
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 25  

 

На 8 юни 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 промяна в състава на ОИК и 

РИК..  

  Докладват: Цветанка Георгиева, Красимир Ципов 

2. Проект на решение относно регистрация на международни 

наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 

2021 г.  

  Докладва: Любомир Георгиев 

3. Доклади по жалби и сигнали 

  Докладва: Елка Стоянова  

4. Машинно гласуване.   

  Докладва: Емил Войнов 

5. Доклад относно гласуване извън страната.  

  Докладват: Цветозар Томов, Йорданка Ганчева 

6. Доклади по административни преписки. 

  Докладва: Георги Баханов 

7. Проект на решение относно гласуване на избиратели с 

„непълни адреси“, с така наречени „сгрешени адреси“, както и със 

„служебно заличени адреси“ в изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г. 

  Докладва: Йорданка Ганчева 

7а. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

  Докладват: Георги Баханов, Красимир Ципов, 

  Елка Стоянова 
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7б. Доклад относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

  Докладва: Георги Баханов 

8. Разни.   

Докладват: Йорданка Ганчева, Цветанка 

Георгиева, Любомир Георгиев, Любомир Гаврилов, 

  Силвия Стойчева, Георги Баханов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Емил Войнов, Росица 

Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Димитър Димитров 

 

Заседанието бе открито в 11,05 ч. и председателствано от 

госпожа Росица Матева – заместник-председател на Комисията, и 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Комисията. 

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър 

ден, колеги! В залата сме 9 членове на Централната избирателна 

комисия, имаме кворум и заседанието може да започне. 

Предлагам следния дневен ред: 

 

1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК и 

РИК. 

  Докладват: Ц. Георгиева, К. Ципов 

2. Проект на решение относно регистрация на международни 

наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 

2021 г.     

Докладва: Л. Георгиев 
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3. Проект на решение относно изменение на изборни книжа

   Докладва: Е. Войнов 

4. Машинно гласуване  

Докладва: Е. Войнов 

5. Доклад относно гласуване извън страната  

Докладват: Ц. Томов, Й. Ганчева 

6. Доклади по административни преписки  

Докладва: С. Солакова 

7. Проект на решение относно гласуване на избиратели с 

„непълни адреси“, с т. нар. „сгрешени адреси“, както и със 

„служебно заличени адреси“ в изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г. 

  Докладва: Й. Ганчева 

8. Разни.  

Докладват: Й. Ганчева, Ц. Георгиева, Л. Георгиев, 

Л. Гаврилов 

 

 

Имате ли допълнения или други предложения към проекта за 

дневен ред?  

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам да отложим т. 3 от дневния ред, 

да не се включва. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в т. 6 – Доклади по 

административни преписки, и ако е възможно в нова точка – 

Решение по жалба. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Предлагам това да е нова т. 3 на мястото на Проекта на решение 

относно изменение на изборни книжа. Ще озаглавим тази точка 

„Доклади по жалби и сигнали“, пък Вие ще докладвате, ако имате 

проект за решение. 

Заповядайте, колега Ципов. 
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Може ли да разделим т. 1, тъй като 

преписката за промяна в състава на РИК е пристигнала сутринта и да 

я включим малко по-назад в дневния ред като отделна точка? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Ако 

искате, когато имате готовност, ще върнем обратно на т. 1? 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Добре, и така става. Сега ще 

докладваме само проекта на колегата Георгиева. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председателстваща, ако 

обичате да включите нова точка „Доклади по административно 

наказателни преписки“, нова точка „Искания за изплащане на 

възнаграждения“ и да ме включите в т. Разни. Извинете, не да ме 

включите в т. Разни, а още една нова точка „Доклади относно 

искания за отваряне на запечатани помещения“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Предлагам т. 6а да бъде „Доклади по административно наказателни 

преписки“, т. 7а – „Доклади по искания за изплащане на 

възнаграждения“, и т. 7б – „Доклади относно искания за отваряне на 

запечатани помещения“. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Много се извинявам. Всъщност искам да 

ме извадите от т. 6 – „Доклади по административни преписки“ и да 

ме включите към „Доклади по искания за изплащане на 

възнаграждения“. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Тогава и мен ме включете, защото 

имам още две. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА:  

Ако няма други искания и предложения, който е съгласен, 

моля да гласува.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов), против – няма.  

 

Уважаеми колеги, започваме с точка първа от дневния ред. 

Колега Георгиева, заповядайте. 

 

Точка 1. Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. 

Колеги, докладвам ви Проект на решение за промяна в 

състава на Общинска избирателна комисия – Минерални бани, 

област Хасково. 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с 

вх. № МИ-15-158\1 от 3 юни 2021 г. от Снежана Коларова за 

освобождаването й като член на Общинската избирателна комисия. 

Като мотив и причина е посочено продължителното й отсъствие от 

страната и невъзможността да работи като член на Общинската 

избирателна комисия. Получили сме и писмо от Общинската 

избирателна комисия, в което са оказани заседанията, в които 

Снежана Коларова не е взела участие. 

Предвид изложеното и на база правните основания ви 

предлагам Централната избирателна комисия да вземе решение: 

Освобождава като член на Общинската избирателна комисия 

– Минерални бани, област Хасково, Снежана Тодорова Коларова, и 

анулира издаденото й удостоверение. 

Все още предложение за нов член от коалиция „Обединени 

патриоти“ не е постъпило, така че решението, което предлагам днес, 

е само за освобождаване на досегашния член на Общинската 

избирателна комисия. 



 6 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Имате ли някакви становища или предложения по така 

предложения проект за решение? – Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 189-МИ. 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, представям ви 

Проект за решение относно промяна в състава на РИК в Двадесет и 

първи изборен район – Сливенски. 

Постъпило е предложение с вх. № НС-11-97 от 8 юни 2021 г. 

от упълномощен представител на политическа партия „ГЕРБ“ – 

Сливен,  за промени в състава на РИК в Двадесет и първи изборен 

район – Сливенски. Предлага се на мястото на Галя Агоп Хачадурян 

– член на РИК, да бъде назначена за член на РИК Диана Ненчева 

Димитрова от списъка на предложените резервни членове. 

Към предложението са приложени: заявление от Галя Агоп 

Хачадурян за освобождаването й като член на РИК; декларация по 

текстовете от Изборния кодекс от Диана Ненчева Димитрова и 

пълномощно от председателя на политическата сила в полза на 

упълномощения представител и областен координатор. Към 

преписката по назначаване на РИК в Двадесет и първи изборен 

район – Сливенски, е налично копие от дипломата за висше 

образование на Диана Ненчева Димитрова.  

Предвид изложеното, уважаеми колеги, ви предлагам 

следното решение:  

Освобождава като член на РИК в Двадесет и първи изборен 

район – Сливенски, Галя Агоп Хачадурян, със съответното ЕГН и 

анулира издаденото й удостоверение. 



 7 

Назначава за член на РИК в Двадесет и първи изборен район 

– Сливенски, Диана Ненчева Димитрова, със съответното ЕГН. На 

назначения член да се издаде удостоверение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, имате ли предложения и становища по проекта? – Не 

виждам. 

Режим на гласуване за така предложения Проект на решение. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов), против – няма. 

Решение № 190-НС. 

 

Продължаваме с точка втора от дневния ред. Заповядайте, 

колега Георгиев.  

Точка 2. Проект на решение относно регистрация на 

международни наблюдатели за изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г.. Заповядайте, колега Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от Министерството на външните работи с 

вх. № НС-04-01-303\2 от 7 юни 2021 г. с искане за регистрация като 

международни наблюдатели в изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г. на представители на Организацията за сигурност и 

сътрудничество на Европа, Бюрото за демократични институции и 

права на човека. С искането се иска регистрация на общо 26 лица 

като международни наблюдатели.  

Решението можете да видите в моя папка под № 207. 

Предлагам да вземем решение за регистрация на посочените 

лица като международни наблюдатели в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. и да им се издадат удостоверения, 

след като се впишат в Публичния регистър.   
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

запознайте се с проекта и моля, ако има някои предложения или 

становища. – Не виждам. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Списъкът е неразделна част от 

писмото на Министерството на външните работи . Надявам се да е 

точно изписването на имената и на транскрипциите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: И там 

пише „Наймайер“, а не „Нормайер“. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: „Сузане Наймайер“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

ако няма въпроси, моля режим на гласуване за приемане на така 

предложеното решение. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колега Георгиев, това решение е № 191-НС. 

Преминаваме към нова точка трета. Заповядайте, колега 

Стоянова. 

 

Точка 3. Доклади по жалби и сигнали.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Може ли да докладвам малко по-късно? 

Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Към 

тази точка ще се върнем по-късно. 

Колега Войнов, за машинното гласуване имате ли готовност? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: По-късно. 

Преминаваме към точка пета от дневния ред. Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

 

Точка 5. Доклади относно гласуване извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстваща. 
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Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-04-01-347 от 7 юни 

2021 г. Това е писмо-отговор от Министерството на външните 

работи и в частност Работна група „Избори“.  

Припомням, че бяхме получили сигнал, че като условие за 

командироване на член на СИК се изисква да си ваксиниран. 

Работна група „Избори“ ни запознава с информация. По 

предложение на председателя тогава на Централната избирателна 

комисия изискахме и писмото, което е изпратено до държавните 

институции. То е приложено. 

Колеги, предлагам ви го за сведение и за запознаване. 

С оглед вчерашната работна група, която проведохме във 

връзка с организацията за гласуване извън страната, докладвам 

преписка с вх. № НС-04-010343 от 2 юни 2021 г. Колеги, това е 

отново във връзка с наше писмо до Работна група „Избори“. Беше ни 

поставен въпрос от доброволец – господин К.                      . 

Изборните секции място Сидни в Австралия да бъде разделено на 

Сидни 1 и Сидни 2 Краунест. 

Извърших проверка. Съгласно наше решение сме определили 

в Сидни една прогнозна секция, съгласно Решение № 34. Видно от 

списъка на потвърдените заявления към момента има две места, 

едното от които е Сидни, а другото е Сидни 2 Краунест и към 

вчерашна дата там имаше 43 заявления. Министерството на 

външните работи не възразяват, в случай че са налице изискванията 

на Изборния кодекс и не противоречи на разпоредбите да 

преименуваме тези места. 

Колеги, към момента няма да ви предложа да преименуваме 

на този етап.  

Предлагам да го приемем за сведение и да наблюдаваме с 

оглед решението по чл. 12, което предстои. Така се обединихме и в 

работната група – да нанасяме тази информация и сътрудниците да я 

обобщават.  

Колега Томов, ако не възразявате, бих предложила 

сътрудниците за яснота, след това при приемане на решението, за да 

може за всички колеги да е видно откъде е информацията, да 
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поставят и входящ номер на преписката в скоби. Така ще е по-лесно 

след това при приемане на решението.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не разбрах. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Там, където пишат обясненията, да 

сложим и номера, защото в хода на дебатите някой колега може да 

иска да се запознае. Това е чисто технически. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви вх. № НС-04-01-324/2 

писмо-грама с приложение и становище на Работна група „Избори“ 

в отговор на наше питане. То ще бъде класирано в папка 

„Становища на Министерството на външните работи“. 

Накратко, Министерството на външните работи  казва, че 

дали да се разкрие една секция или повече, когато има някакво 

искане, не е от компетентността на Министерството на външните 

работи . В конкретния случай става въпрос за населено място Фюрт, 

където е предвидено с Решение № 34 по реда на чл. 14, т. 3 да се 

образуват две избирателни секции. Има искане едната да бъде 

заличена.  

Вчера на работна група обсъдихме тези въпроси и се 

обединихме, доколкото възприех, около становището информацията 

да бъде нанасяна, обобщавана от сътрудниците и при взимане на 

решението по чл. 12 Централната избирателна комисия да се 

произнесе по тези въпроси, защото това ще е окончателното 

решение, с което ще определим местата и броя на секциите в тези 

места. 

 Към това писмо съответно отново е приложена и грамата от 

Берлин, в която се иска да се добавят адреси към местата, които 

съществуват към момента, списъка на потвърдените заявления. 

Вчера обсъдихме и този въпрос и се обединихме, че там, 

където има яснота за адреса, няма пречка да бъде поставен въз 

основа на протоколни решения – в скоби.  

Колеги, в конкретния случай по грамата към това писмо става 

въпрос за Мюнхен – Мюнхен 1, 2, 3, 4, 5, 6, предлагат те. Проверих в 
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списъка на потвърдените заявления. Тези места са се обособили вече 

от само себе си, така че не предлагам никаква промяна.  

По отношение на Регенсбург също е направено, като в 

списъка на потвърдените заявления виждам, че заявителите са 

посочили място Регенсбург. Може би на по-късен етап трябва да 

решим или да предадем обобщените данни по чл. 16, ал. 2 така само 

за място Регенсбург и Министерството на външните работи  да си ги 

включва в който иска списък по чл. 31 или ние по тяхна молба, ако 

постъпи такова становище, да направим това обединение или 

преместване. 

По отношение на Щутгарт се предлага да има Щутгард 1, 2 и 

3 със съответните адреси. Само че, колеги, видно от списъка на 

потвърдените заявления, тоест за място Щутгарт виждам, че има 

Щутгарт – почетно консулство, Щутгарт 1 и 2, със съответни адреси. 

Аз също не предлагам да добавяме някакъв адрес. 

По отношение на Карлсруе в грамата също има предложени 

адреси, но към момента в списъка на потвърдените заявления 

съществува място Карлсруе, към вчерашна дата, когато отново 

извърших проверката, имаше 86 потвърдени заявления. Няма да 

предложа и тук да ги разделим, защото към кое място и как 

Централната избирателна комисия по свой почин да обособи тези 

две нови места и да ги раздели. Затова не предлагам. Ако някой 

колега има друго мнение. 

Място Майнхайм. Ако погледнете в списъка на потвърдените 

заявления, от Посолството сочат да се обособят места Майнхайм 1 и 

Майнхайм 2. Съгласно наше Решение № 34 ние сме обявили място 

Майнхайм 1 и насреща две прогнозни секции. Към момента в 

Майнхайм 1 има 47 заявления, към вчерашна дата Майнхайм 2 

имаше по-малък брой заявления. 

Тъй като са обособени Майнхайм 1 и Майнхайм 2 и тук няма 

да ви предложа да направим някаква промяна. Информацията да се 

обобщи от сътрудниците и да се нанесе в общата таблица с оглед 

вземане под внимание при решението по чл. 12.  
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Колеги, ако няма други мнения по този въпрос, ще продължа 

с докладите. Извършвала съм подробна проверка 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: 74 заявления на едно място в 

платформата, не виждам второ. Но това така или иначе ще го 

уточним. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не знам защо, съгласно Решение 

№ 34 тогава не сме го коментирали. 

За Кьолн и за Майнхайм открих, че сме обявили местата с 

добавена единичка, което не знам дали е някаква грешка. Не е 

фатално, просто отбелязване. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ще го сложим в списъка. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагаш ли да правим нещо? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не, просто уточнявам. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващият ми доклад е по писмо с 

приложени грами с вх. № НС-04-01-304/9 от 2 юни 2021 г. Колеги, 

тук има повтаряща се информация, която е докладвана по мой 

доклад отделно, но има и наред с тази информация, която се 

разбрахме да се обобщава по чл. 12, има и предложения от 

посолствата за брой членове на СИК. Ще предложа също да се 

обобщава в табличен вид, за да бъде съобразена, когато е 

необходимо, а именно преди консултациите за назначаване на СИК 

извън страната.  

С вх. № НС-04-01-323/2 от 3 юни 2021 г. са приложени грами 

с взето мнение или обективирано по някакъв начин мнение, защото 

не считам, че е становище на Работна група „Избори“ по отношение 

на Монреал, от посолството по отношение на евентуалните секции 

там. Става въпрос, че имаше грама, която беше и на мой доклад, и на 

доклад на колегата Томов, мисля, че имаше такива въпроси на 

доброволци по доклад на колегата Гаврилов. Предложения за 

заличаване на записа „Монреал Културен център „Зорница“ от 

приложението към наше Решение № 34-НС, а именно 115.  
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Тук има изразено мнение. Вчера, когато го обсъждахме, че 

всъщност може би „Зорница“ и Код де Неж 2 са едно и също място, 

което с оглед противоепидемичните мерки си е сменило мястото. 

Работната група се обединихме да не се предприемат никакви 

действия, а при приемане на решението тази информация да бъде 

обсъдена отново с оглед окончателното определяне на местата.  

Колега Томов, мисля, че правилно възпроизведох? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само да обобщя за колегите от 

Комисията, които не са били на работно заседание. Всъщност няма 

никакво противоречие между исканията на дипломатическото и 

консулското представителство в Канада и исканията на българската 

общност там, както и начинът, по който разсъждавахме вчера на 

работна група. Тоест съществува консенсус около това, че в 

Монреал трябва да има 4 места, съответно Българска православна 

църква „Св. Иван Рилски“ в Код де Неж, в Грийн вю Парк и в Сен 

юБер, което е мястото, намиращо се в южен бряг, за което са 

събрани 48 заявления. Не възниква проблем от тази нова 

информация, свързана с разпределението на секциите там. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, последният 

вх. № НС-04-01-341. Тук се съдържа становище на Работна група 

„Избори“, че когато има яснота за адресите, те не възразяват да 

бъдат включени.  

И повтаряща се грама по предходни доклади за адреси към 

Регенсбург и Карлсруе. Цялата информация ще бъде обобщена и 

нанесена от сътрудниците, и поднесена на вниманието на 

Централната избирателна комисия при взимане на съответното 

решение.  

По тази точка нямам повече доклади. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Томов, ще докладвате ли в тази точка? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: По-късно. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Стоянова, готова ли сте за жалбите или по-късно? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: По-късно. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

преминаваме към точка 6а от дневния ред. Заповядайте, колега 

Баханов. 

 

Точка 6а. Доклади по административнонаказателни 

преписки. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председателстваща. 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-00-543 от 3 юни 

2021 г. Това е постъпило по наше запитване до „Информационно 

обслужване“ АД за информация за едно лице, която информация е 

поискана от нас въз основа на получено в Централната избирателна 

комисия с вх. № НС-04—02-103 от 25 май 2021 г. от Районно 

управление „Полиция“ – Казанлък, което е във връзка с досъдебно 

производство за престъпление по чл. 167, ал. 4 от Наказателния 

кодекс искат да им предоставим информация. Писали са „заверени 

копия“, но горе долу информация дали едно лице с посочени три 

имена и ЕГН от Гурково е бил кандидат за народен представител в 

изборите за 45-то Народно събрание на 4 април 2021 г. и, ако 

отговорът е положителен, от коя партия или коалиция. 

Във връзка с това направихме запитване до „Информационно 

обслужване“ АД и с цитираното в началото на изказването ми писмо 

със съответния входящ номер от Илия Горанов ми е посочено, че 

лицето не е било кандидат за народен представител в посочените 

избори, а същото е било вписано два пъти като кандидат на редовни 

местни избори 2015 и 2019 г. в община Гурково като кандидат за 

общински съветник. 

Изготвил съм писмо в тази връзка с тази информация, което 

предлагам да изпратим на РУ – Казанлък, на старши разследващ 

полицай Смилова. 

Моля да го подложите на гласуване. Отговорът е в моя папка 

във вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля запознайте се с проекта за писмо.  

Има ли предложения по текста на писмото? – Не виждам. 
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Режим на гласуване за одобряване на това писмо. 

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

Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Имате ли други доклади в тази точка? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В момента не. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Връщаме се на точка шеста от дневния ред. Заповядайте, колега 

Солакова. 

 

Точка 6. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо от Общинска администрация – Гърмен, които ни уведомяват с 

писмо от кмета на общината за унищожен резерв изборни книжа и 

материали, които са съхранявани в общината от произведените 

избори на 4 април 2021 г. за народни представители.  

Приложили са екземпляр от протокола на комисията, 

назначена със заповед. Към писмото са приложили копие от 

заповедта. 

Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви за сведение и информация, която сме получили 

от кмета на община Никола Козлево – временно изпълняващият, във 

връзка с частичния избор за кмет на кметство Цани Гинчево на 

27 юни 2021 г. Представят информация, че относно Част II  няма 

подадени декларации и за броя на избирателите. 

Докладвам ви писмо от Ново село. Кмета на общината пише 

до Централната избирателна комисия и до областния управител на 

област Видин, че за 4 април 2021 г. са получили сума, която не е 

достатъчна да покрие необходимите разходи за секционните 

избирателни комисии и една подвижна. Посочили са какви разходи 

за какво са им необходими и искат да се увеличи сумата, която да е 

за община Ново село. 
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Тъй като писмото е адресирано до областния управител за 

Централната избирателна комисия го докладвам за сведение, защото 

средствата по организационно-техническата подготовка на 

общините се предвиждат в бюджета на Администрацията на 

Министерския съвет и се изплащат чрез бюджетите на областните 

администрации.  

Докладвам ви за сведение и писмо, което сме получили от 

Районна избирателна комисия в Девети изборен район – 

Кърджалийски, с информация за броя по предварителните 

избирателни списъци. Информират и за тиража на бюлетините – 

тяхното предложение.  

Колеги, докладвам ви за сведение, днес с госпожа Нейкова 

прегледахме заредените в електронната система бюлетини за 

кметове на кметства – 7, и една община по отношение на 

кандидатите, които са регистрирани, номерата в бюлетините, 

наименованията на партиите и коалициите за изписване. 

Знаете, че от днес могат да одобряват предпечатния образец 

на бюлетините. Приключих. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка седма от дневния ред. Заповядайте, колега 

Ганчева. 

 

Точка 7. Проект на решение относно гласуване на 

избиратели с „непълни адреси“, с така наречени „сгрешени адреси“, 

както и със „служебно заличени адреси“ в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

Проект на решение за гласуване на избиратели с „Непълни“ с така 

наречените „сгрешени“, както и със „служебно заличени адреси“ в 

предстоящите избори.  

Припомням, бяхме сезирани с преписки с вх. № НС-06-411 от 

7 юни 2021 г., № НС-06-412 от 7 юни 2021 г. и № НС-06-368 от 

25 май 2021 г. за проблемите на избирателите с такива адреси от 
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тези категории, които са предмет на тези писма и които са описани в 

проекти на решение. 

Централната избирателна комисия има трайна практика по 

отношение на избирателите с адреси, които попадат в тези 

категории, съобразно адреси, които са отписани. С цел да се осигури 

безпрепятствено упражняване правото на глас от тези лица ние 

приемаме това решение, като общинските администрации да впишат 

на ръка в избирателните списъци всички избиратели с „непълни“, с 

така наречените „сгрешени“, както и със „служебно заличени 

адреси“, които имат избирателни права и не фигурират в 

отпечатаните избирателни списъци. Това вписване да бъде 

извършено преди преда предаването на избирателните списъци на 

секционните избирателни комисии, като в диспозитива на 

решението е изписано и какви действия следва да се извършват. 

Колеги, ще проверя още веднъж само Декларацията, 

приложението, дали е това. Ако има някаква грешка ще го поправя, 

тъй като е мой пропуск – не съм го проверила. Иначе проекта на 

решение не се различава от решението за предходните избори. Няма 

промени. 

Предлагам ви да приемем това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения по така представения проект на решение? – Не 

виждам. 

Подлагам на гласуване представения проект относно 

гласуване на избиратели с „непълни адреси“. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Решението е № 192-НС. 

Колеги, продължаваме с точка 7а от дневния ред. 

Заповядайте, колега Баханов. 

 

Точка 7а. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия е 

входирано писмо-искане с вх. № МИ-27-103 от 2 юни 2021 г., с 

което от Общинска избирателна комисия – Левски, повторно ни 

пращат искане за изплащане на възнаграждение на членовете ОИК – 

Левски, за проведено заседание и дежурство за месец май 2021 г. тъй 

като към момента са нямали уведомително писмо е изпратено и по 

електронната поща с корекция по предходно заседание от 12 май 

2021 г. в хартиен вариант. 

Приложено е отново искането, протокола от заседанието. 

Има контролен лист за извършен предварителен контрол от 

финансовия контрольор към Централната избирателна комисия, 

където е и счетоводната справка.  

Желаят да бъде изплатено възнаграждение за проведено 

заседание на 11 май 2021 г. в състав: председател, двама заместник-

председатели, секретар и 9 членове, на което заседание предсрочно 

са прекратили пълномощията на кмета на кметство Аспарухово, 

община Левски и са взели решение за уведомяване на Централната 

избирателна комисия да направи предложение пред президента на 

Републиката за насрочване на частичен избор.  

Дежурството от председател и секретар е дадено на 12 май 

2021 г. за изготвяне на писмо до председателя на общинския съвет 

Левски във връзка с влязло в сила решение за прекратяване на 

пълномощията на кмет на кметство Аспарухово и изпращане на 

писмо до Централната избирателна комисия за предложение до 

президента. 

Предлагам с оглед на това, че документацията е пълна към 

искането, към което е приложена, да вземем решение, с което да 

одобрим изплащането на възнаграждението за заседанието на 11 май 

2021 г. и на дежурство на 12 май 2021 г. на ОИК – Левски. 

Общата сума е 835,24 лв. с осигурителни вноски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

доклада. Имате ли въпроси? – Не виждам. 
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Подлагам на гласуване предложението на господин Баханов 

за изплащане на възнаграждение за проведено заседание и 

проведено дежурство на ОИК – Левски. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Заповядайте, колега Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, постъпило е с вх. № МИ-27-106 от 4 юни 

2021 г. искане за изплащане на възнаграждение на членовете на 

общинската избирателна комисия в Кърджали. Става дума за 

дежурство на 12 май 2021 г. и за проведено заседание на 13 май 

2021 г. Предоставена е справката за дежурството и за проведеното 

заседание на тези две дати, както и протокол, от който е видно, че 

Комисията е взела решение за уведомяване на Централната 

избирателна комисия да направи предложение до президента на 

Републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство в 

с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали, поради 

предсрочно прекратяване на пълномощията на съответния кмет на 

кметство. 

Искането за изплащане на възнаграждение е придружено с 

контролен лист. Става дума за дежурство на председател и член на 

12 май 2021 г., където сумата е 117,04 лв. с осигуровките и 

проведеното заседание на 13 май 2021 г., в което са взели участие 

председател, двама заместник-председатели, секретар и 10 членове 

на Общинската избирателна комисия в Кърджали. Сумата за 

заседанието е 767,41 лв. с осигуровките. Общата сума, която искат 

от общинската избирателна комисия да бъде заплатена като 

възнаграждение с осигуровките е 884,45 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли въпроси 

към доклада? – Не виждам. 
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Подлагам на гласуване така направеното предложение за 

изплащане за проведени заседания и дежурство от членовете на 

Общинската избирателна комисия – Кърджали. 

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, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли друг 

доклад? 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Има още един. Постъпило е с 

вх. № МИ-27-109 от 7 юни 2021 г. искане за изплащане на 

възнаграждение на членове на Общинската избирателна комисия – 

Попово, за дадено дежурство и за проведено заседание. Даденото 

дежурство е на 2 юни 2021 г., а проведеното заседание е на 3 юни 

2021 г. Има и протокол от дневния ред на заседанието на 

общинската избирателна комисия, което е било с вземане на 

решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински 

съветник и обявяване на избран на следващия в съответната листа 

общински съветник в случаите посочени в Закона за местното 

самоуправление и местната администрация.  

Искането е придружено с контролен лист за извършен 

предварителен контрол от страна на финансовия контрольор. Става 

дума за проведено дежурство на 2 юни 2021 г., в което са участвали 

председател, заместник-председател и секретар. Сумата е 178,22 лв. 

с осигуровките и проведеното заседание, в което са участвали 

председател, двама заместник-председатели, секретар и 9 членове, 

като общата сума е 714,21 лв. с осигуровките. Общата сума от 

дежурството и заседанието е 892,43 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли предложения, въпроси? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване направеното предложение за 

изплащане на възнаграждение за проведени заседания и дежурства 

на членовете на Общинската избирателна комисия – Попово. 
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Моля, режим на 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, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-104 

от 4 юни 2021 г. от Общинска избирателна комисия – Мадан, има 

изпратено искане за изплащане на възнаграждение за проведено 

заседание и взето решение от 3 юни 2021 г. Заседанието е относно 

прекратяване пълномощията на избран общински съветник поради 

подадена оставка и обявяване за избран за общински съветник 

следващия в кандидатската листа. 

Заседанието е проведено на 3 юни 2021 г. в състав: 

председател, заместник-председател, секретар и шестима членове. 

Изготвен е контролен лист и счетоводна справка, от която е видно, 

че общата сума с осигурителните вноски за проведеното заседание и 

искана за изплащане е 497,42 лв. Преписката е комплектувана 

съгласно решението на Централната избирателна комисия. 

Приложени са необходимите документи. 

Предлагам да вземем решение, с което да одобрим исканото 

възнаграждение на ОИК – Мадан. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението за изплащане на възнаграждение за 

проведено заседание на Общинската избирателна комисия – Мадан. 

Моля, режим на 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, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против 

– няма. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. Вие сте следващ докладчик в 

тази точка. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Само за сведение ви докладвам, че е 

приключена преписката по изплащане възнаграждение на 

Общинската избирателна комисия – Цар Калоян. Приложен е 

контролен лист от финансов контрольор, който одобрява разхода. 

В този смисъл предлагам да бъде прието протоколно 

решение, с което се одобрява изплащането на разход за дежурство и 

заседание на 31 май 2021 г. и на 1 юни 2021 г. на ОИК – Цар Калоян 

с обща сума 557,27 лв. 

Има одобрено едно дежурство, а в заседанието са участвали 

9 души, от които председател, секретар и 7 членове. Дежурството е 

само от председател.  

Заседанието е относно предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветник по чл. 30, ал. 4, т. 4 във връзка 

с ал. 7 и за обявяване на общински съветник, следващият в листата 

на кандидатите за общински съветници, основание предвидено в 

Раздел I, т. 1, буква „в“ от Решение № 1685 от 20 ноември 2019 г. на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси към докладчика? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване предложението за протоколно 

решение за изплащане на възнаграждение за проведени заседание и 

дежурство от ленове на Общинска избирателна комисия – Цар 

Калоян. 

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

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

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги преминаваме към точка 7б от дневния ред. 

Заповядайте, господин Баханов. 

 

Точка 7б. Доклад относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. НР-14-4 от 

3 юни 2021 г. е постъпило искане от кмета на община Никопол за 
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отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от проведеният през 2015 г. Национален референдум. 

Кмета на Никопол е получил писмо от Държавен архив – Плевен, за 

съхранение, архивиране и унищожаване на документи от проведения 

през 2015 г. Национален референдум и поради което прави искане за 

отваряне на помещението. 

Уважаеми колеги, подготвил съм писмо с текст, а не с 

решение, тъй като достъпът до запечатани помещения, определени 

за съхранение на изборни книжа и тяхното предаване в Държавна 

агенция „Архиви“ и унищожаване на не ценни документи се 

осъществява на основание т. 2.1. от Решение № 1244-МИ от 

30 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия със 

заповед на кмета на общината, без да е необходимо изрично 

разрешение от Централната избирателна комисия. Съставят се 

съответните протоколи и се уведомява Централната избирателна 

комисия с писмо относно фактите. В писмото се описва какви са 

действията на кмета, на комисията. Във вътрешната мрежа в моя 

папка е текста на писмото.  

Ако няма предложения за допълнение или изменение, моля 

да го подложите на гласуване, госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

се с писмото. Ако нямате предложения, подлагам на гласуване 

изпращането на писмо до кмета на община Никопол. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, връщаме се към точка трета от дневния ред, която 

беше отложена. Заповядайте, госпожо Стоянова. 

 

Точка 3. Доклади по жалби и сигнали. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, във вчерашна папка с мои 

инициали има качен документ с индекс НС-11-96, който 
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представлява жалба от областен координатор на ГЕРБ – Пловдив 

област, срещу Решение № 58-НС на Районна избирателна комисия – 

Пловдив област. В жалбата се твърди, че Решение №58-НС от 5 юни 

2021 г. е незаконосъобразно. В папка с днешна дата в моя папка е 

проекта за решение, като считам, че същата е недопустима, макар и 

подадена в срок, тъй като с оспорваното решение се уреждат права и 

законни интереси на лице, което е различно от лицето, подател на 

жалбата и считам, че не може да бъде обусловено наличие на пряк и 

личен интерес от обжалване, поради което предлагам да остане без 

разглеждане. 

По същество това, което оспорват, е, че с решение на Районна 

избирателна комисия – Пловдив, по заявление на лицето, 

регистрирало една листа. Тази листа е заличена чрез оттегляне на 

акта на Районна избирателна комисия – Пловдив. Впоследствие 

партията си е регистрирала наново листа, но така или иначе това са 

правоотношения между органа и заявителя, които са извън правната 

сфера на интересите на жалбоподателя по настоящата преписка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По принцип съм съгласна с колегата 

Стоянова, че може би лицето, което оспорва решението на 

районната избирателна комисия не обосновава правен интерес, а 

оспорва решението. 

Моля да се запознаем със съдържанието на жалбата и дали тя 

не следва да се приеме като сигнал, който да бъде препратен на 

районната избирателна комисия № 17 или ние да вземем становище 

след като районната избирателна комисия изрази становище по 

случая. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Правя предложение да ми се даде 

възможност да се запозная с цялата преписка и тогава мога да взема 

отношение. Искам да изчета всички документи в преписката. Да се 

отложи разглеждането на преписката за по-късен час. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като 

има искане за запознаване от член на Централната избирателна 

комисия по-късно ще се върнем към обсъждането на тази жалба и 

приемане на решение от Централната избирателна комисия. 

Преминаваме към точка осма от дневния ред. Заповядайте, 

колега Георгиева. 

 

Точка 8. Разни 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, с вх. № НС-15-414 от 3 юни 2021 г. ви докладвам, че 

сме получили писмо от Дарина Тодорова с приложен към него 

болничен лист. С писмото ни уведомява в качеството си на 

заместник-председател на районна избирателна комисия в 

Седемнадесети изборен район – Пловдивски, че поради влошено 

здравословно състояние в периода от 27 май до 1 юли 2021 г. е в 

отпуск по болест. 

Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Докладвам писмо на български 

гражданин от Монреал – И.      Д.     , което се припокрива с други 

писма, също изпратени от И.       Д.       . Това е трети сигнал, който 

той изпраща до Министерството на външните работи  във връзка с 

изборните секции в Монреал, които вече обсъждахме на днешното 

заседание, а също вчера – на работно заседание. 

Тъй като това е писмо, което има заглавен адресат 

Министерството на външните работи, а ние сме в копие, предлагам 

да остане за сведение. 

Няма да го чета. Темата е разположението на изборните 

секции в Монреал. Напомням, че там имаше спор дали да се казва 

„Южен бряг“ или „Сент Юбер“. Мисля, че темата засега е изчерпана 

и остава за сведение. Ще следим събитията след 15 юни 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам доклада на колегата 

Гаврилов да се даде за обобщаване към другата относима 

информация за приемане на решението. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да ще бъде обобщен. 

Имам втора жалба. Тя е от П.          А.            от Крит – 

Гърция. Това е всъщност жалба срещу наши действия. Смятам, че 

всички нас това ни засяга, без връзка с изборите в чужбина. Той ни 

пише: „Вероятно малко сме гражданите, следящи почти всички 

ваши заседания. Но аз съм един от тези граждани. След като се 

преместихте в новата зала камерата, с която се излъчва на живо, не 

покрива цялата зала, като по този начин има дискриминация към 

част от лицата, защото не всички се виждат, както е редно. Моля 

незабавно да уведомите лицата от поддръжката да бъде доставена 

широка обективна камера 16/9 вместо тази, според него 4/3.“ 

П.           А.              е представител на IT сектора, както се 

вижда от писмото. 

„За да можем да следим адекватно събитията в залата. 

Отделно от това през последните няколко доста дълги участъци от 

време, в които не си включвахте микрофоните, въпреки че 

обсъждахте важни решения, което е противозаконно“, както той 

твърди.  

„Умолявам председателя, ако не може да гарантира 

законовото слушане да оставя своя микрофон постоянно включен“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не Ви разбрах. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Повтарям последното изречение: 

„Умолявам председателя, ако не може да гарантира законовото 

слушане да оставя своя микрофон постоянно включен“. 

Предлагам проект за отговор, който е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам Ви да 

остане за сведение. Ще го вземем предвид в организацията на 

работа. 

Комисията е запозната от предложението на гражданина и ще 

го вземем предвид при провеждане на заседания. 
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ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Писмото на господин А.          

остава за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, може би на 

избирателите не им е напълно известно, че при провеждане на 

заседанията се води стенографски протокол, който се публикува на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия.  

Следващ докладчик е госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпило отворено писмо от политическа партия 

„Правото“ с председател Мария Колева, което е адресирано до 

президента на Република България, до министър-председателя и до 

председателя на Централната избирателна комисия с искане да бъде 

спазена разпоредбата на чл. 189 от Изборния кодекс за равно 

участие на всички партии и коалиции в предизборните диспути по 

Българското национално радио и Българската национална телевизия. 

В писмото се иска среща с президента на Републиката по този 

повод. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-11-93 от 

4 юни 2021 г. е дошла една страничка, явно по имейл, не е 

подписано, няма нищо отдолу. Пише, че е от Димитър Митев, 

представляващ коалиция от партии „Движение заедно за промяна“. 

Господин Митев ни информира, че на 27 юни 2021 г. ще се проведе 

частичен избор за кмет на община Благоевград; на 11 юли 2021 г. ще 

се проведат избори за народни представители; на 27 май 2021 г. със 

свое Решение № 15-ЧМИ – Благоевград, е регистрирал и обявил 

Людмила Костадинова като независим кандидат за кмет на община 

Благоевград.  

Същевременно обаче коалицията, която представлява 

господин Митев ще регистрира Людмила Костадинова, тоест същото 

лице, като водач на кандидатската листа на коалицията в изборите за 

народни представители.  
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Госпожа Костадинова и нейни представители са обявили това 

намерение тя да бъде участник и в двата вида избори на членове на 

ОИК и РИК – Благоевград. Тоест обявили са намерението на 

членове на ОИК и РИК, като някои от тях са изразили устно 

становище за недопустимост на това госпожа Костадинова да бъде 

издигната от коалицията ни в изборите за народни представители. 

Според господин Митев и неговия юридически екип не 

съществуват пречки. Това са два отделни избори – за кметове и 

народни представители.  

С оглед на избягване на недоразумение и създаване на 

трудности моли да й предоставим изрично писмено становище 

отговор-решение, че няма противоречие Людмила Костадинова да 

бъде кандидат за кмет в частичните избори в Благоевград на 27 юни 

2021 г.  

Предлагам да остане за сведение, тъй като Централната 

избирателна комисия не дава консултации на партии, лица и 

коалиции от партии. В закона са отбелязани възможностите за 

регистрация и за участие в съответния избор и наличието на правни 

пречки за това.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, има ли друго предложение по доклада на колегата 

Баханов? – Не виждам. 

Колеги, имате ли други доклади? – Не виждам. 

С това прекъсвам заседанието в тази му част. 

В 14,00 ч. е срещата с Мисията на Организацията за 

сигурност и сътрудничество на Европа, след което имаме работна 

среща по въпросите, свързани с машинното гласуване и поради това 

заседанието ще продължи в 16,30 ч., ако не се наложи промяна на 

този час за по-късен, което ще бъде съобщено. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме следобедното заседание на Централната избирателна 

комисия.  
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В залата сме единадесет членове, останалите колеги са извън 

залата поради подготовката на преписки или други служебни 

ангажименти. 

Връщаме се по дневния ред. 

Госпожо Стоянова, точка трета от днешния дневен ред остава 

за следващото заседание. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Само за сведение искам да кажа на 

колегите, че в папка от днешното заседание с мои инициали са 

качени всички документи, придружаващи преписката. Колегите 

могат да се запознаят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. След 

като колегите  се запознаят в цялост с всички документи, тогава ще 

го разгледаме на заседание с приемане на решение. 

Колега Чаушев, искахте думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам две допълнителни точки в 

дневния ред. Едната е Комисията да вземе решение за предложение 

до президента на Република България за насрочване на частичен 

избор в кметство Дянково, община Разград. Другата е пак относно 

проект на решение за процедура за провеждане чрез жребий на 

представените партии и коалиции в регионалните центрове на БНТ и 

БНР. В моя вътрешна папка са материалите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам ви 

решението по отношение на насрочването на частични избори да е 

точка 6. „Административни преписки“, а да приемем нова точка 7в 

по отношение на проекта на решение относно жребия. 

Колеги, имате ли други предложения за допълване на 

дневния ред? Няма. 

Подлагам на гласуване допълването на дневния ред с новата 

точка 7в. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 
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Колега Войнов, заповядайте по точка четвърта „Машинно 

гласуване“, като Ви моля докладите по приоритети. 

 

Точка 4. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, постъпил е доклад в Централната 

избирателна комисия с вх. № ЦИК-06-11/12 от 08.06.2021 г. от 

експертите А.           К.           и П.          Ж.                  относно 

проверка и верификация на софтуера – част от договора за доставка 

на машините за гласуване по Договор № 1 от 6 февруари 2020 г. 

Експертите докладват, че на този етап са успели отчасти да 

проверят софтуера, но не могат да продължат тестовете поради 

липса на документация и данни за различни файлове и софтуерни 

модули от предадената в Централната избирателна комисия usb 

флаш памет. Молят да бъде поискано от „Сиела Норма“ АД 

информация за следните елементи, както следва: два вида 

криптографски ключове – единият за декриптиране на определени 

файлове, които цитирах и вторият криптографски ключ за 

подписване на генерираните имиджи за зареждане в машината. 

Освен това липсва документация и инструменти за provisioning на 

конфигурацията на EMP софтуера; експорт на конфигурациите с 

данни от ЕМP системата за парламентарни избори за Четиридесет и 

пето народно събрание и подробна техническа документация за 

системния, приложния софтуер и процесите за конфигурация и 

персонализация на софтуера, като тази информация им е 

необходима, за да могат да продължат процеса по тестване и 

приемане на софтуера от „Сиела Норма“ АД в цялост. 

На запитване за тези криптографски ключове до Държавна 

агенция „Електронно управление“ АД сме получили писмо от 

Атанас Темелков с вх. № ЦИК-06-6/298 от 08.06.2021 г., в което ни 

информира, че „на предоставените от „Сиела Норма“ АД на ДАЕУ 

технически носители не е установено наличието на криптографски 

ключ/ове за подписване на произведените след компилиране/ 
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билдване имиджи, необходими за обезпечаване на работата на 

техническото устройство за машинно гласуване, който/които 

криптографски ключ/ове са необходими за подписване на 

създадения имидж на операционна система и приложна 

информационна система“. 

Въз основа на доклада и полученото изяснение от Държавна 

агенция „Електронно управление“ АД предлагам да изпратим едно 

писмо до „Сиела Норма“ АД.  

Писмото е качено в моя папка, може да се запознаете с него, 

което е във връзка с изпълнение на задълженията им по Договора за 

обществена поръчка № 1 от 06.02.2021 г., сключен между 

Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД. В писмото 

им казваме, че сме установили, че не са предадени следните 

елементи и ги изброяваме подробно, както са посочени от 

експертите. Виждате ги – два вида криптографски ключове, 

документация, експортна конфигурация и подробна техническа 

документация.  

Предлагам в писмото срокът, в който да ни бъдат 

предоставени ключовите инструменти, да е двудневен – да бъдат 

предоставени до 10 юни 2021 г.. (Уточнения встрани от 

микрофоните.) 

Приемам, „незабавно“ е подходящо, но не по-късно от 

10 юни 2021 г. Последното изречение от текста ще стане: „Предвид 

изложено Ви уведомяваме, че следва незабавно да ни бъдат 

предоставени…“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси към докладчика или предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на писмо за 

ключовите инструменти, които са необходими на Централната 

избирателна комисия, по приемане на работата по Договор № 1 от 

6 февруари 2021 г. със „Сиела Норма“ АД, което ще бъде изпратено 

по електронна поща и връчено лично на изпълнителния директор на 

дружеството. 
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Моля процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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. 

Имате ли следващ доклад, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка с изпратеното писмо до всички 

евентуални участници, които са били и участници в досегашните 

обществени поръчки за машинното гласуване, преди два-три дни 

бяхме изпратили писмо със запитване дали имат възможност да 

осигурят машини за гласуване, сме получили няколко писма.  

За информация на членовете на Централната избирателна 

комисия, с вх. № ЦИК-06-11/5 от 07.06.2021 г. и ЦИК-06-11/7 от 

08.06.2021 г. са получени писма от Dominion Voting. С първото се 

съобщава, че имейлът ни е препратен на представител на фирмата. С 

второто ни отговарят, че не могат да доставят машините в посочения 

срок.  

Получили сме писмо и от „Контракс“ АД с вх. № ЦИК-06-11-

9 от 08.06.2021 г. и още едно писмо със същия входящ номер, като 

ни благодарят за писмото, но за съжаление, считат, че то е с 

формален характер и не биха могли да ни съдействат, като подробно 

обясняват причините за това. 

Получили сме писмото от самото ЕОД с вх. № ЦИК-06-11-4 

от 07.06.2021 г., в което казват, че могат да осигурят евентуално  

1500 устройства до 26 юни 2021 г., но искат до 9 юни 2021 г. да им 

бъде заплатена 50% от общата сума.  

Получили сме и писмо от гражданина Д.           , който казва, 

че ако му предложим техническите изисквания, може да ни 

предложи китайска техника. Тези писма ви докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Имате 

ли друг доклад? 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Може би да докладвам, вчера не успях да 

го докладвам, становище с вх. № ЦИК-09-197 от 07.06.2021 г. 

относно правните възможности по Закона за обществените поръчки 

за обхвата на преговори за договаряне по обявената поръчка с оглед 

вчерашните преговори. Комисията се е съобразила с техните 

препоръки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изчерпахме 

тази точка засега. 

Госпожо Солакова, Вие имате ли да докладвате? Нямате. 

Господин Чаушев, заповядайте с Вашите доклади. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам процедура 

за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и 

коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни 

центрове на БНР и БНТ в изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г. 

Този проект на решение е традиционен, няма поправки освен 

датите и е съставен въз основа на решение за предишните избори. 

Поправките са в т. 10. Предлагам да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

нужда за запознаване с проекта? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно процедура за определяне чрез жребий на реда за 

представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните 

радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 193-НС от 8 юни 2021 г. 

Продължете със следващия доклад. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешна моя 

папка трябва да има проект на решение относно предложение до 

президента на Република България за насрочване на частичен избор 

за кмет на кметство Дянково, община Разград, област Разград, ведно 

с приложения към него препис-извлечение от акт за смърт. Има и 

допълнителен текст, че въз основа на данните от електронната 

страница на ГД ГРАО броят на населението е 4027 граждани по 

постоянен адрес, което също е описано в проекта на решение. 

Предлагам Централната избирателна комисия да приеме това 

решение и да предложи на президента на Република България да 

насрочи частичен избор за кмет на кметство Дянково, община 

Разград, област Разград със съответно писмо, което също е в моя 

вътрешна папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

погледнете така представения проект. Не виждам предложения. 

Подлагам на гласуване проекта на решение за предложение 

до президента на Републиката за насрочване на частични избори за 

кмет на кметство Дянково, община Разград, област Разград, ведно с 

писмото, представено от господин Чаушев. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 194-МИ от 8 юни 2021 г. 

Благодаря, господин Чаушев. 

Колеги, имате ли други доклади? 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. В точка „Административни 

преписки“ предлагам на Централната избирателна комисия във 

връзка с комплектоването на преписка с Решение на РИК – 17, 

Пловдивски, да бъде изискана и преписката по тяхно Решение № 62, 

тъй като считам, че също има отношение към казуса и следва 
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преписката да бъде разгледана в цялост, като искането моля да бъде 

отправено по имейл, за оперативност, тъй като от РИК – 17, 

Пловдивски, казаха, че на телефонно обаждане няма да реагират и 

няма да ни пратят преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не възразявам да бъде гласувано 

предложението на колегата Стоянова с оглед възможността 

Централната избирателна комисия да се произнесе с оглед цялата 

информация по решението, доколкото си спомням в предходен 

доклад, което сме сезирали, макар и от жалбоподател, който 

докладчикът предложи, че няма правен интерес. 

Считам, че с оглед бързина и тъй като изборният процес е в 

кратки срокове, всички комисии следва да се произнасят, мисля, че 

няма пречка колегата Стоянова да се свърже отново с председателя 

на РИК – 17, Пловдивски, и по телефона да укаже преписката да 

бъде изпратена незабавно по това решение, както бяха изпратени и 

другите преписки, които преди малко тя представи на нашето 

внимание.  

Считам, че районните избирателни комисии не следва да 

забавят произнасянето или разглеждането на въпроси от 

Централната избирателна комисия, по които те са сезирани. Какво 

означава Централната избирателна комисия да вземе решение, 

защото, видите ли, РИК да съдейства на Централната избирателна 

комисия да си свърши работата? Предлагам госпожа Стоянова да се 

свърже по телефона, ако колегите не възразяват, и да укаже на 

председателя на РИК – 17, Пловдивски, в незабавен, спешен порядък 

да изпрати преписката на имейла, разписана и окомплектована по 

реда, предвиден в Изборния кодекс. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ние по принцип по имейл 

изпращаме, но е недопустимо! Ако се повтори, решение за 

наказание! 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

моля да организирате с указание по телефона към Районната 

избирателна комисия да изпрати окомплектованата преписка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. 

Колеги, има ли други доклади? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното 

заседание на Централната избирателна комисия. 

Насрочвам следващото заседание на Централната 

избирателна комисия, утре, 9 юни 2021 г. от 13,00 ч., тъй като в 

преди обедната част на деня ще се проведат: жребий за определяне 

на поредните номера в бюлетината и жребий за поредността за 

участията в БНТ и БНР. 

Следващото заседание – 9 юни 2021 г. от 13,00 ч. 

 

(Закрито в 17,30 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенографи: 

Мая Станкова 

 

Стефка Аличкова 

 

 


