
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 62 

 

На 16 юли 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 обявяване на избрани народни 

представители в Четиридесет и шестото Народно събрание по реда 

на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс. 

Докладва: Камелия Нейкова 

2. Доклад по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 18,45 ч. от госпожа Камелия 

Нейкова – председател на Комисията.  

 

*  * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 
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В залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия 

– налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Колеги, предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

Проект на решение относно обявяване на избрани народни 

представители в Четиридесет и шестото Народно събрание по реда 

на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс. Аз ще Ви 

докладвам решението. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Ако може една точка – „Дела и жалби”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 2 – „Доклади 

по дела, жалби и сигнали”. 

Колеги, други предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така предложения дневен ред с 

направеното допълнение. 

Моля, процедура на гласуване.  

Гласували 12 членове 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 и Цветозар 

Томов); против – няма.  

 

Колеги, тъй като по точка 1 трябва да ми донесат проекта за 

решение, затова нека първо преминем към точка 2: 

Точка 2. Доклад по дела, жалби и сигнали. 

Госпожо Матева, с Вашия кратък доклад. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, във вътрешната папка с моите инициали от 14 юли 

2021 г. има становище от Н.       Ж.          – главен юрисконсулт в 

звено „Правна дейност”, във връзка със Решение от 26 май по НАХД 
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№ 14174 от 2019 г. Ако си спомняте, докладвах Ви съобщението на 

съда, че се отменя Решение № 610-ЕП от 14 август 2019 г. на ЦИК и 

юрисконсултите трябваше да дадат становище дали да се обжалва 

това решение или не.  

Предложението на юрисконсулт Ж.            , който 

осъществява процесуално представителство, е да не се обжалва 

горепосоченото решение. Аз го подкрепям, така че Ви моля за 

протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева. 

Гласували 14 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, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).  

 

Колеги, преминаваме към точка 1: 

Точка 1. Проект на решение относно обявяване на 

избрани народни представители в Четиридесет и шестото 

Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от 

Изборния кодекс. 

Колеги, в днешна моя папка е проект № 493 по решението, 

което ще Ви докладвам. Във връзка с наше Решение № 474 от 

вчерашна дата, в точка 2 на което обявихме кандидатите, избрани в 

два изборни района – 28, доколкото си спомням, са постъпили 

заявления: 

С вх. № НС-11-172 от 16.07.2021 г. от Корнелия Петрова 

Нинова, която желае да остане избрана от Двадесет и пети изборен 

район – София. 
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С вх. № НС-11-171 от 16.07.2021 г. – заявление от Десислава 

Вълчева Атанасова, с което заявява, че желае да остане избрана за 

народен представител в Деветнадесети изборен район – Русенски. 

С вх. № НС-11-168 от 16.07.2021 г. – заявление от Костадин 

Георгиев Ангелов, с което заявява желани да бъде избран от 

Четвърти изборен район – Великотърновски. 

С вх. № НС-11-170 от 16.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Красен Кирилов Кралев, който заявява и декларира желанието си да 

остане избран от Деветнадесети изборен район – Русенски. 

С вх. № НС-11-169 от 16.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Красимир Георгиев Вълчев, който заявява и декларира желанието си 

да остане избран от Двадесет и седми изборен район – 

Старозагорски. 

С вх. № НС-10-345 от 16.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Йордан Кирилов Цонев, с което заявява, че желае да бъде обявен за 

народен представител в Тринадесети изборен район – Пазарджишки. 

С вх. № НС-10-344 от 16.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Мустафа Сали Карадайъ,  с което заявява, че желае да бъде обявен за 

народен представител в Тридесети изборен район – Шуменски. 

С вх. № НС-10-346 от 16.07.2021 г. е постъпило заявление  от 

Халил Реджепов Летифов, с което заявява, че желае да бъде обявен 

за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски. 

С вх. № НС-11-166 от 15.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Николай Димитров Хаджигенов, с което заявява, че иска да бъде 

обявен за избран от Двадесет и пети изборен район – София. 

С вх. № НС-10-332 от 15.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Андрей Иванов Чорбанов, с което желае да бъде обявен за народен 

представител от Двадесет и четвърти изборен район – София. 

С вх. № НС-10-342 от 15.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Васил Йорданов Георгиев, с което заявява, че желае да бъде обявен 
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за избран за народен представител от Деветнадесети изборен район – 

Русенски. 

С вх. № НС-10-333 от 15.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Виктория Димитрова Василева, с което заявява, че желае да остане 

избрана от Десети изборен район – Кюстендилски. 

С вх. № НС-10-337 от 15.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Георги Станчев Георгиев, с което заявява, че желае да бъде обявен 

за избран за народен представител от Шести изборен район – 

Врачански. 

С вх. № НС-10-340 от 15.07.2021 г. е постъпило заявление 

от Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова, с което е заявила, 

че желае да бъде избрана за народен представител от Втори изборен 

район – Бургаски. 

С вх. № НС-10-341 от 15.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Ива Митева Йорданова-Рупчева, с което заявява, че желае да бъде 

обявена за избрана за народен представител от Двадесет и четвърти 

изборен район – София. 

С вх. № НС-10-343 от 15.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Ивайло Ванев Вълчев, с което заявява, че желае да бъде обявен за 

избран за народен представител от Втори изборен район – Бургаски. 

С вх. № НС-10-335 от 15.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Ивайло Христов Христов, с което заявява, че желае да бъде избран 

за народен представител от Осми изборен район – Добрички. 

С вх. № НС-10-330 от 15.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Иван Стойнов Кючуков, с което заявява, че желае да бъде обявен  за 

народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – 

София. 

С вх. № НС-10-331 от 15.07.2021 г. е постъпило заявление  от 

Любомир Антонов Каримански, с което заявява, че желае да бъде 

обявен за народен представител от Единадесети изборен район – 

Ловешки. 
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С вх. № НС-10-339 от 15.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Мика Михайлова Зайкова, с което заявява, че желае да бъде обявена 

за избрана за народен представител от Двадесет и втори изборен 

район – Смолянски. 

С вх. № НС-10-338 от 15.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Силви Кирилов Петров, с което заявява, че желае да бъде обявен за 

избран за народен представител от Двадесет и девети изборен район 

– Хасковски. 

С вх. № НС-10-329 от 15.07.2021 г. е подал заявление 

Станислав Светозаров Балабанов, с което заявява, че желае да бъде 

обявен за избран за народен представител от Тринадесети изборен 

район – Пазарджишки. 

С вх. № НС-10-334 от 15.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Тошко Йорданов Хаджитодоров, с което заявява, че желае да бъде 

обявен за избран за народен представител от Шестнадесети изборен 

район – Пловдив. 

С вх. № НС-10-336 от 15.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Филип Маринов Станев, с което заявява, че желае да бъде обявен за 

избран за народен представител от Двадесет и пети изборен район – 

София. 

С вх. № НС-11-175 от 16.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Александър Димитров Симидчиев, с което заявява, че желае да 

остане избран за народен представител от Двадесет и шести изборен 

район – София област. 

С вх. № НС-11-174 от 16.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Антоанета Димитрова Цонева, с което заявява, че желае да остане 

избрана за народен представител в Двадесет и трети изборен район – 

София. 

С вх. № НС-11-173 от 16.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Христо Любомиров Иванов, с което заявява, че желае да остане 
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избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район – 

София. 

С вх. № НС-11-176 от 16.07.2021 г. е постъпило заявление от 

Мая Божидарова Манолова-Найденова, с което заявява, че желае да 

остане избрана за народен представител в Първи изборен район – 

Благоевградски. 

Всички заявления са качени във вътрешната мрежа и може да 

се запознаете с тях. Предлагам Ви да вземем решение въз основа на 

постъпилите заявления и на основание чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, 

ал. 2 от Изборния кодекс, както и наше Решение № 473-НС от 

15 юли 2021 г. и Решение № 474-НС от 15 юли 2021 г. да обявим за 

избрани за народни представители в Четиридесет и шестото 

Народно събрание следващите след кандидатите, заявленията на 

които току-що Ви изчетох, с които са изразили своята воля от кой 

изборен район да бъдат избрани и  с нашето решение да обявим за 

избрани: 

Филчо Кръстев Филев в Трети изборен район – Варненски; 

Гюнай Хюсмен Хюсмен в Осемнадесети изборен район – 

Разградски; Славена Димитрова Точева в Трети изборен район – 

Варненски; Мартин Петров Андонов в Трети изборен район – 

Варненски; Илтер Бейзатов Садъков в Тридесети изборен район – 

Шуменски; Елхан Мехмедов Кълков в Първи изборен район – 

Благоевградски; Павлин Павлов Кръстев в Девети изборен район – 

Кърджалийски; Тунджай Рамадан Йозтюрк в Двадесет и седми 

изборен район – Старозагорски; Димитър Андреев Делчев в 

Двадесет и трети изборен район – София; Мария Василева Капон в 

Шестнадесети изборен район – Пловдив; Силвия Маринова 

Николова в Четвърти изборен район – Великотърновски; Георги 

Милчев Чепишев в Девети изборен район – Кърджалийски; Паунита 

Михайлова Петрова в Двадесет и шести изборен район – Софийски; 

Венцислав Михайлов Асенов в Двадесет и шести изборен район – 
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Софийски; Мария Цветанова Петрова в Тридесет и първи изборен 

район – Ямболски; Алпер Азизов Мурадов в Осемнадесети изборен 

район – Разградски; Петър Христов Димитров в Двадесети изборен 

район – Силистренски; Кирил Сашев Симеонов в Трети изборен 

район – Варненски; Живка Михалева Железова в Двадесет и седми 

изборен район – Старозагорски; Светослав Георгиев Георгиев в 

Тринадесети изборен район – Пазарджишки; Петко Ангелов 

Кущирев в Двадесет и девети изборен район – Хасковски; Десислава 

Цветанова Цонева в Дванадесети изборен район – Монтана; Петя 

Божидарова Димитрова в Четиринадесети изборен район – 

Пернишки; Васил Димитров Апостолов в Седемнадесети изборен 

район – Пловдивски; Галина Иванчева Димитрова в Трети изборен 

район – Варненски; Бонка Сергеева Василева в Двадесет и пети 

изборен район – София; Александра Красимирова Стеркова в 

Тринадесети изборен район – Пазарджишки; Манол Костадинов 

Пейков в Шестнадесети изборен район – Пловдив. 

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”. 

Колеги, в моята папка виждате и приложението, с което 

обявихме Списък А и Списък Б, файлът е наречен „оцветен”, за да 

може по-лесно да се проследи във връзка с подадените заявление 

кой следва да влезе. Предлагам Ви така отпечатаното копие на 

списъка, ще стои към хартиения екземпляр на решението и 

приложението към него – при бъдещи промени, ако има такива, да 

може по-лесно да се нанасят съответните промени. Това е моят 

доклад.  

Имате ли предложения по него? Няма. 

Подлагам на гласуване така предложения Проект на решение 

за обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и 

шестото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 

2 от Изборния кодекс. 

Моля, процедура на гласуване.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, Решението е № 475-НС от 16 юли 2021 г.  

С това закривам заседанието на Централната избирателна 

комисия и насрочвам следващото за понеделник, 19 юли 2021 г., от 

10,30 ч. 

Благодаря на всички, най- вече за търпението през днешния 

ден и Ви пожелавам приятна почивка в събота и неделя. 

 

(Закрито в 19,00 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

Стенограф: 

Катя Бешева 


