. 
Това е писмо, получено от община Трън относно гласуване на лица с 
адреси извън Класификатора на настоящия и постоянния адрес в 
Република България. 

Колеги, аз ще предложа проект на решение за гласуване на 
тези лица. Знаете, че традиционно за тези категории лица общините 
ни сезират с подобни писма. Ще предложа проект на решение, което 
да може да гарантира правото на глас на тези лица. Това писмо към 
момента е за сведение, ще ги обобщя заедно с другите, предполагам, 
че и други общини ще ни сезират. 

Докладвам писмо вх. № НС-22-1819 от 26 май 2021 г. Това е 
писмо от госпожа И.        Р.      . Писмото е адресирано и до 
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председателя на ЦИК. В писмо от Министерството на външните 
работи до министерствата относно формиране на секционните 
избирателни комисии извън страната за провеждане на избори за 
Народно събрание, насрочени на 11 юли, е поставено следното 
условия. Служители, които са ваксинирани и имат сертификат, ще 
бъдат с предимство при краткосрочно командироване за 
организация и провеждане на предстоящите парламентарни избори в 
чужбина.  

„Моля за информация има ли издадено указание за това от 
ЦИК и какво е нормативното основание за осигуряване на 
предимство на тези служители, които са ваксинирани и имат 
сертификат, пред служителите, които по медицински или други 
причини до момента не са ваксинирани и не са получили 
сертификати. Какви мерки са предприети от страна на ЦИК за 
предотвратяване на всички форми на дискриминация на основание 
признак ваксина, здравен профил при провеждане на изборите за 
Народно събрание на 11 юли 2021 г.?” 

Аз считам, че Централната избирателна комисия не е давала 
такива указания, още повече, ние не командироваме служителите. 
Но с оглед, че сме пряко ангажирани с организацията на изборите, 

предлагам да препратим писмото на госпожа Р.   с искане за 
становище по компетентност от Министерството на външните 
работи. Още повече, да ни уведомят за всички действия, които са 
предприети по отношение на ваксинирането на служители, които 
евентуално ще бъдат краткосрочно командировани като членове на 
секционните избирателни комисии. Аз лично считам, че не може да 
има поставяне на такова условие, и предлагам писмо в този смисъл, 
ако няма други мнения. 

Ще изготвя писмото като текст до края на заседанието и ще 
го видите пак, за да няма разминаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз подкрепям това 
предложение. Може би да изискаме писмото, което изпращат до 
държавната администрация, до всички ведомства за предоставяне на 
предложения за държавни служители, които да бъдат 
командировани, ако има готово такова. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не възразявам, госпожо 
председател, но считам, че дори във връзка с това, което казахте, 
можем да им напишем едно изречение, ако колегите приемат, че не 
би следвало да се поставя такова условие. Мисля, че така ще бъдем 
по-категорични. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Освен ако 
приемащата държава няма такова изискване може би. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Приемащата държава може да има 
такова изискване, но Министерството на външните работи трябва да 
осигури ваксиниране на всички желаещи. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Фактът, че много страни не 
допускат, слагат карантина седмица-две и т.н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изискванията вече 
са такива, че ако не си ваксиниран, трябва PSR тест. Но всичко това 
трябва да го осигури, както каза колегата Ганчева, 
командироващият. 

Колеги, чухте направените предложения. Подлагам на 
гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, от Министерството на 
външните работи сме получили писмо с вх. № НС-40-01-320 от 25 

май 2021 г. В посолството на Република България в Ханой е 
получено сканирано заявление за гласуване в СИК извън страната в 
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., като се сочи, 
че заявлението е подадено лично на хартиен носител в посолството. 

Молят за нашите указания по отношение на изпращането по 
електронен път съгласно чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс на 
заявленията за гласуване извън страната, постъпили по реда на чл. 
16, ал. 1, в  дипломатическите и консулските представителства, 
подадени лично или чрез писмо по пощата. 

В писмото на Министерството на външните работи се сочи, 
че ще разпространи до задграничните представителства адреса на 
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електронната поща, на който да бъдат изпращани сканираните 
файлове, както и други технически детайли – големина, формат на 
сканирани файлове и пр. 

Аз ще изразя моето лично мнение, по същество с това писмо 
предлагат нов ред за обработка на заявленията за гласуване извън 
страната. Знаете, че традиционно те се изпращат чрез 
Министерството на външните работи, като по този начин се 
улеснява работата и на двете ведомства. Още повече, има, така да се 
каже, двоен поглед. Считам, че ние традиционно поддържаме добри 
отношения и взаимодействие с Министерството на външните 
работи, с оглед това че пряко сме ангажирани за произвеждане на 
изборите и гласуване извън страната. 

Да, ние сме запознати с това заявление, то е на доклад на 
колегата Томов, една от грамите, изпратени от посолството. Не е 
изпратено за проверка, тъй като, знаете, ние коментираме от 
известно време и технологически изчаквахме нарочно създаваната 
поща за обработка на заявленията за гласуване извън страната. 
Обсъдихме на работна група, запознали сме се с традиционния 
технологичен ред за обработката на заявленията за гласуване извън 
страната. И аз ви предлагам да гласуваме този технологичен ред, 
който е във вътрешната мрежа. В този смисъл е подготвено и 
писмото до министъра с копие до господин Кондов като 
ръководител на работната група. Госпожо председател, когато дойде 
вече писмото със съответната поща, просто ще бъде посочена и 
изпратена.  

Предлагам да го гласуваме, ние го обсъдихме онзи ден, 
просто изчаквахме самата електронна поща, тя, доколкото от 
председателя в оперативен порядък имаме информация, че ще е днес 
в най-кратко време. Така че предлагам да го одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 
предложението на колегата Ганчева. След запознаване на всички 
колеги и лека редакция ви предлагам да гласуваме предложението за 
изпращане на писмо до министъра на външните работи с копие до 
постоянния секретар за технологичния ред за приемане на 
заявленията за гласуване извън страната. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам това заявление за 
гласуване извън страната, което така или иначе е получено и в 
Централната избирателна комисия, сътрудниците да го изпратят 
след получаване на пощата за проверка, за да може лицето да се 
види в списъка на потвърдените, съответно ако има някакъв 
проблем, в непотвърдените заявления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Подлагам на гласуване предложението. 
Моля,  на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Следващият докладчик е колегата Томов. Заповядайте. 
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, вчера имаше 

работно обсъждане на едно мое предложение за методика на тест за 
определяне капацитета на устройствата за машинно гласуване. Част 
от колегите са се запознали с него, не знам дали всички са се 
запознали, но тъй като това предложение изисква три дни 
организация за планирания тест на 30 май, в неделя, се колебая 
между два варианта – единият е може би сега да помоля Комисията 

да се произнесе върху него и да го обсъдим, другият е, ако има 
колеги, които не го познават, да го докладвам за сведение сега и след 
обяд да го обсъдим. При всички положения обаче ви моля да вземем 
решение днес, защото иначе ще бъде технически невъзможно да се 
организира за 30 май. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз предлагам да го 
обсъдим сега, тъй като след малко ще прекъсна заседанието. 
Заповядайте, колега Томов. 



 29 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз нямам какво повече да добавя освен 
това, което го има в текста. Не виждам смисъл да преразказвам 
текста, надявам се колегите да са се запознали с него, обсъждахме го 
на работно заседание, раздадох го почти на всички. Не съм получил 
досега препоръки, които да го изменят по същество. Знам, че Росица 
Матева имаше някои бележки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 
госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, аз принципно 
смятам, че ако се провежда по начина, по който предлага колегата 
Томов, този тест трябва да бъде проведен с машина, на която е 
инсталирана демо версия и в която са записани партии и коалиции и 
изглежда по начина, по който изглеждат бюлетините, когато се 
гласува в избори за Народно събрание, а не с така предложените 
наименования на марки кафе. Защото ми се струва, че по този начин 
би се объркал избирателят за какво в крайна сметка гласува. 
Всъщност идеята на този тест е в среда, подобна на секционна 
избирателна комисия, да се провери капацитетът на машините и по-

точно с една машина в изборния ден 13 часа колко избиратели могат 
да гласуват при добре създадена организация за проверка на 
документите за самоличност и наличието на избирателя в 
избирателния списък, гласуването с машина, подписването, 
напускането на изборното помещение. Много добре знаем, че при 
тези действия и при гласуване с хартиени бюлетини има обикновено 
едновременност на част от действията – докато единият избирател 
гласува, на другия се проверяват документите за самоличност, 
третият се подписва, тъй като обикновено са разделени в 
избирателните списъци. 

Моето лично мнение беше, че тази проверка трябва да бъде 
извършена тук в помещенията на Централната избирателна комисия. 
Но ако Комисията прецени, че трябва да бъде направена по начина, 
по който предлага колегата Томов, предлагам върху това да се 
акцентира – проверка на капацитета, на броя гласували с една 
машина, за да можем да преценим в кои секции с колко избиратели, 
които са гласували, трябва да бъдат сложени от една машина и колко 
повече. 
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Отделно от това съм категорично против да се предоставят 
каквито и да било предметни или парични подаръци за това, че 
избирателите са отишли да гласуват, защото смятам, че няма да бъде 
прието добре това нещо. Смятам, че с доброволци може да бъде 
извършен този експеримент, който да даде необходимата 
информация на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, друго 
мнение? Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Първо ще кажа, че това, че 
предложението на колегата Матева може също да бъде изпробвано и 
те не се бият едно друго. Ние имаме три машини и вероятно трябва 
да направим колкото се може повече тестове, решавайки този, 
критичен струва ми се въпрос, какъв е капацитетът на една машина, 
опитвайки се да го оценим колкото се може по-обективно. 

И сега ще си кажа възражението и ще се мотивирам защо 
предложението ми е за неполитически избор. Смятам, че за да 
можем да засечем времето, което е нужно на избирателя технически 
да направи два избора в тази машина, ние трябва да го изправим 
пред две прости проблемни ситуации. Прости, но реалистични, тоест 
той да прави реален избор. Тук е съвършено без значение каква ще е 
темата на такъв тип допитване, важно е той да бъде поставен пред 
тези технически, повтарям, проблеми, пред които ще бъде поставен 
в изборния ден. Да извърши точно толкова действия с машината, 
колкото ще извърши в изборния ден. 

Затова предлагам да са марки кафе, а не политика, защото ако 
политизираме един такъв тест, ние ще загубим възможност да го 
организираме така, че в него да участва такава група, която не е 
мотивирана по някакви политически съображения да участва в нея. 

Как го виждам аз? Човекът трябва да дойде, да даде кратка 
информация за себе си, защото ни трябват няколко данни за анализ и 
обработка на тази информация. Няколко социалдемографски данни – 

пол, възраст и образование, както и това дали е гласувал с машина 
на 4 април, за да видим ще има ли разлика в начина на боравене с 
устройството при хората, които са гласували на 4 април, и при 
хората, които не са го направили тогава. 
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Подбрано е Доброславци, защото има резултат, има 
съотношение между гласували и негласували, което е 
приблизително такова, каквото е националното. 

Въпросът е да има два реални избора, които той да може да 
направи бързо, без сериозно замисляне. Това е моето разбиране. А 
тестът, който предлагаш ти, колега Матева, ще събере хора, които 
ще имат някакво специално отношение към проблема за машинното 
гласуване – или ще им е интересно да гласуват, или по някакъв 
начин ще имат опит в него. Забележи, в никакъв случай не твърдя, 
че такъв тест не трябва да се проведе. Напротив, ако проведем два 
различни теста и те са с близки резултати по отношение на времето, 
ние ще имаме по-висока увереност, че сме получили обективна 
картина за това колко хора могат да минат през една машина в един 
изборен ден. 

Второто нещо. По отношение на подаръците. Това е общо 
взето класически начин да се организират качествени изследвания, 
да се създаде някакъв стимул за участие, който е неутрален по 
отношение на целите на изследването. Разбира се, може да се опита 
и без подаръци. Страхувам се, че достигането на 20 на сто 
възвръщаемост, 20 на сто от хората, които биха могли да участват, 
без да се направи някакъв скромен подарък на участниците, ще бъде 
нереалистична цел. Не виждам нищо, което да компрометира 
експеримента, ако на хората се даде по едно пакетче кафе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз изразявам моето 
мнение. Може би от социологическа гледна точка колегата Томов е 
прав. Аз няма да подкрепя предложение за предметни награди. 
Спомням си, преди много години имаше нещо подобно с едни 
томболи, които са създали доста негативно настроение сред хората. 
Така че, много ви моля, с всичко друго бих се съгласила, но в тази 
част смятам, че това ще провокира негативно отношение към 
експеримента, а нашата цел е той да бъде максимално полезен. Не го 
казвам като упрек, колега Томов, към вас, може би от вашата гледна 
точка като социолог сте прав. Но Централната избирателна комисия 
като държавен орган трябва да поддържа позицията си като такъв. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, с две думи, приемам го това, 
можем да опитаме без награди, възниква риск да не стане. Това е, 
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което искам да кажа, но това ще се види, след като се проведе, ако се 
проведе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Трябва да бъдем 
максимално близко до реален изборен процес, за който не ес плаща. 

Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Моето възражение, освен това, което 

казах по-рано, е свързано и със следното. Не смятам, че трябва да 
търсим от избирателя информация той да предостави, в случая при 
този експеримент, за пол, възраст, образование или опит с машинно 
гласуване. Така или иначе, при положение че той се появява, за да 
ни съдейства, приемаме, че има чисто любопитство как би се 
справил с машината. Смятам, че за нас е важно да установим 
времевата рамка на процеса на гласуване, или още по-точно, броя 
избиратели, които могат да гласуват с машина. И така предложеният 

вариант, в който да се гласува с десет марки кафе и единадесет 
страни на производителя, според мен няма да ни свърши работа, ако 
се направи такава демо версия. Защото тази бройка ще се разположи 
на един екран на машината. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не, разбира се, на два екрана, на три 
екрана. 

РОСИЦА МАТЕВА: Няма как да се разположи на три екрана, 
защото ние на изборите имахме 30 регистрирани партии и коалиции, 

едно „Не подкрепям никого”, няколко независими кандидати в 
различните райони. И всъщност идеята, която аз застъпвам и която 
беше описана и в предложението, което получихме от Обществения 
съвет, беше да се направи проверката, този експеримент възможно и 
с десетина човека, които включително могат да са от Централната 
избирателна комисия и от администрацията, които дори не са 
гласували с машина. Докато в контролирана среда, втория, третия 
път, когато ще гласува съответният избирател, да му бъде зададен 
начин, по който да гласува, за да му бъде указано да направи такъв 
избор, че да трябва да прелисти втора, трета страница. Да избере 
например преференция, след което да провери, след което да се 
върне обратно, да направи нов избор, за да може наистина в реална 
ситуация с демо версия от бюлетина за избори за Народно събрание 
да бъде проверено как ще се гласува. Смятам, че ние това търсим, а 
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не търсим просто социологическо проучване какво е отношението на 
гласоподавателите от различа възраст, пол и образование към 
машинното гласуване. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Първо, това съм го проверил. Говорил 
съм със „Сиела Норма”, няма никакъв проблем при такъв брой 
опции те да бъдат разположени на повече от една страница. 
Естествено, че трябва да има толкова страници, колкото очакваме да 
има в изборната бюлетина. И ако човекът избере нещо, което не 
може да намери на първа страница, за да потвърди избора си, да 
бъде принуден да прелиства. Това, че може да се съберат на една 
страница, не означава, че трябва да ги съберем на една страница. 
Това – от една страна. 

От друга страна, пак ще повторя, различията ни по 
отношение на това как да се промени този експеримент не ме карат 
мен да разглеждам варианта, който ти предложиш, и варианта, който 
аз предлагам, като алтернативни. Те могат да бъдат осъществени и 
двата. И тогава ще видим какви са резултатите. Категорично обаче 
смятам, че нашата задача е да успеем да фиксираме два типа времена 
– времето от даването на смарт картата до връщането на смарт 
картата за всеки избирател, като в това време никой не му се намесва 
как гласува и той прави реалния избор. Това е идеята, която се 
опитвам да защитя, и времето на техническите паузи между две 
гласувания. Това е същественото и ние тогава ще имаме сравнимост 
с изборната ситуация. 

Колкото до събирането на данни за пол, възраст и 

образование, те могат да бъдат събирани анонимно, никой няма да 
ги пита за имената. Тези данни са необходими за анализ на тази 
информация, защото е много важно да разберем ще има ли някакви 
съществени различия в начина, по който човек борави с машината, в 

зависимост от пол, възраст и образованието, както и в зависимост от 
това дали е имал някакъв минал опит на гласуване с устройство за 
машинно гласуване. За да можем оттам насетне да направим такъв 
анализ, който да ни даде сравнително обективна представа за това 
какъв ще е капацитетът на тези устройства. Аз поне казвам, че мога 
да направя такъв анализ, ако разполагам с няколко променливи, 
които ми позволяват да правя двумерни разрези в цялата 
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информация. Иначе ще останем просто да възпроизведем 
техническия резултат от написаното, без да можем да анализираме 
данните. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Аз възприемам становището на колегата 

Томов, че двата начина на провеждане на този експеримент могат да 
бъдат направени алтернативно и в тази връзка ще се свържа, ако 
позволите, с Обществения съвет, които заявиха желание да ни 
подпомогнат. И ако не възразява Централната избирателна комисия, 
още утре да организираме тук в ЦИК този експеримент, а пък 
колегата Томов да организира другия в неделя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега 
Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Аз мисля, че е крайно време да 
направим нещо, а не само да приказваме. И още днес дори 
домакинът да даде една машина да я видим. Тя трябва да се 
конфигурира за този наш експеримент и дори и да не е 
конфигурирана, да знаем какво се появява на екрана. Да го 
погледнем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 
госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Гаврилов, трите машини, които 
са при нас, са с инсталирана демо версия на бюлетините за изборите 
за Народно събрание в трите страници, така както е гласувано, 
просто имената на партиите и на кандидатите, пише номера. Точно 
заради това за да не се прави политически избор. моето предложение 
е да бъде утре организирано това пробно гласуване, защото, както 
казах, колегите от Обществения съвет, които ще ни подпомогнат, 
помолиха да им кажем поне един ден предварително, защото все пак 
те имат друга работа, а тази дейност в Обществения съвет е на 
доброволни начала. 

Така че моето предложение е утре към обяд, може би към 13 
ч. да говорим, ако могат да дойдат, и да организираме тук такова 
пробно гласуване. Отделно от това и колегата Томов, ако Комисията 

прецени, да го направи, за да можем да сравним. Защото също 
смятам, че губим време, имаме ги тези машини вече от няколко дни 
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и трябва да можем да вземем информирано решение колко машини 
да купим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, от всичко 
казано дотук аз за себе си правя следното заключение. Казвам моето 
лично мнение. Според мен имаме повече от един вариант за 
провеждане на експеримент. Единият си е социологическо 
проучване, около социологията, предложен от колегата Томов. 
Според мен няма пречка и не е лошо то да бъде проведено, така 
както той го е предложил, пак казвам, с изключение на частта, 
свързана с материалната страна. Защото то ще даде един друг поглед 
на нещата. 

Предложението, което е с демо версията на гласуването в 
избори за Народно събрание, мисля, че тази демо версия е 
инсталирана в машината, ако правилно си спомням. Тези машини са 
на разположение в Централната избирателна комисия и можем да 
проведем, независимо от предложението на колегата Томов за 
експеримента в Доброславци, тук да се проведе другият 
експеримент. Двете неща не си противоречат помежду си, като ако 
ще се провежда тук в сградата на Народното събрание, освен 
Централната избирателна комисия и нейната администрация, може 
да се обърнем с молба да се включат и служители на Народното 
събрание, които желаят, за да може повече хора реално да участват в 
експеримента. Може да бъде долу и в пресцентъра, който 
използваме за брифинги, за да има възможност за по-голям поток от 
хора. Достатъчно служители работят и в тази сграда. 

В Доброславци една машина ли ще се използва? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Една. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И в Централната 

избирателна комисия една, а третата може да бъде разположена в 
тази зала, така както е било и в предходната ЦИК, както предложи 
колегата Гаврилов, за да може и членовете на ЦИК да провеждат 
каквото и да било проучване върху тази машина за гласуване. 

Това е моето мнение, колеги. 
Заповядайте, колега Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Очевидно вървим към два типа горе-долу 

на проучване. Едното е при контролирани условия тук в ЦИК, 
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другото е в що-годе полеви условия в село. При единия вариант 
имаше описание и някакви критерии, обаче дайте да видим и в 
контролирания вот в ЦИК с доброволци какво ще мерим, как ще 
обобщаваме резултатите и накрая какви изводи ще правим. На час 
ли, на човек ли, един час ли само ще продължи, 13 часа ли ще 
продължи. Някакъв тип, така да се каже, на сценарий. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз, колега Чаушев, предложих преди 
малко да продължи един час и да бъде осигурен непрекъснат 
човекопоток от гласоподаватели, за да можем в наситена среда, при 
опашка от избиратели да преценим колко време е необходимо на 
избирател и като цяло за един час колко избиратели могат да 
гласуват. И мисля, че това ще ни даде отговор, умножавайки го по 
13. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 
друго предложение? Не виждам. 

Колеги, ще подложа на гласуване приемане на протоколно 
решение за провеждане на експеримент за машинно гласуване, като 
едновременно бъдат проведени два теста – единият по 
предложението на колегата Томов в предложеното населено място с 
дата на провеждане по неговото предложение, разбира се, след като 
бъде установен контакт с местната власт и осигуряване на 
съдействие, и провеждане на тест в сградата на Народното събрание 
с участието на Централната избирателна комисия, администрацията 
на ЦИК, Обществения съвет към ЦИК и евентуално при желание на 
служители от Народното събрание. 

Колега Ципов, имате предложение? Заповядайте. 
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател. Аз се 

запознах с предложението на колегата Томов, но си мисля, че има 
резон да помислим и за още едно по-малко населено място, разбира 
се, в близост до София, където също живеят избиратели от различни 
възрастови групи. Все пак Доброславци като село е част от Столична 
община, където се предполага, че по-лесно стигна разяснителната 
кампания и през 2019 г. за европейските избори, и през тази година 
за парламентарните избори. Мисля, че има необходимост да 
помислим в тази посока. Разбирам аргументите ви, господин Томов, 
но смятам, че бихме могли да помислим и в тази посока – в някое 
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село от Софийска област, което е относително близо до града, ако 
трябва да проведем в определен ден и определени часове също 
експеримент там. Евентуално ние ще преценим кога, нека да 
започнем сега с предложението на господин Томов и това, което сте 
коментирали на дебата тук за сградата на Народното събрание, но 
смятам, че има необходимост да помислим и в тази насока. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, така може 
да си говорим до безкрай. Първо, искам да обърна внимание, че вече 
получаваме бележка, че често сме извън микрофон. Аз ще се 
постарая това да не се допуска, но все пак и хората, които 
наблюдават нашите заседания, трябва да отчетат обстоятелството, че 
времето ни притиска. А когато разглеждаме по-дълги проекти на 
решения, има необходимост и от време за запознаване и за мислене 
по проектите. Така че, надявам се, че ще намерим разбиране в тази 
част. 

По предложенията за тест за определяне на капацитета на 
устройствата за машинно гласуване. Предлагам ви да приемем 
протоколно решение да бъдат проведени експерименти в две 
хипотези: в населени места, повече от едно, ако са налице условия за 
организиране, единият вариант на тест ще бъде съобразно 
предложението на колегата Томов, като примерното предложение 
бъде преработено с други наименования. Електронната бюлетина и 
при двата експеримента да бъде на три страници, с оглед на това, че 
предвид регистрираните партии и коалиции в изборите на 4 април се 
предполага, че ще бъдат долу-горе същия брой, за да може да бъде 
този експеримент близък до демо версията, която беше използвана в 
експериментите, които прави Общественият съвет към ЦИК в 
изборите на 4 април. 

Вторият експеримент ще бъде в сградата на Народното 
събрание в Източното криво в помещението, което ползваме за 
брифинги, като се използва демо версията на машинното гласуване, 
която също е на три страници, с номера. Вторият експеримент тук в 
сградата на Народното събрание ви предлагам той да се проведе на 
27 май от 13 до 14 ч., след което непосредствено има брифинг на 
Централната избирателна комисия и ако се засекат двете събития, 



 38 

ако желаят и представителите на медиите също могат да се включат 
в експеримента. 

Другият тест, за който засега имаме предложение за с. 
Доброславци от колегата Томов, ако е налице възможност, след като 
установите контакт с местната власт, да се проведе на 30 май в 
неделя. Възлагаме на колегата Томов организацията по 
провеждането на този тест на място. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение за приемане 
на протоколно решение. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, с това прекъсваме заседанието на Централната 
избирателна комисия, което ще продължи в 14,30 ч. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Здравейте, колеги!  
С известно закъснение продължава заседанието на 

Централната избирателна комисия от обявения час, поради 
технически причини, тъй като разполагаме машина за гласуване в 
залата за заседания с оглед предстоящите експерименти за 
капацитета на една машина, която ще се ползва в изборния ден.  

Колеги, кой има готовност с проекти за решения за 
регистрация на партии и коалиции?  

Заповядайте, госпожо Стойчева.  
 

Точка 4. Проекти на решения за регистрация на партии и 
коалиции за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо  председател.  
Колеги, в моята папка под проектен № 134 може да се 

запознаете с проект на решение относно регистрация на коалиция 
„Ляв съюз за чиста и свята република“ за участие в изборите за 
народни представители на 11 юли 2021 г.  
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Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „Ляв съюз 
за чиста и свята република“, което е подписано от председателя и 
представляващ коалицията Иван Асенов Атанасов. Към него са 
приложени: протокол от 19 май 2021 г. за образуване на коалиция 
„Ляв съюз за чиста и свята република“ между партии 
„Социалистическа партия български труд“, „Българска прогресивна 
линия“, „Възраждане на Отечеството“ и „Партия на българските 
комунисти“, подписано от лицата, представляващо партиите, и 
подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии. 
Коалицията ще се представлява от председателя Иван Асенов 
Атанасов.  

Приложени са: удостоверение за актуално правно състояние 
за всяка една от партиите в състава на коалицията; също и 
удостоверения на Сметната палата за внесени за съответната партия 
финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г. също за всяка една от 
партиите от коалицията; образци от подписите на представляващите 
съответната партия от състава на коалицията, както и от печата на 
партията; образец от подписа на председателя и представляващ 
коалиция „Ляв съюз за чиста и свята република“ – Иван Асенов 
Атанасов; вносна бележка за внесен безлихвен депозит по чл. 129, 
ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс; служебна бележка за открита банкова 
сметка на партия „Възраждане на Отечеството“, която с решение на 
коалицията е определена да обслужва предизборната кампания, 
както и името и длъжността на лицето, което ще отговаря за 
приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията; 
списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 
4873 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията.  

Заявено е искане за наименованието на коалицията в 
бюлетината по следния начин: ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА 
РЕПУБЛИКА.  

От получения протокол на ГД „ГРАО“ в МРРБ от 26 май 
2021 г. за извършена проверка на списъка на избиратели, 
подкрепящи регистрацията на коалицията, се установява, че са 
спазени разпоредбите на Изборния кодекс за наличие на не по-

малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция 
„Ляв съюз за чиста и свята република“.  
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Предвид изложеното дотук и на основание чл. 57, ал. 1, т. 
10, буква „а“, във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс 
предлагам Централната избирателна комисия да приеме следното 
решение: регистрира коалиция „Ляв съюз за чиста и свята 
република“ за участие в изборите за народни представители на 
11 юли 2021 г. Наименованието на коалицията в бюлетината е: 
ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА. Решението 
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  
Колеги, имате ли предложения? Няма.  
Подлагам на гласуване така представения проект на 

решение относно регистрация на коалиция „Ляв съюз за чиста и 
свята република“ за участие в изборите на 11 юли 2021 г.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Росица 

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

против – 1 (Цветозар Томов).  

Решението е № 128-НС от 26 май 2021 г.  
Заповядайте, колега Томов.  
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Гласувах „против“, защото смятам да 

гласувам против всяка регистрация на партия или коалиция, при 
която при проверката на списъците са се оказали повече от 100 
починали лица, в случая те са 124.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Госпожа Стоянова.  
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо председател.  
В папка с моите инициали е предложение за решение за 

регистрация на партия „Има такъв народ“.  
Постъпило е заявление за регистрация от партия „Има такъв 

народ“ чрез упълномощен представител Виктория Димитрова 
Василева, заведено под № 7 на 25 май 2021 г. в регистъра на 
партиите за участие в изборите.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 
правно състояние на партията; удостоверение на Сметната палата за 
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финансов отчет; образец от подписа на представляващия партията; 
образец от печата на партията; платежно нареждане от Българската 
народна банка за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния 
кодекс; банково удостоверение, издадено от „Райфайзенбанк“ за 
актуална банкова сметка; декларация от председателя на партията за 
банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; 
декларация от председателя, представляващ партията, за имената и 
длъжността на лицата, които ще  отговарят за приходи, разходи и 
счетоводна отчетност на партията, свързани с предизборната 
кампания; пълномощно от представляващия партията към носителя 
на заявлението Виктория Василева; списък с три имена, ЕГН и 
саморъчен подпис на заявени 3510 избиратели, подкрепящи 
регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен 
вид, представен на технически носител.  

Заявено е изрично искане за наименование на партията в 
бюлетината по следния начин: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД.  

От протокол с вх. № НС-04-03-86 на ЦИК за извършена 
проверка на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на 
партия „Има такъв народ“, се установява спазването на разпоредбата 
на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко 
от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Има 
такъв народ“, поради което са налице изискванията на чл. 133 и 
чл.129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 133-НС от 
18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на партия „Има такъв народ“.  

Поради което ви предлагам на основание чл. 57, ал. 1, 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 да приемем решение, с 
което регистрираме партия „Има такъв народ“ за участие в изборите 
за народни представители на 11 юли 2021 г., като наименованието на 
партията в бюлетината е: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД.  

Моля да го подложим на гласуване.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Удостоверението от 

Сметната палата е от 21 май в преписката, а в проекта...  Техническа 
корекция да се направи.  
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Ще огледам отново всички дати и 
цифри, за да съм сигурна, че където е необходимо ще нанеса 
корекциите. Веднага го отбелязвам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По т. 2 
удостоверението от Сметната палата е издадено на 21 май, а не на 
21 февруари.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Коригирано е.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси, предложения?  
Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно регистрация на партия „Има такъв народ“ за участие в 
изборите на 11 юли 2021 г.  

Моля, режим на гласуване.  
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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 и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, Решението е с № 129 от 26 май 2021 г.  
Имате ли друг доклад?  
ЕЛКА СТОЯНОВА: В тази точка – не.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега 

Георгиев.  
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо председател.  
Предложеният проект е с № 146 в папката с моите инициали 

относно регистрация на партия „Републиканци за България“ за 
участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Постъпило е заявление за регистрация от партия 
„Републиканци за България“, подписано от Цветан Генчев Цветанов 
в качеството му на председател и представляващ партията, заведено 
под № 5 на 25 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в 
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 
правно състояние на партията, издадено на 13 май 2021 г. от VI-18 

състав на СГС, по ф.д. № 33/2020 г.; удостоверение от Сметната 
палата за внесен финансов отчет за 2020 г. със съответния номер; 
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образец от подписа на представляващия партията; образец от печата 
на партията; декларация от представляващия партията за името и 
длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и 
счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната 
кампания; справка, издадена от „Банка ДСК“ за актуална банкова 
сметка; заверено копие на банков документ от същата банка от 
19 май 2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от 
Изборния кодекс в размер на 2500 лева по сметка в БНБ; и списък, 
съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 
6428 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в 
структуриран електронен вид, представен на технически носител.  

 Заявено е искане за наименованието на партията в 
бюлетината по следния начин: ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА 
БЪЛГАРИЯ“.  

От протокол с вх. № НС-04-03-84 от 26 май 2021 г. на ЦИК от 
Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък 
на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Републиканци 
за България“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители 
на 11 юли 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на 
чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 
2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия 

„Републиканци за България“.  
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 „Републиканци за България“ 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 партия „Републиканци за България“ за участие в 
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Наименованието на партията в бюлетината е ПП 
РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 
административен съд чрез Централната избирателна комисия в 
тридневен срок от обявяването му.  



 44 

Имам редакционно предложение да спрем да пишем „3“ в 
точката със списъка, съдържащ имена, ЕГН и така нататък.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 
предложения по така представения проект?  

Ако нямате предложения, подлагам на гласуване така 
представения проект за решение за регистрация на партия 
„Републиканци за България“ за участие в изборите на 11 юли 2021 г.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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 и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, Решението е с № 130-НС от 26 май 2021 г.  
Имате ли друг доклад?  
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да.  
Следващият предложен проект за решение е с № 148 и е 

относно регистрация на партия „Гражданска платформа Българско 
лято“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 
2021 г.  

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Гражданска 
платформа Българско лято“, подписано от Борил Климентов 
Соколов в качеството му на председател и представляващ партията, 
заведено под № 6 на 25 май 2021 г. в регистъра на партиите за 
участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 
правно състояние на партията, издадено на 17 май 2021 г. от СГС, 
VІ-7 състав, по фирмено дело № 2/2021 г.; удостоверение на 
Сметната палата със съответния номер; образец от подписа на 
представляващия; образец от печата на партията; банков документ 
от „Интернешънъл Асет Банк“ АД от 21 май 2021 г., за внесен 
безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс в размер 
на 2500 лева по сметка в БНБ; служебна бележка, издадена от 
същата банка, за актуална банкова сметка; уведомление от 
представляващия партията за имената и длъжностите на лицата, 
които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната 
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отчетност на партията, свързани с предизборната кампания; списък, 
съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9280 
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в 
структуриран електронен вид, представен на технически носител.  

Заявено е искане за наименованието на партията в 
бюлетината по следния начин: „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА 
БЪЛГАРСКО ЛЯТО“. 

От протокол с вх. № НС-04-03-82 от 26 май 2021 г. на ЦИК от 
Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък 
на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Гражданска 
платформа Българско лято“ в ЦИК за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г., се установява спазването на 
разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на 
не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на 
партия „Гражданска платформа Българско лято“.  

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 „Гражданска платформа Българско лято“ 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 партия „Гражданска платформа Българско лято“ за 
участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Наименованието на партията в бюлетината е:  
ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 
административен съд чрез Централната избирателна комисия в 
тридневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Колеги, имате ли предложения? Няма.  
Имам един въпрос по т. 6: служебната бележка за актуалната 

банкова сметка има ли дата, номер или не?  
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега, тогава 

посочете документа от коя дата е.  
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Служебната бележка е от 17 май 
2021 г. Дописвам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.  
Колеги, подлагам на гласуване проекта на решение относно 

регистрация на партия „Гражданска платформа българско лято“ за 
участие в изборите на 11 юли 2021 г.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, Решението е№ 131-НС от 26 май 2021 г.  
Колеги, има ли други преписки за регистрация?  
Госпожо Стоянова, заповядайте.  
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.  

В моя папка предложение № 151 – регистрация на партия 
„Движението за права и свободи“ за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г.  

Постъпило е заявление, подписано от представляващия 
партия – председателя Мустафа Карадайъ под № 10 от 25 май в 
регистъра на партиите за участие в изборите.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 
правно състояние на партията, издадено на 13 май 2021 г.; 
удостоверение № 48-00-694 от 20 май 2021 г. от Сметната палата; 
образец от подписа на представляващия партията; образец от печата 
на партията; вносна бележка от 22 май 2021 г. за внесен безлихвен 
депозит по чл. 129, ал. 1 в размер на 2500 лв.; удостоверение 
№ РИП-001-00158 от 17 май 2021 г. за актуална банкова сметка; 
имената и длъжността на лицата, които ще отговарят за приходи, 
разходи и счетоводна отчетност на партията в предизборната 
кампания; списък с три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 7979 
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в 
структуриран електронен вид, представен на технически носител.  

Заявено е искане за наименованието на партията в 
бюлетината по следния начин: Движение за права и свободи – ДПС.  
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С протокол с вх. № НС-04-03-88 от 26 май 2021 г. от  ГД 
„ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък с избиратели, 
подкрепящи регистрацията на партия „Движението за права и 
свободи“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители се 
установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от 
Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, 
подкрепящи регистрацията на партия „Движението за права и 
свободи“.  

И тъй като са налице изискванията на чл. 133 и 129, ал. 1, т. 1 
от Изборния кодекс и Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК 
за регистрация на партия „Движението за права и свободи“ за 
участие в изборите за народни представители на 11 юли, предлагам 
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 да регистрира партия 
„Движението за права и свободи“ за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г.  

Наименованието на партията в бюлетината е: Движението за 
права и свободи – ДПС.  

Това е предложението за решение.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси? Не виждам.  
Подлагам на гласуване така представения проект за 

регистрация на партия „Движението за права и свободи“ за участие в 
изборите на 11 юли 2021 г.  

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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, Решението е с № 132-НС от 26 май 2021 г.  
Колега Георгиев, заповядайте.  
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря.  
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В моята папка от днес с № 153 е проектът относно 
регистрация на партия „Възраждане“ за участие в изборите за 
народни представители на 11 юли 2021 г.  

Постъпило е заявление за регистрация от партия 
„Възраждане“, подписано от Мария Николаева Стефанова – 

упълномощена от Костадин Тодоров Костадинов в качеството му на 
председател и представляващ партията, заведено под № 9 на 25 май 
2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 
правно състояние на партията, издадено на 14 май 2021 г. от СГС, 
VI-2 състав, по фирмено дело № 720/2014 г.; удостоверение № 48-

00-637 от 17 май 2021 г. на Сметната палата; образец от подписа на 
представляващия; образец от печата на партията; платежно 
нареждане, издадено от „Инвестбанк“ от 19 май 2021 г., за внесен 
безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс в размер 
на 2500 лева по сметка в БНБ; удостоверение, издадено от същата 
банка от същата дата – 19 май 2021 г., за актуална банкова сметка, 
по която ще се обслужва предизборната кампания; имената и 
длъжността на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и 
счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната 
кампания с представен списък; списък, съдържащ три имена, ЕГН и 
саморъчен подпис на заявени 4295 избиратели, подкрепящи 
регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен 
вид, представен на технически носител. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 
бюлетината по следния начин: ВЪЗРАЖДАНЕ.  

От протокол с вх. № НС-04-03-85 от 26 май 2021 г. на ЦИК от 
Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък 

на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Възраждане“ в 
ЦИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 
2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, 
т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 
избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Възраждане“.  

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 
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регистрация на партия „Възраждане“ 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 партия „Възраждане” за участие в изборите за 
народни представители на 11 юли 2021 г.  

Наименованието на партията в бюлетината е: 
ВЪЗРАЖДАНЕ.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 
административен съд чрез Централната избирателна комисия в 
тридневен срок от обявяването му.  

Междувременно коригирахме някои допуснати правописни 
грешки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  
Колеги, имате ли предложения? Не.  
Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно регистрация на партия „Възраждане“ за участие в изборите 
за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Елка 

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

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Колеги, това Решение е с № 133-НС от 26 май 2021 г.  
Колега Баханов, заповядайте.  
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.  
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с мои 

инициали от днешна дата е качен проект за решение относно 
регистрация на партия „Бригада“ за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. Моля да го погледнете.  

Уважаеми колеги, постъпило е заявление за регистрация на 
партия „Бригада“, подписано от Арбен Ефремов Хавальов в 
качеството му на председател и представляващ партията. Същото 
заявление е заведено под № 8 от 25 май 2021 г. в регистъра на 
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партиите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 
2021 г.  

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи 
за регистрацията, а именно: удостоверение за актуално правно 
състояние на партията от 13 май  2021 г. по фирмено дело № 48 от 
2020 г.; удостоверение от Сметната палата; образец от подписа на 
представляващия партията; образец от печата на партията; вносна 
бележка, издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД от 25 май 
2021 г. за внесения безлихвен депозит в размер на 2500 лв. по сметка 
на БНБ; удостоверение от „Първа инвестиционна банка“ АД за 
открита банкова сметка на партията; декларация за определяне на 
лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната 
отчетност на партията; и пълномощно в полза на Евгени Боянов 
Хавальов – това е пълномощно на лицето, което е събирало 
подписите, представено със заявлението; както и списък, съдържащ 
три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3032 избиратели, 
които подкрепят регистрацията на партията, като същият списък е 
представен и в структуриран електронен вид, представен на 
технически носител.  

Заявено е искане за вписване наименованието на партията в 
бюлетината по следния начин: БРИГАДА.  

В Централната избирателна комисия с вх.№ НС-04-03-87 от 
26 май 2021 г. е постъпил протокол от ГД „ГРАО“ в МРРБ за 
извършена проверка на представения списък на избиратели, 
подкрепящи регистрацията на партия „Бригада“ в ЦИК за участие в 
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., от който се 
установява, че е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от 
Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, 
подкрепящи регистрацията на партия „Бригада“.  

Предложението е ЦИК да вземе решение, с което да 
регистрира партия „Бригада“ за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г., тъй като са спазени всички 
изисквания на разпоредбите на Изборния кодекс, както и решения 
на Централната избирателна комисия в тази връзка. Благодаря ви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 
въпроси, предложения? Няма.  
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Подлагам на гласуване така представения проект за 
регистрация на партия „Бригада“ за участие в изборите на 11 юли 
2021 г.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма.  

Колеги, това Решение е с № 134-НС от 26 май 2021 г.  
Мисля, че за момента няма готови други решения, тъй като 

сигурно не са се върнали подписките.  
Колега Войнов, заповядайте.  
 

Точка 8. Разни.  
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.  
Уважаеми колеги, във връзка с приемане на работата по 

договора между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ 

е необходимо изготвяне на акт за съответствие на програмното 
осигуряване в съответствие с изискванията на чл. 213а от Изборния 
кодекс. Затова предлагам да изпратим писмо до Държавна агенция 
„Електронно управление“, с което да поискаме да представят в 
Централната избирателна комисия Методиката за удостоверяване на 
съответствието на доставения тип техническо устройство за 
машинно гласуване с изискванията на Изборния кодекс и 
техническата спецификация, а също така да ни представят анализ на 
доставения тип техническо устройство за машинно гласуване, 
изготвен в съответствие с утвърдената методика, който да съдържа 
няколко компонента, които са изброени в писмото.  

Можете да видите писмото, качено е в моя папка.  
Предлагам с този текст да изпратим това писмо.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Направена е и 

редакцията за други видове бюлетини във връзка с друг вид избори. 
В т. 2.5 и . 2.6 – където има „нови избори“ да бъде „други видове 
избори“. И вместо „нови типове на бюлетини“ – „други видове на 
бюлетини“.  
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Колеги, имате ли предложения?  
Колеги, подлагам на гласуване така представения проект на 

писмо до Държавна агенция „Електронно управление“, която трябва 
да ни отговори в срок до 28 май 2021 г. с оглед приемането на 
работата по Договора между Централната избирателна комисия и 
доставчика на устройствата по машинно гласуване.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Елка 

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

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, 

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

няма.  

Продължете, колега Войнов.  
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

предишното писмо предлагам да изпратим писмо и до „Сиела 
Норма“, с което да поискаме да представят в Централната 
избирателна комисия аналогични компоненти, свързани с анализа на 
доставения тип техническо устройство за машинно гласуване.  

Писмото също можете да го видите качено в моя папка, като 
техническите корекции ще бъдат направени по аналогичен начин.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Кажете, колега 
Гаврилов.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: В т. 2 „Техническа документация за 
инсталация и администрация на платформата за управление на 
избори“, аз предлагам вместо „Техническа документация“ да се 
напише „Техническата документация“, защото така формулирано 

може да бъде, примерно, първа страница от техническата 
документация, която е 1000 страници. Тоест ние искаме цялата 
техническа документация, която съпътства машините, а не някаква 
техническа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да става ясно, че 
искаме пълната техническа документация. Нали така?  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да, това е смисълът. Не някаква 
техническа документация. На пръв поглед е едно и също, но това 
крие подводни камъни, както знаете.  



 53 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Както предложи 
колегата Гаврилов – да е „Техническата“ за тази част от 
платформата.  

По същия начин мисля, че подобна точка имаше и в писмото 
до ДАЕУ. И терминологията, която използваме, да е идентична в 
двете писма.  

Колеги, други предложения има ли?  
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Същата бележка и в следващата 

точка.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.  
Подлагам на гласуване изпращането на писмо до 

изпълнителния директор на „Сиела Норма“ за предоставяне на 
необходимите документи във връзка с приемането на работата по 
Договора за доставка на устройствата за машинно гласуване.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка 

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

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.  

Колега Войнов, имате ли друг доклад?  
Заповядайте.  
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с приетото 

решение за назначаване съставите на СИК и предстоящите 
консултации, предлагам на интернет страницата на Централната 
избирателна комисия да се публикува съобщение с актуалните 
адреси на партиите и коалициите, които ще участват на 
консултациите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 
на гласуване предложението на колегата Войнов.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица 

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

против – няма.  

Госпожо Матева, заповядайте с писмото до Сметната палата.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в моята папка е качено писмо до 
председателя на Сметната палата, на който трябва да изпратим 
информация във връзка с частичните местни избори, а именно 
данните за банковите сметки на партиите и коалициите, които са 
регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в 
изборите за общински съветници и кметове.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 
на гласуване изпращане на писмото до Сметната палата с банковите 
сметки на регистрираните за участие в частични избори партии.  

Режим на гласуване, моля.  
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в моята папка е качена покана 
до медиите във връзка с организирания утре тест за машини с 
гласуване – да ги уведомим, че ще бъде от 13,00 до 14,00 ч. в Прес 
клуба, след което ще бъде редовният брифинг на Централната 
избирателна комисия и който от журналистите желае може да 
присъства и да се включи в теста.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 
на гласуване предложението за изпращане на съобщение до 
представителите на средствата за масово осведомяване.  

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, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, с вх. № НС-00-518 от 26 май 2021 г. сме получили 
необходимите данни за пощенски кутии, съгласно наше писмо от 
24 май 2021 г. Това е във връзка с нашето писмо за създаване на 
електронна поща за комуникация с Министерството на външните 
работи. Докладвам ви го за сведение.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Може ли по този въпрос?  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По доклада?  
Кажете, госпожо Ганчева.  
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам с протоколно решение да 

предоставим паролата, която се съдържа в плика, на служителите, 
които наехме за обслужване на гласуването извън страната.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Точно по този въпрос. Това е 
съществен момент.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов, 
първо да подложа на гласуване предложението на госпожа Ганчева.  

Колеги, моля процедура по гласуване да бъде предоставен 
достъпът до тази  пощенска кутия на служителите от 
администрацията, които ще работят по обработване на заявленията 

за гласуване извън страната.  
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колегата Гаврилов, заповядайте.  
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Аз не разбрах много добре какво 

гласуваме, но гласувах „за“, понеже всички други гласуваха „за“ и 
ще обясня. Какво значи това, че администрацията ще има достъп до 
моя личен имейл, който е създаден?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, колега 
Гаврилов. Това е по нашето заявление да има електронна поща за 
контакт с Министерството на външните работи – електронна 
пощенска кутия на Централната избирателна комисия, през която ще 
върви комуникацията по отношение на заявленията за гласуване 
извън страната.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Правилно съм гласувал.  
Въпросът ми всъщност беше за предишната точка за 

сведение, че всеки е получил личен имейл…  
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, това е  за тази 

кутия конкретно за контакта с Министерството на външните работи.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: А за имейлите също днес 
получихме.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: До личните имейли 
всеки си има личен достъп и никой друг няма достъп до него.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Това е друго. Разбрах.  
Само аз исках да протестирам, че това не е достатъчно. 

Човек, за да има имейл, трябва да има входящ и изходящ сървър, 
което не ни се дава. Значи сега трябва да ходим при Наско и той да 
ни обясни как да стане тази работа. Можеха да ни дадат всичко в 
пакет, така че всеки да си е независим и да си конфигурира имейла. 
Няма как вие сами да си направите това нещо, трябва 
администратор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов, 
разбирам бележката Ви. Администрацията ще има грижата всички 
членове на Централната избирателна комисия, които не са от 
предходния мандат, да имат възможност да си използват 
потребителското име и паролата за достъп до служебната пощенска 
кутия, която им е създадена в качеството им на членове на 
Централната избирателна комисия.  

Колеги, имаме ли други проекти на решения за регистрация?  
Колеги, тъй като има все още преписки, които трябва да 

бъдат обработени, продължаваме с доклад на госпожа Солакова.  
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

информация от община Симитли за списъка на секциите в 
общината с техните адреси, включително броят на населението по 
тези секции.  

От община Кубрат сме получили за броя на избирателите 
по населени места.  

От община Иванова сме получили такава информация за 
брой избиратели по населени места в общината.  

В същото време сме получили копие от писмото на 
областния управител на област София до Столична община с 
искане такава информация да бъде предоставена за брой 
избиратели на трите изборни района на територията на Столична 
община.  

От община Тутракан ни уведомяват, че не могат да ни 
предоставят информация за броя избиратели, докато не бъдат 
отпечатани избирателните списъци.  
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В тази връзка обръщам внимание, че на нашата страница в 
рубрика „Избиратели“ има публикувани брой избиратели по 
секции в страната, въз основа на получената информация от ГД 
„ГРАО“.  

Напомням, че изпратихме писма до областните управители 
в срок до 27 май да ни предоставят информация за броя на 
избирателите в изборния район. От обаждания и съобщения от 
районните избирателни комисии разбирам, че може би голяма част 
от областните управители се обръщат към районните избирателни 
комисии те да подадат информация за тиража на бюлетините. Ние 
такова писмо до районните избирателни комисии не сме 
изпратили. Писмото до областните управители е с копие до РИК, 
за да бъдат уведомени и за тях е само за сведение.  

Ще изчакаме. Така или иначе Централната избирателна 
комисия винаги е подхождала отговорно и независимо от 
информацията – дали ще е получена навреме или не, ние нямаме 
възможност да отлагаме и да не спазваме сроковете. На всички 
избори е предоставяла тогава, когато комисията е възлагала 
отпечатването на бюлетините, но просто, ако има обаждания и до 
вас, да сме наясно, че нашето искане е до областните управители. 
Те разполагат с информация за броя на избирателите и нека да 
направят своето предложение. Централната избирателна комисия, 
разбира се, е предприела всички действия и мерки, за да може да 
бъде снабдена с необходимата справка, за да може, когато дойде 
времето, да вземе решение за броя на бюлетините като тираж за 
отпечатване.  

Докладвам ви писмо от община Долни чифлик. Кметът на 
общината ни изпраща заверени копия от заповед за възлагане на 
комисия, определена със заповедта като състав, да получат 
проверените избирателни списъци от Териториално звено „ГРАО“ 
– Варна, избирателните списъци на община Долни чифлик, както и 
протокол, съставен от комисията, заверено копие от 19 май 2021 г. 
за отваряне на запечатаното помещение и за прибиране на тези 
избирателни списъци.  

Докладвам ви за сведение писмо от областния управител на 
Софийска област до отделни институции, начело с Районна 



 58 

избирателна комисия в 26 изборен район за провеждане на среща 
за координиране дейностите на всички отговорни институции във 
връзка с предстоящите избори. Срещата е на 27 май 2021 г. от 
11,00 ч. Докладвам го за сведение.  

Колеги, представен е отчетът за изпълнението на план-

сметката, съгласно чл. 17, ал. 1 от ПМС № 41 от 2021 г. за 
приемане на план-сметката за изборите за 4 април и е определен 
срок за отчитане – 31 май 2021 г. Имаме време. Всички документи 
са към докладна записка с вх. № ЦИК-09-185. Приложена е и една 
подробна справка, за да можем да се информираме за този отчет и 
да го представим в срок. Докладвам ви го за запознаване на този 
етап.  

Колеги, получили сме писмо от „Мрежа на изборните 
доброволци в чужбина“. Обръщат ни внимание за публикуване на 
протоколите в съответствие със законовия текст. Когато те са 
прегледали, са били публикувани до 16 май. Преглед на 
страницата на Централната избирателна комисия установява, че 
протоколите са публикувани до 22 май. Разбира се, прави се 
всичко възможно протоколите да бъдат публикувани в срок, но 
нашите протоколи са пълни стенографски, те наистина изискват 
огромен ресурс, за да се спази този срок.  

С благодарност към всички, които следят работата на 
Централната избирателна комисия, и с уточнението, че работата, 
която има Централната избирателна комисия, наистина е огромна 
по обем. Благодарим за това, че следят нашата работа и обръщат 
внимание. Всяка критика е добре дошла за нас. Приемаме я с 
благодарност.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като 
рубриката „Въпроси и отговори“ все още не е стартирала на 
нашата страница, ви докладвам запитване от господин А.             

В.       , постъпило по електронната поща на Централната 
избирателна комисия с вх. № НС-22-1788, с което той се обръща 
към нас, че не получава отговор от Районна избирателна комисия 
в Благоевград.  

Питането му е: На предстоящите местни избори за кмет на 
община Благоевград и парламентарните избори как може да 
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упражни гласа си? По време на местните избори и 
парламентарните няма да е на адреса си. Каква е процедурата и 
възможностите да упражни правото си на глас.  

В моя папка е проектът на отговор, който е изготвен от 
юристите в администрацията на ЦИК. Той е в посоката, в която 
преди един или два дни гласувахме такъв вариант на отговор при 
такива запитвания. Но тук, понеже е по-специфично, тъй като са 
нанесени частичните избори, а там има и изискване за уседналост, 
ви предлагам да изпратим този отговор.  

Ако нямате други предложения, подлагам на гласуване така 
представения проект на отговор до господин В..  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.  

Колеги, другото запитване, което ви докладвам, е с вх. № 
НС-22-1770 от госпожа П.      Т.   , която се обръща към 
Централната избирателна комисия със запитване, че през месец 
април е гласувала по настоящ адрес, като е подала заявление за 
това в общинската администрация. Въпросът е дали трябва да 
подава ново заявление за изборите за 11 юли, за да гласува на 
настоящия си адрес?  

По същите причини, както на предходното писмо, ви 
предлагам да изпратим отговора, който утвърдихме за рубриката 
„Въпроси и отговори“, че за изборите за 11 юли трябва да подаде 
ново заявление, като й разясняваме и възможността, че това може 
да стане по електронен път чрез страницата на ГД „ГРАО“, без да 
се изисква подпис.  

Предлагам да изпратим отговор в този смисъл.  
Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.  

Колеги, има ли  готовност с доклади?  
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Колегата Гаврилов.  
След него ви предлагам да прекъснем заседанието и то да 

продължи след като изтече срокът за регистрация.  
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря, госпожо председател.  
Имам четири проекта за отговор на електронни мейлове, 

получени в ЦИК, които са в моята папка.  
Първото писмо е получено на 24 май от Т.            О.            

Б.       – наш сънародник в Германия, който казва, че за пореден 
път в Германия се изписват градове по няколко начина, има 
предвид електронното заявление за влизане в списъка на 
гласуване, и така подаването на заявление в съответния град се 
разпръсква. Например градът Висбаден на латиница и на кирилица 
го има два пъти и хората се чудят кой от двата да изберат.  

Моля да обедините подадените заявления. Проверява ли се 
накрая дали съответният град не съществува няколко пъти, с 
примерно подадени 20 заявления за единия и 20 за другия? И дава 
примери как имало огромни опашки в Майнц и е необходимо да 
има изборна секция в техния град в Висбаден, както е определено 
с Решение на ЦИК по чл. 14, т. 3.  

Ето проекта за отговор на този имейл с вх. № НС-22-1802:  

„Уважаеми господин Б.      , всеки избирател може да 
добави предпочитан адрес за гласуване в електронно заявление.  

Ръководителите на дипломатическите или консулските 
представителства на България изпращат мотивирано предложение 
до ЦИК за образуване на избирателни секции извън страната 
22 дни преди изборния ден, тоест на 18 юни 2021 г. Практиката е 
заявленията, които са подадени за едно и също място, изписано по 
няколко начина,  да се обединяват с цел разкриване на изборните 
секции.“  

Това е текста на моето предложение за отговор. В него 
цитирам чл. 13.  

Също предлагам този отговор да влезе в рубрика „Въпроси 
и отговори“, защото това е често срещан въпрос – какво става, 
когато един град е изписан с латиница и с кирилица? Досегашната 
практика на ЦИК е била върху базата на обобщени данни да се 
правят предложения за секции и този момент тази година ще бъде 
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на 18 юни. Ние ще направим обобщение на всички получени 
заявления и ще предложим окончателен брой изборни секции по 
места.  

Завърших с това писмо. Дали ще го гласуваме 
индивидуално? Въпросът е актуален, защото например във 
Великобритания това е много често.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 
предложения по така представения проект на отговор?  

Колега Чаушев, заповядайте.  
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам да не го качваме във 

„Въпроси и отговори“. Предлагам да отговорим на гражданина, че 
ще ги обединим. Проблемът е в изписването на нашата страница 
веднъж на латиница, веднъж на български – на кирилица. 
Проблемът е технически и просто трябва да се каже на 
„Информационно обслужване“ при изписване на латиница и на 
български директно да се прехвърлят заявленията, потвърдени, 
разбира се. И това става доста по-рано от крайната дата. Просто 
трябва да се понатрупат някои нещица явно, но гражданинът 
трябва да бъде спокоен, че те действително ще бъдат обединени. 
Но не е въпрос на „Въпроси и отговори“. Това исках да кажа.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Добре, аз се ангажирам да изготвя 
такъв проект за обединяване на едни и същи имена, които са 
записани на латиница и на кирилица. Това е особено актуално за 
Великобритания, но и за други държави. Добре. Благодаря за 
забележката.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, между 
другото вчера разгледах рубриката „Въпроси и отговори“ от 
изборите на 4 април. Дала съм отбелязани въпросите, които 
според мен могат да се използват напълно, и тези, които имат 
нужда от редактиране, съобразно и промените в Изборния кодекс, 
и сегашните избори на 11 юли. Надявам се до ден и тези, които 
могат да бъдат прехвърлени, също да намерят място в рубриката 
„Въпроси и отговори“. Мисля, че по отношение на гласуването 
извън страната също имаше въпроси. Подобни запитвания 
продължават да постъпват и може да се използват отговорите, 
които са подготвени за предходните избори.  
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Други предложения има ли по това писмо?  
Тъй като разговарях и с колегите, от изказването на 

колегата Чаушев разбирам, че става въпрос за случаите, когато 
един път е написано на латиница, един път на кирилица самото 
място. В този случай говорим за обединяване с цел разкриване 
може би на избирателните секции, колега Гаврилов, за да сме 
прецизни в изказа?  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: След анализ и взимане на протоколно 
решение. Проблемът е единичен засега и ще бъде решен, разбира 
се.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точно така.  
Колеги, ако няма други предложения, подлагам на 

гласуване така представения проект на отговор с направените 
промени по него.  

Моля, процедура по гласуване с ръка.  
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева); против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Ганчева.  
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.  
Не можах да се включа в обсъжданията и затова ще се изкажа 

защо гласувах „против“, тъй като току-що се запознах със 

заявлението.  
Считам, че неправилен е отговорът в първата част: „Всеки 

избирател може да посочи предпочитано от него място“, но целта на 
заявлението е именно да посочи място, а не да посочи адрес, защото, 
колеги, ако така отговаряме, ние ще създадем разпиляване на 
заявленията и няма да може в един момент да съберем заявленията. 
Всеки, ако посочва адрес, ние към къде ще ги отнесем? Още повече 
при тези избори, с оглед промяната в закона, ние имаме промяна в 
чл. 14. Именно с чл. 14, т. 3 законодателят улесни, като ние 
предварително обявяваме едни автоматични секции. Така че считам, 
че не може всеки избирател да бъде насочен да посочва адрес. 
Адресите ще ги определи ръководителят на ДКП-то. Той може да 
посочи предварително място.  
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На второ място, в конкретния случай лицето Бодурян дори 
няма нужда от конкретен отговор, а просто с протоколно решение да 
приемем обединение на Висбаден на латиница и на български. Така 
ще улесним всички лица, които искат да подадат заявление и да са 
спокойни.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов, 
ние гласувахме писмото. Госпожа Ганчева изказа становището си в 
отрицателния вот. Имате ли друго предложение?  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не. Имам следващо писмо. С това 
приключихме.  

Следващото писмо е от Й. М. от името на българската 
общност в Лондон, Сърбитън, която прави предложение с молба за 
отваряне на три секции в този район – колкото са предложени от 
ЦИК: „Сърбитън беше една от най-натоварените секции в 
Обединеното кралство“. Тя обяснява причините за това писмо. 
„След решението за отпадане на ограниченията нещата се 
промениха. Българската общност в район Сърбитън смятаме, че ще е 
по-добре и по-удобно за членовете на комисиите и най-вече за 
гласоподавателите да има три секции в района.“ Тя предлага техните 
имена: Кингстън, Толуърт. „Вече имаме хора за комисиите, вече 
имаме хора за резерви. Намерили сме дори едно от помещенията за 
едната комисия и чакаме оферта на цената за залите за другите две. 
Надяваме се за разбирателство.“  

Разбира се, не е в нашите функции да определяме точните 
адреси. Ето съдържанието на моя отговор:  

„Уважаема госпожо М.       , съгласно член 13 ал. 2 от 
Изборния кодекс, ръководителите на ДКП определят 
местоположението на избирателните секции извън страната въз 
основа на териториалното разпределение на българската общност в 
съответното място.  Организациите на българските граждани в 
съответното място може да правят предложение за 
местоположението на избирателните секции извън страната до 
ръководителите на ДКП, съгласно чл. 13 ал. 3 от ИК. В тази връзка, 
за определяне на точното разположение на изборните секции в 
район Сърбитън, вече определени по член 14 т. 3 от ЦИК, следва да 
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се обърнете към българското посолство в Лондон.“ Това е текстът на 
отговора, който предлагам.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 
Благодаря.  

Колеги, моля запознайте се с отговора и да дадете становище.  
Имате ли предложения или становища по проекта за отговор?  
Колега Гаврилов, Вие казахте ли входящия номер на 

писмото?  
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Може би го пропуснах, но ще го 

кажа сега: НС-23-319 от 25 май 2021 г. Писмото е подписано от 
трима човека: Й.               М.,                Т.               Н. и Й.                    

И.      . И завършва с: „Да живее България!“.  
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

имате ли някакво становище?  
Заповядайте, колега Чаушев.  
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Изказването ми е да прецизираме общо 

взето понятията, които използваме за различни тематични проекта. 
Че има възможно разкрити секции, прогнозни, посочени в нашето  
решение секции в едни места, е едно и то е на брой гласували в 
последните пет години. И тук възниква ролята на заявления в тези 
места, в които ние сме ги обявили за прогнозни. Въпросът, който се 
опитвам да кажа отчетливо: в крайна сметка какво е значението на 
едно подадено заявление, посочено в място в нашето решение? 
Току-виж станат 1000. И какво правим сега? Няма да разкрием 
допълнителна секция ли? Примерно, хипотетично във връзка да 
подчертая значението – нищо, че има посочени някакви места, все 
пак трябва да има и някакъв набор от заявления. Най-малкото тези 
заявления служат за вписване в избирателния списък. Ето за това 
става въпрос. Нищо, че сме ги обявили. Току-виж с брой заявления 
може и да станат повечко. И не знаем точно в тези места колко са 
гласували към момента. Може да са 100 в последните години. Ами, 
ако пуснат 300 нови заявления в тези, които сме го разкрили в 100, 
току-виж се сдобили и с машина, примерно.  

Ето такива тънкости се опитвах онзи ден да изчистя.  
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да, да. Всичко това е описано в 

чл. 14.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 
Заповядайте,  госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз принципно отговорът, който 
предлага колегата  Гаврилов, отговаря на закона, но аз считам 
отделно от това, което каза колегата Чаушев и съм съгласна с него 
да обсъдим този въпрос и принципно, отделно така поставеният ни 
въпрос от госпожа М.       , това е въпрос от българските общности. 
Те ни сезират, че към момента се готвят, организират изборите там, 
доброволци, намерили са едно помещение, други две и така нататък. 
Аз считам, че в тази си част писмото трябва да се препрати на 
Министерството на външните работи за действия по компетентност, 
както е правила Централната избирателна комисия, защото, колеги, 
ще се получи моментът, в който, видно от имейла, който сме 
получили, е, че той е само до Централната избирателна комисия. Да 
не стане така, без значение за мястото, в един етап имаме такъв 
сигнал, а пък Външно министерство не знае.  

Затова аз лично считам, че трябва да препратим и на 
Министерството на външните работи за действия по компетентност. 
И правя такова предложение – да не се отговаря. Те ни сезират с 
конкретни… Иначе отговорът по същество е в съответствие с 
Изборния кодекс, така е, цитирате правните разпоредби, но те не 
носят…  

И аз правя ново по същество – да препратим на 
Министерството на външните работи за действия по компетентност, 
като тези действия по компетентност включват дори и мотивирано 
предложение до ЦИК, с което да се съобразим, когато е необходимо 
при взимане на съответното решение. Това е моето предложение – 

ново по същество, госпожо председателстващ.  
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре.  
Заповядайте, колега Гаврилов, под формата на реплика.  
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: По принцип е така. Аз това й 

отговарям. Последната фраза е: „Следва да се обърнете към 
Българското посолство в Лондон“. В този случай е с цел икономия. 
Да препращаме това писмо към Министерството на външните 
работи, време за реакция, да влезе в архивите и така нататък, можем 
директно да им отговорим. Най-простото и най-правилно е да се 
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обърнат към господин Марин Райков. Той е благосклонно настроен, 
както каза по телевизията вчера. Мисля, че няма проблем. Те са 
доволни, когато Централната избирателна комисия обръща 
внимание дори на такива писма, които имат стандартен отговор.  

Моето предложение е все пак да го изпратим, но ще имам 
предвид това, което казвате. И може би за в бъдеще действително да 
ги препращаме към Министерството на външните работи.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре.  
Заповядайте, колега Ганчева, за дуплика.  
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Оттеглям направеното от мен 

предложение.  
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Гаврилов, последно Вашето предложение какво е – да отговорим 
само или да отговорим и да препратим към Министерството на 
външните работи?  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Моето предложение е да го 
изпратим, както е написано.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: ДА 
отговорим на госпожата?  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: На госпожата, а в бъдеще  подобни 
писма да ги препращаме към Министерството на външните работи.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: А ако в 
бъдеще ще ги препращаме, защо сега това да не го препратим, при 
положение че Вие ясно отговаряте, че този въпрос, който тя поставя 
пред ЦИК, е от компетенциите на дипломатическото и консулското 
представителство и Министерството на външните работи.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Добре, аз съм съгласен да 
препратим отговора към МВнР.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Не 
отговора.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Добре, нов отговор тогава. Не 
разбирам.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Аз 
питам, освен отговора, дали писмото на тримата податели да не се 
препрати също към МВнР по компетентност?  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не пречи да се препрати.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Затова 
питам какво да подложа на гласуване? Отговор на госпожа М.    , 

както сте го предложили, и препращане на нейното писмо с вх. 
№ 23-319 на Министерството на външните работи по 
компетентност?  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да, добре. Съгласявам се с Вас и 
предлагам да направим и двете – да изпратим отговора и да 
изпратим писмото…  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Разбрах 
Ви – по компетентност да препратим писмото на госпожа М.          

и… Имейлът е от Й.       М.          , а пък отдолу е Й.           И.           , 

Т.    Н.    и Й.    М.   . Добре.  
Колеги, подлагам на гласуване предложението на колегата 

Гаврилов – да отговорим по начина, по който той предложи, на този 
имейл, и да препратим по компетентност преписка с вх. № НС-23-

319 на Министерството на външните работи.  
Режим на гласуване.  
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – 3 

(Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Красимир Ципов).  

Приключихте ли, колега Гаврилов?  
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не, не съм приключил. Имам още 

две, даже три.  
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Понеже 

имаме за регистрации, ще се върнем към тази точка в следващ 
момент.  

Връщаме на четвърта точка.  

Заповядайте, колега  Ганчева.  
 

Точка 4. Проекти на решения за регистрация на партии и 
коалиции за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, не е качен 
проектът на решение, въпреки че е изготвен отдавна и не мога да се 
свържа със служебния телефон на служителя от администрацията, 
така че може би друг колега, за да изляза.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Някой 
друг за регистрация има ли?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колегата Ганчева с 
последен доклад, след което прекъсвам заседанието.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило 
заявление за регистрация на коалиция в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. от коалиция „ГЕРБ – СДС“.  

Към заявлението е приложено решение за образуване на 
коалиция „ГЕРБ – СДС“. Коалицията ще се представлява от Бойко 
Методиев Борисов в качеството му на председател на ГЕРБ и от 
изрично упълномощени от него лица за конкретни действия. 
Приложени са: удостоверение за актуално правно състояние на 
партия ГЕРБ; удостоверение за актуално правно състояние на партия 
„Съюз на демократичните сили“ със съответните номера и дати; 
удостоверение на Сметната палата със съответния изходящ номер на 
партия ГЕРБ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 
и 2020 г.; удостоверение от Сметната палата със съответния номер 
на партия „Съюз на демократичните сили“ за внесени от партията 
финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.; образец от печата на 
партия ГЕРБ; образец от печата на партия „Съюз на демократичните 
сили“; образец от подписа на представляващия партия ГЕРБ; 
образец от подписа на представляващия партия „Съюз на 
демократичните сили“; образец от подписа на представляващия 
коалицията „ГЕРБ – СДС“, коалицията няма печат; платежно 
нареждане от „Банка ДСК“ АД от 25 май 2021 г. за внесен безлихвен 
депозит в размер на 2500 лв. по сметка на ЦИК в БНБ; 
удостоверение със съответния изходящ номер от Банка ДСК за 
банкова сметка на името на коалиция „ГЕРБ – СДС“, по която ще се 
обслужва предизборната кампания; приложени са имената и 
длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите и 
разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с 
предизборната кампания; пълномощно от представляващия 
коалицията със съответния номер от 25 май  2021 г. в полза на 
господин Цветомир Паунов и господин Румен Христов; също така и 
списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчните подписи на заявени 
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9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият 
е и на технически носител в структуриран електронен вид.  

Заявено е искане за наименование на коалицията в 
бюлетината по следния начин, а именно: ГЕРБ – СДС.  

От протокол с вх. № НС-04-03-92 от 26 май 2021 г. се 
установява наличието на изискуемия по закон брой подписи, 
подкрепящи регистрацията на коалицията.  

Предвид което налице са изискванията на закона, на Решение 
на Централната избирателна комисия и ви предлагам да 
регистрираме коалиция „ГЕРБ – СДС“ за участие в изборите за 
народни представители на 11 юли 2021 г., като наименованието на 
коалицията в бюлетината е: ГЕРБ – СДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  
Колеги, имате ли въпроси или предложения по така 

представения проект? Няма. 
Подлагам на гласуване така представеното предложение за 

решение на Централната избирателна комисия относно регистрация 
на коалиция „ГЕРБ – СДС“ за участие в изборите на 11 юли 2021 г.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева); против – няма.  

Колеги, Решението е № 135-НС от 26 май 2021 г.  
С това прекъсвам заседанието, което ще продължи в 17,45 ч.  
 

(След прекъсването) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Здравейте, колеги!  
Продължава заседанието на Централната избирателна 

комисия със следващи проекти за регистрация на партии и коалиции 
за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Преди да продължим, ще помоля госпожа Матева да съобщи 
колко са постъпилите заявления за регистрации на партии и на 
коалиции.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Постъпилите заявления за регистрация 
на партии са 19, а за коалиции – 9.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Колеги, кой е с готов доклад?  
Заповядайте, госпожо Матева.  
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 
трябва да се намира проектът за регистрация на партия „Български 
национален съюз „Нова демокрация“ за участие в изборите на 
11 юли.  

Постъпило е заявление в Централната избирателна комисия 

на 24 май 2021 г., заведено в регистъра под № 3, от партия 
„Български национален съюз „Нова демокрация“, като заявлението е 
подадено от упълномощено лице Боян Станков-Расате.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 
състояние на партията, издадено на 19 май 2021 г.; удостоверение от 
Сметната палата за внесени финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 
г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от 
печата; удостоверение, издадено от Банка ДСК за актуална банкова 
сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; името и 
длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите; списък, 
съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчния подпис на 3030 избирате, 
подкрепящи регистрацията.  

На 24 май 2021 г. не беше представен документ за платежно 
нареждане за внесена по сметка на Централната избирателна 
комисия сума за депозит. Бяха дадени указания от дежурните и днес 
в срока за регистрация е представено платежно нареждане от Банка 
ДСК, удостоверяващо внасяне на 2500 лв. депозит по указаната 
банкова сметка на Централната избирателна комисия.  

В допълнение от подписката, която беше представена – 3030 

избиратели, при проверката, извършена в  Главна дирекция „ГРАО“ 
от протокола от 25 май 2021 г. с вх. № НС-04-03-76 се установява, че 
при проверката са установени коректни записи на 2302 избиратели. 
На 26 май 2021 г. в 16,45 ч. са дадени указания на представляващия 
партията, на упълномощеното лице, подали документите, че е 
необходимо да бъде представен допълнителен списък. Указанието е 
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изпълнено в срок и днес е представен допълнителен списък от 
избиратели, поради което ви предлагам да вземем решение да 
регистрираме партия „Български национален съюз „Нова 
демокрация“ за участие в изборите при неприключила процедура за 
проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на 
партията за участие в изборите за народни представители.  

Наименованието на партията в бюлетината е: Български 
национален съюз – НД.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 
направения доклад.  

Имате ли предложения по проекта на решение? Няма.  
Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

за регистрация на партия „Български национален съюз „Нова 
демокрация“ за участие в изборите за народни представители.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Колеги, Решението е № 136-НС от 26 май 2021 г.  
Колега Ципов, заповядайте.  
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.  
Представям на вниманието ви проект на решение относно 

регистрация на партия „Пряка демокрация“ за участие в изборите за 
народни представители на 11 юли 2021 г. Може да видите проекта 
обаче по грешка беше качен в папката на  господин Баханов.  

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Пряка 
демокрация“, подписано от Петър Николаев Клисаров в качеството 
му на председател и представляващ партията, заведено под № 12 на 
26 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за 
народни представители на 11 юли 2021 г.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 
правно състояние на партията, издадено на 15 май 2021 г. от 
Софийски градски съд по фирмено дело № 14445 от 2005 г.; 
удостоверение под № 48-00-656 от 18 май 2021 г. на Сметната 
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палата за внесени от партията финансови отчети за предходните три 
години – 2018, 2019 и 2020 г.; образец от подписа на 
представляващия партията; образец от печата на партията; 
декларация, подписана от председателя на партията за името на 
лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната 
отчетност на партията, свързани с предизборната кампания; вносна 
бележка, издадена от „Юробанк“ АД от 19 май 2021 г. за внесен 
безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс в размер 
на 2500 лв. по сметка на БНБ; банкова референция с изх. № 1220 от 
13 май 2021 г., издадена от „Юробанк“ АД за актуална банкова 
сметка; списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на 
заявени 3265 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, 
същият и в структуриран електронен вид, представен на технически 
носител.  

Заявено е искане за наименование на партията в бюлетината 
по следния начин: ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ.  

От протокол от 26 май 2021 г. с вх. № НС-04-03-90 на ЦИК от 
26 май 2021 г. от ГД „ГРАО“ в МРРБ е извършена проверка на 
списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Пряка 
демокрация“ за участието в изборите за народни представители на 
11 юли 2021 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, 
ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 
избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Пряка 
демокрация“.  

Налице са изискванията на съответните текстове от Изборния 
кодекс и нашето Решение от 18 май за регистрация на партия „Пряка 
демокрация“ за участие в изборите за народни представители на 
11 юли 2021 г.  

Предвид съответните основания предлагам на вниманието ви 
проект на решение: регистрира партия „Пряка демокрация“ за 
участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 
Наименованието на партията в бюлетината е: ПРЯКА 
ДЕМОКРАЦИЯ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Колеги, имате ли някакви въпроси или бележки по проекта?  
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Колеги, подлагам на гласуване така представения проект на 
решение относно регистрация на партия „Пряка демокрация“ за 
участие в изборите за народни представители.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма.  

Колеги, Решението за регистрация на партия „Пряка 
демокрация“ е № 137-НС от 26 май 2021 г.  

Имате ли друг доклад? Не.  
Следващ докладчик?  
Заповядайте, господин Баханов.  
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка във 

вътрешната мрежа е качен проект за решение относно регистрация 
на коалиция „Демократична България – Обединение“ за участие в 
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Още в 
началото казвам, че не се е върнала проверката от ГД „ГРАО“ за 
проверка на подписката.  

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция 
„Демократична България – Обединение“, подписано от 
представляващите коалицията Атанас Петров Атанасов и Христо 
Любомиров Иванов, което е заведено под № 6 на днешна дата – 

26 май 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за 
народни представители на 11 юли 2021 г.  

Към заявлението са представени всички изискуеми, съгласно 
наше Решение и Изборния кодекс документи, а именно: 
политическо споразумение за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. на коалиция „Демократична 
България – Обединение“. Политическото споразумение е от 19 май 
2021 г. между три партии, а именно „Движение Да България“, 
партия „Демократи за силна България“ и партия „Зелено движение“, 
с което са създала коалиция „Демократична България – Обединение“ 
за участие в предстоящите избори. Коалицията се представлява 
заедно от съпредседателите Христо Иванов и Атанас Атанасов. 
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Представено е удостоверение за актуално правно състояние и на 
трите партии, които изчетох преди малко, и които влизат в състава 
на коалицията. Представени са: три броя удостоверения от Сметната 
палата за всяка една от партиите в състава на коалицията; образец от 
подписите на представляващите партия „Движение Да България“, 
образец от печата на същата, образец от подписа на „Демократи за 
силна България, образец от печата на същата партия; и образци от 
подписите на представляващите партия „Зелено движение“ – два 
броя, тъй като двама представляват тази партия „Зелено движение“, 
както и образец от печата на партията. Също така са представени и 
образци от подписите на представляващите коалицията 
„Демократична България – Обединение“ – два броя. Има 
представено заверено копие от преводно нареждане за внесен 
безлихвен депозит в размер на 2500 лв.; удостоверение от 
„УниКредит Булбанк“ за актуална банкова сметка на името на 
партия „Движение Да България“, по която ще се обслужва 
предизборната кампания на коалицията, имената и длъжностите на 
лицата, които ще отговарят за приходи, разходи и счетоводна 
отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания; 
списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 
9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият 
и в структуриран електронен вид, представен на технически носител. 
Само искам да отбележа, че има представени 9500 саморъчни 
подписи на хартия и 499 електронни подписа в подкрепа на 
регистрацията на коалицията. Общо са 9999.  

Заявеното искане за наименование на коалицията в 
бюлетината е: „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 
(ДА България, ДСБ, Зелено движение).  

Налице са изискванията на чл. 139, чл. 141 и чл. 129, ал. 1, т. 
1 от Изборния кодекс и Решение № 33-НС. Това го има като текст, 
ще се добави като корекция.  

И последният абзац е: „Регистрацията се извършва в условия 
на неприключила процедура за проверка на списъците с избиратели, 
подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за 
народни представители, съгласно чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс, 
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раздел IV, т. 18 от Решение № 33-НС от 18  май 2021 г. на 
Централната избирателна комисия. 

Проектът за решение, който ви предлагам, е: Централната 
избирателна комисия да регистрира коалиция „Демократична 
България – Обединение“ за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г., като наименованието на 
коалицията в бюлетината ще бъде: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).  
Това е проектът за решение, госпожо председател.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Колеги, запознайте се с проекта.  
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако нямате искания за допълнения или 

изменения, освен това, което направихме, моля да го подложите на 
гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, 
заповядайте.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само за прецизност фактически 
саморъчните подписи са 9500, а 499 са електронни, дали не е хубаво 
да се каже: „саморъчен подпис на 9500 и електронен подпис на 499“. 
Имам предвид в т. 18, за да бъде прецизно.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако има съгласие на колегите, аз съм 
съгласен да направим тази корекция в записа на т. 18.  

Като коректност на записа по предложението на колегата 
Томов в самото заявление е описано – т. 6 на заявлението: Списък, 
съдържащ имената, ЕГН и саморъчни подписи на 9500 избиратели, 
подкрепящи регистрацията, положени пред упълномощени от 
коалицията лица – 3 класьора, и 499 квалифицирани електронни 
подписи, представени в структуриран електронен вид на технически 
носител“. Предлагам това да остане записът. Само да махнем 
„положени пред упълномощени от коалицията лица – 3 класьора“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 
други предложения? Няма.  

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение 
с направените промени по него, за регистрация на коалиция 
„Демократична България – Обединение“ за участие в изборите на 
11 юли 2021 г.  
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Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Елка 

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

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, това Решение има № 138-НС от 26 май 2021 г.  
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с мои инициали има подготвен проект на решение 
относно регистрация на партия „Свобода“ за участие в изборите за 
народни представители на 11 юли 2021 г. Моля да го погледнете.  

Постъпило е заявление за регистрация на партия „Свобода“, 
подписано от Владимир Чавдаров Симеонов – представляващ  
партията, което е заведено под № 13 от днешна дата – 26 май 2021 г. 
в регистъра на партиите за участие в изборите за народни 
представители.  

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи 
съгласно Изборния кодекс и решенията на ЦИК, а именно: 
удостоверение за актуално правно състояние на партията от 17 май 
2021 г.; удостоверение на Сметната палата за внесени от партията 
финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.; образец от подписа на 
представляващия партията; образец от печата на партията; вносна 
бележка за внесен безлихвен депозит в размер на 2500 лв. по сметка 
на БНБ; банкова референция от представляващия партията с 
посочена банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната 
кампания; името и длъжността на лицето, което ще отговаря за 
приходи, разходи и счетоводна отчетност на партията, свързани с 
предизборната кампания; и списък, съдържащ три имена, ЕГН и 
саморъчен подпис на заявени 3607 избиратели, подкрепящи 
регистрацията на партията, същият е представен и в структуриран 
вид на технически носител.  

Заявено е искане за наименованието на партията в 
бюлетината по следния начин: ПП СВОБОДА.  

Налице са изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс 

и наше Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. за регистрация на партия 
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„Свобода“ за участие в изборите за народни представители на 
11 юли 2021 г.  

Отново за тази партия регистрацията се извършва в условията 
на неприключила процедура за проверка на списъците с 
избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в 
изборите за народни представители, съгласно чл. 135, ал. 4 от 
Изборния кодекс, раздел IV, т. 18 от Решение № 33-НС от 18 май 
2021 г. на Централната избирателна комисия.  

С оглед на изложеното предлагам Централната избирателна 
комисия да вземе решение, с което да регистрира партия „Свобода“ 
за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., 
като наименованието на партията в бюлетината е: ПП СВОБОДА.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Колеги? Не виждам предложения.  
Подлагам на гласуване така представения проект за решение 

за регистрация на партия „Свобода“ за участие в изборите за 
народни представители на 11 юли 2021 г.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, Решението е с № 139-НС от днес.  
Следващ докладчик?  
Госпожа Стоянова.  
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам предложение за регистрация 

на партия. В моя папка е предложение № 156 – регистрация на 
партия „Национално движение Единство“.  

Постъпило е заявление за регистрация от партия 
„Национално движение Единство“, подписано от Никола Иванов в 
качеството му на председател и представляващ партията. Заведено е 
в регистъра на партиите за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. под № 11 от 25 май 2021 г.   

Приложени са необходимите документи: удостоверение за 
актуално правно състояние на партията от 12 май 2021 г.; 
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удостоверение № 48-00-630 от 17 май 2021 г. на Сметната палата за 
финансовите отчети; образец от подписа на представляващия 
партията; образец от печата на партията; удостоверение с вх. № ИД-

12704-2021 от 18 май тази година, издадено от „Обединена 
българска банка“ за актуална банкова сметка; вносна бележка от 
Българската народна банка от 26 май 2021 г. за внесен безлихвен 
депозит по чл. 129, ал. 1; имената и длъжностите на лицата, които 
ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 
партията по време на кампанията; списък, съдържащ имената, ЕГН и 
саморъчния подпис на заявени 4400 избиратели, подкрепящи 
регистрацията на партията, същият е структуриран и в електронен 
вид, представен на технически носител.  

Заявено е искане наименованието на партията в бюлетината 
да е по следния начин: ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 
ЕДИНСТВО.  

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 „Национално движение Единство“ за участие 
в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 
Регистрацията се извършва в условията на неприключила процедура 
за проверка на списъци с избиратели, подкрепящи регистрацията на 
партията за участие в изборите за народни представители, съгласно 
чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и Раздел IV, т. 18 от Решение 
№ 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК.  

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 предлагам да регистрираме партия 
„Национално движение Единство“ за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. Наименованието на партията в 
бюлетината да е: ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИ ЕДИНСТВО.  

Предлагам проекта за решение и моля да бъде подложен на 
гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 
на гласуване така представения проект за регистрация на партия 
„Национално движение Единство“ за участие в изборите на 11 юли 
2021 г.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Колеги, Решението е № 140-НС от днес.  
Ако имате следващ доклад, продължете.  
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.  
Следващото е заявление за регистрация на Политическа 

партия МИР. В моя папка – предложение № 159.  
Постъпило е заявление за регистрация от партия МИР, 

подписано от Симеон Славчев Славчев в качеството му на 
председател и представляващ партията. Заведено е под № 16 от 26 
май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за 
народни представители на 11 юли 2021 г.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 
правно състояние на партията от 14 май тази година; 
удостоверение № 48-00-669 от 19 май 2021 г. на Сметната палата 
за внесени финансови отчети; образец от подписа на 
представляващия партията; образец от печата на партията; 
платежно нареждане от „Юробанк“ АД от 26 май 2021 г. за внесен 
безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс; 
декларация от представляващия партията с посочена банкова 
сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; 
справка, издадена от „Токуда банк“ АД за актуална банкова 
сметка; 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 3427 избиратели, подкрепящи 
регистрацията на партията, същият е и в структуриран електронен 
вид, представен на технически носител.  

Заявено е искане за наименованието на партията в 
бюлетината по следния начин: ПП МИР.  

Регистрацията се извършва в условия на неприключила 
процедура за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи 
регистрацията на партията за участие в изборите за народни 
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представители, съгласно чл. 135, ал. 5 от Изборния кодекс и 
Раздел IV, т. 18 от Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК. 
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 МИР 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 предлагам да 
регистрираме партия МИР за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. с наименование на партията в 
бюлетината, както е заявено: ПП МИР.  

Предлагам проекта за решение и моля да бъде гласуван.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имат ели 

някакви предложения по проекта? Няма.  
Подлагам на гласуване проекта на решение за регистрация 

на партия МИР за участие в изборите на 11 юли 2021 г.  
Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, това Решение е с № 141-НС от днешна дата.  
Госпожо Георгиева, заповядайте.  
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за регистрация на коалиция „БСП за България“ за участие 
в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Постъпило е заявление за регистрация от коалицията, 
подписано от Корнелия Нинова в качеството й на представляваща, 
заведено под № 7 на 26 май в регистъра на коалициите за участие 
в изборите на 11 юли 2021 г.  

Към заявлението съответно са приложени: Решение за 
образуване на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ от пет партии, както 
следва: партия „Българска социалистическа партия“, „Нова зора“, 
„Комунистическа партия на България“, „Политически клуб 
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„Екогласност“ и „Политически клуб „Тракия“, коалицията се 
представлява от Корнелия Нинова като председател. Приложени 
са: удостоверение за актуално правно състояние на съставните пет 
партии на коалицията, както и удостоверения от Сметната палата 
за внесени от партиите финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.; 
образци от подписите на всички председатели на партии в състава 
на коалицията; образци от печатите на всички пет партии в 
състава на коалицията; образец от подписа на представляващия 
коалицията „БСП за България“; удостоверение от Банка ДСК за 
актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната 
кампания; внесен депозит в размер на 2500 лв. по сметка на ЦИК в 
БНБ; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за 
приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията; 
списък, съдържащ имената, ЕГН и подпис на заявени 10  000 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партията на хартиен 
носител и в структуриран електронен вид, представен на 
технически носител.  

Заявено е искане за отпечатване наименованието на 
коалицията в бюлетината: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.  

Регистрацията се извършва в условията на неприключила 
процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи 
регистрацията за участие в изборите, съгласно чл. 135, ал. 4 на ИК 
и Раздел IV, т. 18 от Решение № 33-НС от 18 май 2021 г.  

Предвид изложеното и на база правните основания ви 
предлагам Централната избирателна комисия да реши: регистрира 
коалиция „БСП за България“ за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. Наименованието на коалицията в 
бюлетината е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 
предложения по проекта на решение? Няма.  

Подлагам на гласуване проекта на решение за регистрация 
на коалиция „БСП за България“ за участие в изборите на 11 юли 
2021 г.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, това Решение е с № 142-НС от днешна дата.  
Следващ  проект имате ли? Продължете.  
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  
Колеги, докладвам ви проектна решение за регистрация на 

коалиция „Национално обединение на десницата (КОД, БЗНС, 
БДФ)“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 
2021 г.  

Постъпило е заявление за регистрация от коалицията, 
подписано от Петър Москов – председател и представляващ 
коалицията, заведено под № 8 на 26 май 2021 г. в регистъра на 
коалициите.  

Към заявлението са приложени: коалиционно споразумение 
за участие на трите партии в коалицията както следва: 
Консервативно обединение на десницата, Български земеделски 
народен съюз и Български демократически форум. Към 
документите са приложени: удостоверение за актуално правно 
състояние на трите партии, съставляващи коалицията, както и 
удостоверение от Сметната палата на трите партии за внесени от 
тях финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.; образец от подписа 
на представляващия коалицията, както и образци от подписите на 
председателите на трите съставляващи коалицията партии и от 
печатите на трите партии; бележка за внесен депозит в размер на 
2500 лв. по сметка на ЦИК в БНБ; удостоверение от Банка ДСК за 
открита банкова сметка за обслужване на предизборната 
кампания; името и длъжността на лицето, което ще отговаря за 
приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията; 
списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 
3902 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, 
същият и в структуриран електронен вид, представен на 
технически носител.  

Заявено е искане за наименованието на коалицията в 
бюлетината по следния начин: НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 
НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ).  
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Регистрацията се извършва в условията на неприключила 
процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи 
регистрацията на коалицията за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г.  

Предвид изложеното и на база правните основания 

предлагам на Централната избирателна комисия да реши: 
регистрира коалиция „Национално обединение на десницата 
(КОД, БЗНС, БДФ)“ за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. и наименованието на коалицията 
в бюлетината е: НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 
ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ).  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 
Благодаря.  

Колеги, някакви коментари и предложения по проекта?  
Ако моля, ще ви моля режим на гласуване по така 

предложения проект на решение.  
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Колега Георгиева, това е Решение № 143-НС.  
Имате ли още доклади? Не.  
Заповядайте,  колега Стойчева, в същата точка.  
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, под проектен № 160 е 

постъпило заявление за регистрация от партия „Съюз за 
Отечеството“, подписано от Васил Иванов Точков в качеството му 
на представляващ партията.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 
правно състояние; удостоверение на Сметната палата за подадени 
годишни финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.; образец от 
подписа на представляващия партията, както и образец от печата 
на партията; удостоверение за актуална банкова сметка; вносна 
бележка за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1; името и 
длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите 
и счетоводната отчетност на партията; списък на заявени 3192 
избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.  
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Заявено е искане за наименованието на партията в 
бюлетината по следния начин: П „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“. В 
заявлението е с едно П.  

Налице са съответните изисквания на Изборния кодекс, 
като регистрацията се извършва в условия на неприключила 
процедура за проверка на списъците.  

Предвид това и на съответните правни основания 
предлагам Централната избирателна комисия да вземе следното 
решение: регистрира партия „Съюз за Отечеството“ за участие в 
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 
Наименованието на партията в бюлетината е: ПП СЪЮЗ ЗА 
ОТЕЧЕСТВОТО.  

Колеги, трябва да решим, тъй като в заявлението наистина е 
записано само едно П „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ като начин на 
изписване на името на партията в бюлетината – дали да го 
приемем за техническа грешка, няма дадени забележки и указания, 
и да отбележим както е прието: ПП „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“, 
или да остане само с едно П „СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“?  

Приемаме, че наименованието на партията в бюлетината е 
П СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 
предложения? Няма.  

Подлагам на гласуване така представения проект за 
регистрация на партия „Съюз за Отечеството“ за участие в 
изборите на 11 юли 2021 г.  

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 и Цветозар Томов); против – няма.  

Това Решение е с № 144-НС от днес.  
Госпожа Матева.  
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  
Колеги, докладвам ви, че с писмо от 29 април 2021 г. по 

наказателно от административен характер дело № 4721 от 2020 г. 
по описа на Софийски районен съд, Наказателна колегия, 7-и 
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състав Централната избирателна комисия е поискала в нейна полза 
да бъде издаден изпълнителен лист за присъдената сума за 
юрисконсултско възнаграждение.  

Моля да гласуваме протоколно решение, с което 
председателят на Централната избирателна комисия да 
упълномощи юрисконсулт Милена Радославова да получи 
изпълнителния лист.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 
на гласуване предложението.  

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, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви, че за 1 юни 
2021 г. са насрочени две дела, по които Централната избирателна 
комисия е страна.  

Едното е наказателно от административен характер дело 
№ 15114 от 2019 г. по описа на Софийски районен съд, 21-ви 
състав. По него Централната избирателна комисия ще бъде 
представлявана от юрисконсулт Радославова, тя има пълномощно 
поп делото.  

Другото дело е административно дело № 1693 от 2021 г. по 
описа на Административен съд – София-град, 50-и състав. По него 
Централната избирателна комисия ще бъде представлявана от 
юрисконсулт Желязков, за което е необходимо да му бъде 
издадено пълномощно.  

Така че ви моля за протоколно решение да бъде 
упълномощен господин Желязков от председателя на Централната 
избирателна комисия.  

И докато гласуваме за сведение още едно насрочено дело за 
4 юни 2021 г. в Административен съд – София-град. Това е 
касационно от административен характер дело № 2502 от 2021 г., 
където ЦИК ще бъде представлявана от юрисконсулт Радославова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 
гласуване.  
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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, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Господин Димитров.  
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател.  
Докладвам решение за регистрация на „Партия на зелените“.  
Постъпило е заявление за регистрация на „Партия на 

зелените“, подписана от Владимир Димитров Николов в качеството 
му на председател и представляващ партията. То е заведено под № 
14 в регистъра на партиите.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 
състояние по фирмено дело, издадено на 13 май; удостоверение от 
Сметната палата със съответния номер за внесени от партията 
финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.; образец от подписа на 
представляващия партията; образец от печата на партията; имената 
на лицата, които отговарят за приходите и разходите, свързани с 
кампанията; удостоверение, издадено от „Първа инвестиционна 
банка“ за актуална банкова сметка; вносна бележка, издадена от 
БНБ, на 26 май 2021 г. за внесен безлихвен депозит в размер на 2500 
лв. по сметка; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен 
подпис на заявени 4310 избиратели, подкрепящи регистрацията.  

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 
в бюлетината по следния начин: ЗЕЛЕНИТЕ.  

Налице са изискванията на Изборния кодекс, както и на 
Решение № 33-НС на ЦИК, поради което предлагам регистрацията 
да се извърши в условията на неприключила процедура за проверка 
на списъците на избирателите.  

Предвид изложеното на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 
„а“, във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, чл. 135, ал. 1 и 
ал. 3 от Изборния кодекс предлагам да регистрираме „Партия на 
зелените“ за участие в изборите. Наименованието на партията в 
бюлетината е: ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ. Решението подлежи на 
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обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в 
тридневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 
предложения? Не.  

Подлагам на гласуване проекта на решение за  регистрация 
на партия „Партия на зелените“ за участие в изборите на 11 юли 
2021 г.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир  

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма.  

Колеги, Решението е с № 145-НС.  
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващата регистрация е на 

партия „Атака“.  

Постъпило е заявление за регистрация на партията, 
подписано от Волен Сидеров. Към заявлението са приложени: 
удостоверение за актуално състояние; удостоверение от Сметната 
палата; образец от подписа на представляващия партията и от печата 
на партията; банкова референция от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ 
БАНК“ за актуална банкова сметка; платежно нареждане от ЦКБ от 
25-и за внесен безлихвен депозит; имената и лицата, които ще 
отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност; 
списъкът, представен от партията, съдържа трите имена, ЕГН и 
саморъчния подпис на 3150 заявени избиратели.  

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 
в бюлетината по следния начин: АТАКА.  

Нямаме протокол от извършената проверка. Регистрацията се 
извършва в условията на неприключила процедура за проверка на 
списъците от избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.  

Предвид изложеното 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, чл. 135, 
ал. 1 и ал. 3 предлагам Централната избирателна комисия да реши: 
регистрира партия „Атака“ за участие в изборите за народни 
представители. Наименованието на партията в бюлетината е: ПП 
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АТАКА. Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез ЦИК в 
тридневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  
Заповядайте, колега Томов.  
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В т. 7 „имената на лицата“ вероятно 

трябва да е, а не „имената и лицата“.  
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, ще го отметна. Ще видя 

и в предишния да няма някаква такава грешка.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения, колеги?  
Заповядайте, колега Георгиев.  
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: По повод конкретното 

предложение: „имената и длъжностите“ по-скоро.  
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Навсякъде в други решения сме го 

писали „имената на лицата“.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, и длъжностите 

има.  
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имената и длъжностите на лицата.  
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тогава и в предния ти проект беше 

„имената на лицата“.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.  
Други предложения?  
Колеги, подлагам на гласуване предложението за регистрация 

на партия „Атака“ за участие в изборите на 11 юли 2021 г.  
Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 146-НС от 26 май 2021 г.  
Следващ доклад – колегата Георгиев. Заповядайте.  
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря.  
В папка с моите инициали с № 152 на проекта е 

предложението за регистрация на коалиция „Движение ЗАЕДНО за 
промяна“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 
2021 г.  
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Постъпило е заявление за регистрация от коалиция 
„Движение ЗАЕДНО за промяна“, подписано от Димитър 
Александров Митев – представляващ коалицията, заведено под № 4 
на 25 май 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за 
народни представители на 11 юли 2021 г.  

Към заявлението са приложени: решение за образуване на 
коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ от 17 май 2021 г. между 
партия „Родолюбие 2000“, партия „Българска социалдемокрация – 

Евролевица“ и партия „Европейска сигурност и интеграция“ (ЕСИ) 
за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., 
подписано от лицата, представляващи партиите и подпечатано с 
печатите на участващите в коалицията партии. Коалицията ще се 
представлява от председателя Димитър Александров Митев. 
Приложени са: удостоверение за актуално състояние на партия 
„Българска социалдемокрация – Евролевица“; удостоверение за 
актуално правно състояние на партия „Европейска сигурност и 
интеграция“; удостоверение за актуално правно състояние на партия 
„Родолюбие 2000“ от съответните дати; също така удостоверения за 
трите партии, представени поотделно, от Сметната палата за внесени 
годишни финансови отчети за всяка от партиите за последните три 
години – 2018, 2019 и 2020 г.; образци от подписите на 
представляващите партиите „Българска социалдемокрация – 

Евролевица“, „Европейска сигурност и интеграция“ и „Родолюбие 
2000“; образец от подписа на представляващия коалицията 
„Движение ЗАЕДНО за промяна“; образец от печата на всяка от 
трите участващи в коалицията партии; вносна бележка от 25 май 
2021 г. от „УниКредит Булбанк“ за внесен безлихвен депозит по 
чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс в размер на 2500 лв. по 
съответната сметка на ЦИК в БНБ; банкова референция за 
актуална банкова сметка на името на партия „Българска 
социалдемокрация – Евролевица“, по която ще се обслужва 
предизборната кампания на коалицията; името и длъжността на 
лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната 
отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания; 
списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 
4888 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, 
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същият и в структуриран електронен вид, представен на 
технически носител.  

Заявено е искане за отпечатване на коалицията в 
бюлетината по следния начин: Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“, ПП 
„ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ“, ПП 
„РОДОЛЮБИЕ 2000“).  

От протокол с вх. № НС-04-03-89 от 26 май 2021 г. от 
„ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, 
подкрепящи регистрацията на коалиция „Движение ЗАЕДНО за 
промяна“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители 
на 11 юли 2021 г. се установява спазването на разпоредбата на 
чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко 
от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията 
„Движение ЗАЕДНО за промяна“. Налице са изискванията на чл. 
139 до чл. 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение 
№ 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция 
„Движение ЗАЕДНО за промяна“ 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. 141, ал. 1 от Изборния кодекс 
Централната избирателна комисия реши: регистрира коалиция 
„Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. Наименованието на коалицията в 
бюлетината е: Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“, ПП „ЕВРОПЕЙСКА 
СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ“, ПП „РОДОЛЮБИЕ 2000“). 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния 
административен съд чрез Централната избирателна комисия в 
тридневен срок от обявяването му.  

Освен забелязаните от мен правописни грешки, които ще 
отстраним, също да отбележа, че навсякъде думата „ЗАЕДНО“ е с 
главни букви, а останалата част от „Движение ЗАЕДНО за 
промяна“ – не.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 
запознахте се с проекта на решение и информацията, съдържаща 
се в преписката.  

Колеги, подлагам на гласуване така  представения проект за 
регистрация на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за 
участие в изборите за народни представители.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 7 (Георги Баханов, Елка 

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

Гаврилов и Любомир  Георгиев); против – 2 (Силвия Стойчева и 

Цветозар Томов).  

Колега Томов, заповядайте за отрицателен вот.  
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Гласувах „против“, защото в списъка 

на тази коалиция са включени 305 починали лица, което е 
скандално много, и според мен говори за нечистоплътност при 
начина, по който тази коалиция е събирала изискуемите от закона 
подписи. Добре, ще спра дотук.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  
Колеги, напълно съм съгласна с аргументите на колегата 

Томов. За съжаление, в Изборния кодекс няма правно основание с 
подобна хипотеза Централната избирателна комисия да има 
възможност да откаже регистрация за участие в изборите, така че 
моралната страна на въпроса оставяме на партиите и коалициите, 
които ще участват в предизборното състезание.  

Номерът на това Решение е 147-НС от 26 май 2021 г.  
Следващ доклад – колегата Стойчева. Заповядайте.  
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Проект № 162 относно регистрация 

на Политическа партия „Благоденствие – Обединение – 

Градивност“.  
Постъпило е заявление за регистрация на партия 

„Благоденствие –  Обединение – Градивност“, подписано от 
председателя и представляващ партията Иван Минчев Габеров.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 
правно състояние; удостоверение на Сметната палата за внесени 
финансови отчети; образци от подписа на представляващия партията 
и от печата на партията; вносна бележка от Банка ДСК за внесен 
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безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс; 

удостоверение, издадено от „Банка ДСК“ АД за актуална банкова 
сметка с дата 25 май 2021 г.; името на лицето, което ще отговаря за 
приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията; както и 
списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2950 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.  
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината по следния начин: ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ-

ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ“.  
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 
Централната избирателна комисия за регистрация на Политическа 
партия  „Благоденствие – Обединение – Градивност“.  

Тъй като регистрацията се извършва в условия на 
неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, 
подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за 
народни представители, съгласно чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс 

и Раздел IV, т. 18 от Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК, и 
предвид изложеното дотук и на посочените правни основания в 
проекта на решение предлагам Централната избирателна комисия да 
приеме следното решение: регистрира партия „Благоденствие – 

Обединение – Градивност“ за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г. Наименованието на партията се 
отпечатва в бюлетината по следния начин: ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ-

ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  
Колеги, имате ли предложения по този проект?  
Подлагам на гласуване така представения проект за 

регистрация на партия „Благоденствие – Обединение – Градивност“ 
за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Елка 

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

Гаврилов, Любомир  Георгиев, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма.  

Колеги, това Решение е с № 148-НС от 26 май 2021 г.  



 93 

Колеги, остана още една партия, чиито заявления трябва да 
разгледаме. Докладчикът по тази преписка е извън залата. След 
което ще закрия заседанието на Централната избирателна комисия.  

Докато проверяваме къде е колегата докладчик, да ви 
информирам и припомня какъв е за утре графикът за работа на 
Централната избирателна комисия.  

В 9,30 ч. е срещата с „Информационно обслужване“. 

Колегата Войнов ви докладва материала, който бяха изпратили за 
запознаване – Технически формат на записващото устройство във 
връзка с машинното гласуване. В тази връзка, тъй като става въпрос 
за тема, която вероятно по някакъв начин ще се отрази на 
техническата спецификация по заданието за изготвяне на софтуера 
за машинно гласуване, аз ви предлагам, ако има възможност в този 
час, да поканим и експертите на Министерския съвет, които бяха 
вчера в Централната избирателна комисия, да присъстват на тази 
работна среща.  

След тази среща в 11,00 ч., доколкото си спомням от доклада 
на колегата Димитров, е жребият за номерата в бюлетините за 
частичните избори.  

След това ви предлагам в 11,30 ч. да се проведе кратко 
заседание на Централната избирателна комисия, за да вземем 
решението за номерата в резултат на проведения жребий, и най-

спешните преписки.  
След заседанието ще трябва да се подготви в Пресцентъра за 

провеждане на текста за машинното гласуване, който е предвиден от 
13,00 до 14,00 ч.  

В 14,00 ч. е редовният брифинг на Централната избирателна 
комисия, на който говорителите имат ангажимент да присъстват.  

В 15,00 ч. е срещата с представителя на Държавна агенция 
„Национална сигурност“.  

И между целия този режим трябва да направим и работни 
групи по разяснителната кампания, машинно гласуване и гласуване 
извън страната.  

Освен това преди малко проведох разговор с изпълняващия 
длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните 
работи по отношение на това, че господин Тодоров твърди, че все 
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още не е осигурен достъп до склада, а Централната избирателна 
комисия мисля, че отдавна изпрати това писмо. След направената 
проверка на кореспонденцията, разменена между ЦИК и МВР, ме 
увери, че от утре достъпът е осигурен и ще бъдат допуснати 
проверените лица, за които Централната избирателна комисия е 
изпратила списък.  

На следващо място, помислете, предлагам ви в петък да 
поканим на среща представители на „Сиела Норма“ в зависимост от 
утрешните ни срещи и разговори, и евентуално Държавна агенция 
„Електронно управление“, ако е необходимо, за да изговорим 
нещата, свързани с възлагане на изработването на софтуер за 
частичните избори, за изборите за народни представители и 
доставката на допълнителния брой машини за гласуване.  

Доколкото разбирам, нашите юристи са се свързали с 
госпожа А.                С.              , която беше на вчерашната среща 
като представител, изпратен от Администрацията на Министерския 
съвет, и вече се работи по проект на документация с оглед 
възможностите, които имаме и в краткото време, с което 
разполагаме.  

До момента това е общо взето сценарият за следващите 
24 часа.  

Колега Георгиева, Вие сте с доклад по регистрацията на 
партия „Правото“. Заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  
Колеги, докладвам ви проект на решение за регистрация на 

Политическа партия „Правото“ за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г.  

Постъпило е заявление за регистрация, подписано от 
упълномощено лице Мануел Петров Калев, регистрирано под № 18 
на 26 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за 
народни представители.  

Към заявлението съответно са приложени: удостоверение за 
актуално правно състояние; удостоверение от Сметната палата за 
внесени финансови отчети за 2019 и 2020 г.; образец от подписа на 
представляващия партията; образец от печата на партията; бележка 
за внесен депозит в размер на 2500 лв. в БНБ; удостоверение за 
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актуална банкова сметка; името на лицето, което ще отговаря за 
приходите, разходите и счетоводната отчетност; списък, съдържащ 
имената, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2810 избиратели, 
подкрепящи регистрацията на партията и в структуриран електронен 
вид, представен на технически носител.  

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията: 
ПП „ПРАВОТО“.  

Регистрацията се извършва в условията на неприключила 
процедура за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи 
регистрацията на партия „Правото“. Следващият абзац отпада, 
останал е по грешка в решението.  

Предлагам ви предвид изложеното и на база правните 
основания Централната избирателна комисия да реши: регистрира 
партия „Правото“ за участие в изборите за народни представители 
на 11 юли 2021 г. Наименованието на партията се отпечатва в 
бюлетината по начина: ПП ПРАВОТО.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 
предложения?  

Колеги, ако нямате предложения, подлагам на гласуване така 
представения проект за регистрация на партия „Правото“ за участие 
в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Решението е № 149-НС.  
Колеги, докато изчакваме последната преписка по 

регистрациите, госпожо Солакова, заповядайте за доклад, който 
трябва да мине днес.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с писмото на 
Комисията по досиетата, във вътрешната мрежа е изготвен проект на 
писмо до тях с приложен списък на членовете на Централната 
избирателна комисия, както искат, включително и на някои от 
районните избирателни комисии. Днес сме получили напомнително 
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писмо и са си позволили да ни изпратят отново писмото от по-ранна 
дата. Ние го имаме, само че Централната избирателна комисия има и 
много други неща, които в срок трябва да изпълни във връзка с 
организацията на изборите.  

Предлагам ви да изпратим това писмо за първите районни 
избирателни комисии и ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 
на гласуване предложението за изпращане на писмо до Комисията с 
дългото наименование.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Колеги, моля ви за доклад по заявлението на коалиция 
„Средна европейска класа“.  

Госпожа Стоянова.  
ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо председател, докладвам 

преписка със заявление за регистрация на коалиция „Средна 
Европейска Класа“ за участие в изборите за народни представители 
на 11 юли 2021 г.  

Постъпило е заявление за регистрация от коалицията, 
подписано от Георги Манев и Светозар Стоянов Съев – 

представляващи коалицията. Заведено е под № 9 от 26 май 2021 г. в 
регистъра на коалициите за участие в изборите за народни 
представители на 11 юли 2021 г.  

Към заявлението са приложени: решение за образуване на 
коалиция „Средна Европейска Класа“ от Политическа партия  
„Средна Европейска класа“ и Политическа партия „КОЙ – 

Компетентност, отговорност и истина“ за участие в изборите за 
народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от лицата, 
представляващо партиите и подпечатано с печатите на участващите 
в коалицията партии. Коалицията ще се представлява от Георги 
Василев Манев и Светозар Стоянов Съев заедно и поотделно.  

Удостоверението за актуално състояние на партията „Средна 
Европейска Класа“ е с дата 19 май 2021 г. Удостоверение за 
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актуално правно състояние на партия „КОЙ – Компетентност, 
отговорност и истина“ е издадено на 15 май 2021 г. Удостоверение 
№ 48-00-726 от 25 май 2021 г. на Сметната палата за партия „Средна 
Европейска Класа“ за внесени отчети за три години. Удостоверение 
№ 48-00-666 от 16 май 2021 г. на Сметната палата на партия „КОЙ – 

Компетентност, отговорност и истина“ за внесени  финансови 
отчети. Образец от подписа на представляващия партия „Средна 
Европейска класа“. Образец от подписа на представляващия партия 
„КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“. Образец от печата 
на партия „Средна Европейска Класа“. Образец от печата на партия 
„КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“. Образци от 
подписите на съпредседателите и представляващи коалицията 
„Средна Европейска Класа“ Георги Василев Манев и Светозар 
Стоянов Съев. Вноска бележка от „Първа инвестиционна банка“ АД 
от 25 май 2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1  т. 
1 от ИК. Удостоверение от 25 май 2021 г. от Банка ДСК за открита 
банкова сметка на партия „Средна Европейска Класа“ за обслужване 
на предизборната кампания. Името и длъжността на лицето, което 
ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 
коалицията, свързани с предизборната кампания. Списък, съдържащ 
имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3046 избиратели, 
подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран 
електронен вид, представен на технически носител.  

Заявено е искане за наименование на коалицията в 
бюлетината по следния начин: Средна Европейска Класа.  

Налице са изискванията на чл. 139, чл. 141 и чл. 129, ал. 1, 
т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на 
ЦИК за регистрация на коалиция „Средна Европейска Класа“ за 
участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 
Регистрацията се извършва в условията на неприключила процедура 
за проверка на списъци с избирателите, подкрепящи регистрацията 
на коалицията, съгласно чл. 142, ал. 4 и Раздел V, т. 27 от Решение 
№ 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, 
буква „а“, във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс 
предлагам да регистрираме коалиция „Средна Европейска Класа“ 



 98 

за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 
Наименованието на коалицията в бюлетината да е: Средна 
Европейска Класа, както е заявено.  

Докладвах решението и моля за режим на гласуване, ако 
прецените.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 
предложения по така представения проект? Няма.  

Подлагам на гласуване проекта на решение за регистрация 
на коалиция „Средна Европейска Класа“ за участие в изборите на 
11 юли 2021 г.  

Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир  

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма.  

Номерът на това Решение е №150-НС от 26 май 2021 г.  
Колеги, с това мисля, че приключихме с регистрацията на 

партии и коалиции за участие в изборите.  
Закривам заседанието на Централната избирателна комисия.  
Насрочвам следващото заседание за 27 май 2021 г. от 11,30 ч. 

Заседанието ще е много кратко предвид тежката програма за 
утрешния ден. Благодаря ви.  

 

(Закрито в 19,45 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  
 

    СЕКРЕТАР:  
       Севинч Солакова  
 

Стенографи:  
Стойка Белова 

 

Нина Иванова 


