
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 76 

На 28 август 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проекти на решения за регистрация/допускане за участие 

на партии и коалиции за частични местни избори на 3 октомври 

2021 г. 

Докладват: Росица Матева, Йорданка Ганчева, 

Цветанка Георгиева, Елка Стоянова 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Любомир Георгиев 

3. Доклади подела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

4. Отчет по план-сметката за произвеждането на 

парламентарните избори на 11 юли 2021 г. 

Докладва: Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Цветозар Томов, Севинч Солакова, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов и Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Силвия Стойчева. 

 

Заседанието бе открито в 17,00 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 

* * * 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме девет членове на Централната избирателна 

комисия – налице е  необходимият кворум за провеждане на 

заседанието със следния проект на дневен ред: 

1. Проекти на решения за регистрация/допускане за участие 

на партии и коалиции за частични местни избори на 3 октомври – 

докладват: госпожа Матева, Ганчева, Георгиева и госпожа Стоянова. 

2. Машинно гласуване – докладва господин Георгиев. 

3. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладва колегата 

Матева. 

Колеги, имате ли предложения за допълване на дневния ред, 

като ви моля само спешните въпроси? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожо Председател, предлагам 

отчетът на план-сметката, ако може да влезе като точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

четвърта точка да бъде: Отчет по план-сметката за произвеждане на 

парламентарните избори на 11 юли 2021 г. с докладчик госпожа 

Солакова. 

Други предложения? 

Подлагам на  гласуване представения ви проект на дневен ред 

с направеното допълнение. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: Проекти на 

решения за регистрация/допускане за участие на партии и коалиции 

за частични местни избори на 3 октомври 2021 г. Заповядайте, 

госпожо Матева. 
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Точка 1. Проекти на решения за регистрация/допускане за 

участие на партии и коалиции за частични местни избори на 

3 октомври 2021г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, в папка с моите инициали е проект на решение с 

проектен номер 529 за допускане на партия „Има такъв народ“ за 

участие в частичните избори, насрочени на 3 октомври 2021 г. 

Постъпили са заявления, подписани от Станислав Тодоров 

Трифонов като представляващ партията. Едното заявление е за 

допускане в частичните избори за кмет на кметство Арчар, а второто 

заявление е за допускане в частичните избори за кмет на община 

Стражица на 3 октомври 2021 г. 

Заявленията са подадени от упълномощено лице Виктория 

Василева, представено е пълномощно в полза на Виктория Василева, 

представено е и удостоверение за актуално състояние на партията, 

издадено на 24.08.2021 г. по посочено в проекта за решение фирмено 

дело, издадено от Софийски градски съд, както и удостоверение  от 

Сметната палата с посочен номер и дата на издаване – 26 август 

2021 г., с което се удостоверява, че партията има внесен финансов 

отчет за 2020 г., тъй като самата партия е регистрирана през 2020 г. 

Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия  

с Решение № 106-МИ на 22 май 2021 г. за участие в частичните 

избори за кметове на 27 юни.  

По изложеното са налице основанията на чл. 464 от Изборния 

кодекс и Решение 1841-МИ/16.07.2021 г. на Централната 

избирателна комисия. 

Предлагам ви да вземем решение, с което да допуснем партия 

„Има такъв народ“ за участие в частичните избори за кмет на 

община Стражица и кмет на кметство Арчар, община Димово, 

област Видин, насрочени на 3 октомври 2021 г. 

Виждате как е заявено отпечатването на партията в 

бюлетината. Това е целият доклад. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение, докладван от госпожа Матева, имате ли въпроси или 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно допускане на партия „Има такъв народ“ за участие в 

частичните избори на 3 октомври 2021 г. за кмет на община 

Стражица и кметство Арчар. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 509-МИ/28.08.2021 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение с проектен номер 523 в папката ми. Подадено е заявление 

от партия „Движение България на гражданите“ и е подписано от 

представляващия партията Димитър Делчев. Заведено е под № 7 в 

регистъра на партиите за участие в частичните избори, като е 

заявено допускане до участие в частичните избори на 3 октомври 

2021 г. в община Калояново за кмет на община Стражица, кмет на 

кметство Дебелт, кмет на кметство Сливница, община Кресна, кмет 

на кметство Арчар, община Димово, кмет на кметство Аспарухово, 

община Левски, кмет на кметство Церово, община Благоевград, кмет 

на кметство Охлювец, община Кърджали, кмет на кметство 

Буковлък, община Плевен, кмет на кметство Дянково, община 

Разград, кмет на кметство Студен кладенец, община Крумовград, и 

кмет на кметство Церовище, община Омуртаг. 

Към заявлението се приложени удостоверение за актуално 

състояние от 18 август 2021 г. с посочено фирмено дело и състав на 

съда и удостоверение с посочен номер от 24 август 2021 г. от 

Сметната палата, с което се удостоверява, че партията е внесла 

финансови отчети за 2018-а, 2019-а и 2020 г. 
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Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия 

с Решение № 245-МИ/11.09.2029 г. за участие в общите избори за 

общински съветници и кметове на 27 октомври. Налице са 

изискванията на Изборния кодекс и на наше Решение № 1841, 

поради което ви предлагам да вземем решение, с което да допуснем 

партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните 

избори за кметове на общини и кметове на кметства, както ги 

изброих, на 3 октомври 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси към докладчика или 

предложения по проекта? Не виждам. 

Подлагам на гласуване проекта на решение относно 

допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие 

в частичните избори, насрочени за 3 октомври 2021 г. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 510-МИ/28.08.2021 г. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, постъпило е заявление за допускане за 

участие в частични избори за кмет от ПП „Републиканци за 

България“ на общините Калояново и Стражица, както и на 

кметствата Вакарел, Копринка, Церовище, Церово, Сливница, 

Арчар, Дебелт, Дянково, Аспарухово, Буковлък, Охлювец и Студен 

Кладенец, насрочени за 3 октомври 2021 г. 

Приложени са изискуемите документи към заявлението – 

удостоверение за актуално правно състояние на партията със 

съответния номер, удостоверение от Сметната палата за внесен 

на партията финансов отчет за 2020 г., тъй като това е 

нова партия, и пълномощно в полза на господин В. В. С. 
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Заявлението е подадено от господин С. и е подписано от 

същия в качеството му на упълномощен представител на тази 

политическа партия. 

Предлагам ви проект на решение, с който да допуснем тази 

партия за участие в изборите, съобразно доклада ми.  

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината именно ПП „Републиканци за България“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли предложения, или въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване проекта на решение за допускане на 

партия „Републиканци за България“ за участие в частичните избори 

на 3 октомври 2021 г. в посочените кметства и общини. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Решението е № 511-МИ/28.08.2021 г. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващият ми доклад е във връзка 

с постъпило заявление за допускане за участие в частични избори за 

кмет на регистрирана в Централната избирателна комисия партия – 

Политическа  партия АБВ. 

Постъпило е заявление от партия АБВ, подписано от 

представляващия партията Р. Й. П., чрез 

упълномощения представител М. Р. Р., за частичните 

избори за кметове, насрочени на 3 октомври 2021 г., а именно за 

кмет на община Калояново, област Пловдив, за кмет на община 

Стражица, област Велико Търново, кмет на кметство Дебелт, 

община Средец, област Бургас, за кмет на кметство Сливница, 

община Кресна, област Благоевград, за кмет на кметство Арчар, 

община Димово, област Видин, за кмет на кметство Аспарухово, 

община Левски, област Плевен,  за кмет на кметство Церово, община 

Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Охлювец, 
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община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Буковлък, 

община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Дянково, 

община Разград, област Разград, за кмет на кметство Студен 

кладенец, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на 

кметство Церовище, община Омуртаг, област Търговище, за кмет на 

кметство Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, и за 

кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, Софийска област, 

насрочени на 3 октомври 2021 г. 

Приложени са всички изискуеми документи – удостоверение 

за актуално правно състояние, удостоверение от Сметната  палата 

със съответните номера и пълномощно в полза на упълномощеното 

лице, представляващо партията, предвид което ви предлагам проект 

на решение, с което да допуснем партията за участие в изборите, 

съобразно доклада ми.  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетините е 

ПП АБВ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, по проекта на решение за допускане на партия АБВ имате 

ли въпроси или предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 512-МИ/28.08.2021 г. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, продължавам с постъпило 

заявление за допускане за участие в частични избори за кмет на 

общини и кметства на 3 октомври 2021 г. Заявлението е постъпило 

чрез упълномощен представител на ПП ГЕРБ – Ц. П., подписано от 

представляващия партията Бойко Методиев Борисов. 

Заявеното искане е за следните места: за кмет на кметство 

Аспарухово, община Левски, област Плевен, кмет на кметство 

Церово, за кмет на кметство Охлювец, община Кърджали, Буковлък, 
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община Плевен, кмет на кметство Дянково, община Разград, кмет на 

кметство Студен кладенец, община Крумовград, Дебелт, община 

Средец, Арчар, община Димово, община Калояново, област 

Пловдив, кмет на Сливница, община Кресна, област Благоевград, 

община Стражица, област Велико Търново, кметство Церовище, 

община Омуртаг, кмет на кметство Копринка, община Казанлък, 

кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман. 

Заявено е искане за наименование на партията в бюлетината 

ПП ГЕРБ, предвид което ви предлагам проект на решение за 

допускане на тази политическа партия за участие в изборите за 

местата, съобразно доклада ми. 

Към заявлението са приложени удостоверения за актуално 

правно състояние на партията със съответния номер, удостоверение 

от Сметната палата със съответния номер за внесени от партията 

финансови отчети и пълномощно в полза на упълномощения 

представител – Ц. П. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение, докладван от госпожа Ганчева, имате ли някакви 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване проекта на решение относно 

допускане на ПП ГЕРБ за участие в частичните избори на общини и 

кметства, насрочени на 3 октомври. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 512-МИ/28.08.2021 г. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Постъпило е заявление за допускане 

за участие в частичните избори за кмет на община Калояново, област 

Пловдив на 3 октомври 2021 г. от ПП „Съюз на демократичните 

сили“. 



9 

Заявлението е подписано от господин Румен Димитров 

Христов в качеството му на представляващ партията чрез 

упълномощения представител Ф. С. А., като са 

приложени изискуемите документи – удостоверение от Сметната 

палата със съответния изходящ номер, удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, както и пълномощно в полза на 

упълномощеното лице. 

Заявено е искане за изписване на партията за предстоящите 

избори в бюлетината, а именно ПП „Съюз на демократичните сили“, 

предвид което ви предлагам проект на решение, с което да допуснем 

партия „Съюз на демократичните сили“ за участие в изборите за 

кмет на община Калояново, област Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

доклада. 

Подлагам на гласуване проекта на решение относно 

допускане на партия „Съюз на демократичните сили“ за участие в 

частичните избори за кмет на община Калояново. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 514-МИ/28.08.2021 г. 

Продължаваме с госпожа Георгиева. Заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам ви проект на решение – в моя папка от 

днешна дата, за допускане на Коалиция „БСП за България“ за 

участие в частичните избори, насрочени на 3 октомври 2021 г. 

Постъпило е заявление, подписано от представляващия 

коалицията Корнелия Петрова, заведено под № 1 на 27 август 2021 г. 

в регистъра на коалициите за участие в частичните избори.  

Заявено е участие във всички 14 обявени избора – две в 

общини, и 12 в кметства, както са изписани в решението. 
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Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи 

на петте партии, участващи в състава на коалицията, съответно 

„Българска социалистическа партия“, „Комунистическа партия на 

България“, Партия „Нова зора“, Политически клуб „Екогласност“ и 

Политически клуб „Тракия“: удостоверение за актуално правно 

състояние, издадено в периода след 23 август 2021 г. от съответните 

състави на Софийски градски съд, както и удостоверения със 

съответните номера, както са изписани, от Сметната палата за 

внесени от партиите финансови отчети за 2018-а, 2019-а и 2020 г., 

както и пълномощно в полза на Аглика Виденова. 

Коалицията е регистрирана в Централната избирателна 

комисия с Решение 1012-МИ/09.09.2019 г. за участие в общите 

избори за общински съветници и кметове. 

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и 

Решение № 1841-МИ/16.07.2020 г. на Централната избирателна 

комисия, въз основа на които ви предлагам Централната 

избирателна комисия да реши: допуска коалиция „БСП за България“ 

за участие във всички обявени избори. 

Наименованието на коалицията за отпечатване е „БСП за 

България“.  

Решението подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение? Няма. 

Подлагам на гласуване проекта на решение, както беше 

представен от докладчика. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е № 515-МИ/28.08.2021 г. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за допускане на партия „Новото време“ за участие в 

частичните избори, насрочени на 3 октомври 2021 г. 

Заявлението е подписано от представляващия партията 

Мирослав Севлиевски. Заведено е под № 4 на 27 август 2021 г. в 

регистъра на партиите и е заявено участие в изборите за кмет на 

кметство Арчар, община Димово, област Видин, насрочени на 

3 октомври 2021 г. 

Заявеното наименование на партията в бюлетината е „Новото 

време“, изписано с големи букви. 

Приложени са изискуемите документи: удостоверение за 

актуално правно състояние на партията, както и удостоверение със 

съответния номер от Сметната палата за внесени от партията 

финансови отчети за 2018-а, 2019-а и 2020 г.  

Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия 

с Решение № 1074-МИ/11.09.2019 г. за участие в общите избори за 

общински съветници и кметове. 

Налице са правните основания, въз основа на които ви 

предлагам Централната избирателна комисия да реши: допуска  

партия „Новото време“ за участие в частичните избори за кмет на 

кметство Арчар, община Димово, област Видин, насрочени за 

3 октомври 2021 г. Наименованието на партията е „Новото време“ с 

големи букви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

доклада на госпожа Георгиева. 

Моля, режим на гласуване за допускане на партия „Новото 

време“ за участие в частичните избори на 3 октомври 2021 г. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 516-МИ/28.08.2021 г. 
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Продължаваме със следващ докладчик – госпожо Стоянова, 

заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам преписка, 

заведена в регистъра под № 3 на ПП „Движение за права и свободи“. 

Заявлението е подписано от представляващия партията 

Мустафа Карадайъ, подадено чрез С. М. и е за участие в частичните 

избори за кмет на община Калояново, област Пловдив, кмет на 

община Стражица, област Велико Търново, кмет на кметство 

Дебелт, община Средец, кметство Сливница, община Кресна, област 

Благоевград, кметство Арчар, община Димово, област Видин, за 

кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен, за 

кмет на кметство Церово, община Благоевград, област Благоевград, 

за кмет на кметство Охлювец, община Кърджали, област Кърджали, 

за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, област Плевен, за 

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

на кметство Студен кладенец, община Крумовград, област 

Кърджали, за кмет на кметство Церовище, община Омуртаг, област 

Търговище, за кмет на кметство Копринка, община Казанлък, област 

Стара Загора, и за кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, 

Софийска област – всичките, насрочени на 3 октомври 2021 г. 

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: 

Движение за права и свободи –  ДПС, както е описано в проекта на 

решение в обстоятелствената част и в диспозитива. 

Тъй като към заявлението са приложени всички необходими 

документи, в това число изискуемите удостоверения за актуално 

състояние, удостоверение от Сметната палата, пълномощно към 

представилия заявлението, и тъй като партията е регистрирана в 

Централната избирателна комисия съгласно Решение № 1013-

МИ/09.09.2019 г. за участие в общите избори за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., предвид това, че са 

налице изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение 

№ 1841-МИ/16.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, 

предлагам да допуснем регистрацията на партия „Движение за права 
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и свободи“ за участие в частичните избори за кметове на общини и 

кметства, както ги изброих в началото на доклада, с наименование 

на партията, което да бъде изписано върху бюлетината по следния 

начин: Движение за права и свободи – ДПС, както е описано в 

диспозитива на решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, 

имате ли предложения по този проект? Няма. 

Подлагам на гласуване проекта за допускане на партия 

Движение за права и свободи за участие в частичните избори на 

3 октомври за кметове на общини и кметства. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 517-МИ/28.08.2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам заявление за допускане на 

партия „Обединена Социалдемокрация“ за участие в частичните 

избори, насрочени на 3 октомври 2021 г.  

Заявлението е подадено от правоимащо лице и към него са 

приложени удостоверение за актуално състояние и удостоверение от 

Сметната палата.  

Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия 

с Решение № 1026-МИ/10.09.2019 г. за участие в общите избори за 

общински съветници и кметове. Подаденото заявление е за участие в 

частичните избори за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, 

област Плевен, насрочени за 3 октомври 2021 г. Предвид наличието 

на всички обстоятелства по чл. 464 от Изборния кодекс и на 

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

предлагам да допуснем регистрацията на партия 

„Социалдемократическа партия“ за участие в частичните избори за 

кмет на кметство Буковлък. 
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Заявеното за изписване в бюлетината наименование на 

партията е посочено в диспозитива на решението: 

Социалдемократическа партия (СДП) – всички главни букви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване решението за допускане на партия 

Социалдемократическа партия за участие в частичните избори на 

3 октомври 2021 г. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 518-МИ/28.08.2021 г. 

Госпожо Стоянова, продължете с последния доклад по 

регистрациите. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам заявление за допускане за 

участие в частичните избори на 3 октомври 2021 г. на партия 

„Обединена Социалдемокрация“.  

Заявлението е за участие в изборите за кмет на община 

Калояново, област Пловдив, за кмет на община Стражица, област 

Велико Търново, за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, 

област Плевен, за кмет на кметство Буковлък, община Плевен, 

област Плевен, за кмет на кметство Церово, община Благоевград, 

област Благоевград, за кмет на кметство Сливница, община Кресна, 

област Благоевград, за кмет на кметство Арчар, община Димово, 

област Видин, за кмет на кметство Копринка, община Казанлък, 

област Стара Загора, и за кмет на кметство Вакарел, община 

Ихтиман, Софийска област. 

Партията е регистрирана за участие в общите избори за 

общински съветници и кметове с Решение № 1016-МИ/09.09.2019 г. 

и към заявлението са приложени необходимите документи: 
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удостоверение за актуално състояние, удостоверение от Сметната 

палата и пълномощник към лицето, подаващо заявлението. 

Предвид факта, че са налице изискванията на чл. 464 от 

Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ/16.07.2020 г. на 

Централната избирателна комисия, предлагам да допуснем 

регистрацията на партия „Обединена социалдемокрация“ за участие 

в частичните избори на кметствата, изброени в началото на доклада. 

Наименованието, заявено от партията, за отпечатване в 

бюлетината е по начина, посочен в диспозитива на решението: ПП 

„Обединена социалдемокрация“ с главни и малки букви, както е 

посочено в писмения проект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване проекта на решение относно допускане на партия 

„Обединена социалдемокрация“ за участие в частичните избори на 

3 октомври 2021 г. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е № 519-МИ/28.08.2021 г. 

Колеги, с това изчерпахме точка първа от дневния ред. 

Преминаваме към точка втора: Машинно гласуване. 

Преди да дам думата на колегата Георгиев, ще ви 

информирам, че на 26 август 2021 г. е проведена онлайн среща чрез 

онлайн платформа между експертите П. Ж. и А. К., 

които бяха ангажирани от страна на Централната 

избирателна комисия, С. М. – експерт от страна на „Сиела Норма“ 

АД и от страна на Смартаматик – вицепрезидента по 

технически въпроси Е. Е. и А. – съжалявам, не мога да кажа 

фамилията. 

Срещата е продължила около час и петнадесет минути. 

Тя е по повод, както знаете, на Председателския съвет в Народното 
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събрание, на който присъства и Централната избирателна комисия, и 

разговорите, които бяха водени по повод изпълнението на Договора 

от 6 февруари, от страна на „Сиела Норма“ АД, и констатираното 

неточно и непълно изпълнение на изпълнителя, което беше 

установено от IT експертите.  

Тази среща се е провела, за да може да бъде приключено 

изпълнението на договора. Информацията, с която ви запознавам, ми 

е предоставена по телефон от господин К., тъй като нямаше 

възможност по друг начин да бъде предоставена. Експертите са 

обсъдили различни тълкувания на това какво трябва и какво не е 

необходимо да предава „Сиела Норма“ АД. 

 Уточнили са се за следното: експертите от страна на „Сиела 

Норма“ АД ще представят опис на всички софтуери и изходен код, 

които се ползват по време на избори, а IT експерти от страна на 

Централната избирателна комисия ще проверят дали отговаря на 

изискванията, така че да може да се модифицира за всички видове 

избори, без намесата на производителя или доставчика. Също така 

„Сиела Норма“ АД заедно със Смартматик ще изработят кратко 

ръководство как се модифицира софтуерът за различни видове 

избори.  

Необходимо е да създаде онлайн групов чат, за да се ускори 

работата между екипите, така че да може да се обменят съобщения 

по-бързо. Това е предимно техническа информация, която им е 

необходима, по отношение на отделните части на софтуера. След 

предаване на всичко от страна на „Сиела Норма“ АД в тяхно 

присъствие експерт, посочен от страна на Централната избирателна 

комисия, да изработи или да модифицира софтуера на машините от 

изходен код и да го стартира на машината, за да може да се 

представи неговата комплектност, тоест да се направи демонстрация 

пред Централната избирателна комисия как се реализира процесът. 

Колеги, докладвам за ваша информация какъв е 

резултатът от първата проведена среща. Те ще продължат да 

работят съвместно, тъй като, най-вероятно само тази първа среща не 
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е достатъчна. За да бъде Централната избирателна комисия в 

течение на комуникацията между трите групи експерти, аз ви 

предлагам да помислим да се направи нарочен имейл-адрес на 

Централната избирателна комисия, който да им бъде предоставен, и 

през него да върви тази комуникация, така че ние винаги да имаме 

видимост от разменената комуникация между страните, а не да 

разчитаме само на информиране – било устно, или писмено.  

Мисля, че можем да възложим на господин К. да създаде 

такъв имейл-адрес, който да бъде предназначен за изпълнение на 

тази задача. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Дали можем да уточним в какво 

качество участват представителите на Смартаматик, след като 

договорът между Централната избирателна комисия и „Сиела 

Норма“ АД изисква „Сиела Норма“ АД да изпълни съответните си 

задължения и поради неизпълнението им се наложи да се провежда 

и такава среща, която, явно, няма да бъде достатъчна и ще продължи 

по-нататък? Дали не е необходимо да изискаме от „Сиела Норма“ 

АД писмено да ни отговорят в какво качество участват 

представители на Смартаматик и кое налага това във връзка с 

изпълнението на договора? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, съгласна 

съм с предложението на госпожа Солакова да попитаме писмено 

„Сиела Норма“ АД по този въпрос. Може би да изслушаме първо 

колегата Георгиев, защото ми се струва, че ще трябва да отговорим 

писмено на „Сиела Норма“ АД, и в това писмо ще включим и тази 

част, защото то все е свързано с Договора от 6 февруари. Наведнъж 

да гласуваме. 

По отношение на моето предложение за създаване на нарочен 

мейл за комуникация между експертите ви предлагам да вземем 

протоколно решение и чрез директора на 

дирекция „Администрация“да се възложи на господин К. да направи 
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този мейл, който да бъде и като информация, предоставен на 

Централната избирателна комисия. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР  ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали от днес 

може да намерите писмо с вх. № ЦИК-06-6-345 от господин Веселин 

Тодоров, изпълнителен директор на „Сиела Норма“ АД. 

Писмото е постъпило в Централната избирателна комисия на 

27 август 2021 г. в 23,47 ч.  

В първата точка от писмото се изразява готовност да ни бъде 

предоставен технически носител с изискуемата информация, за 

която току-що стана дума, от проведената среща. 

Подготвил съм отговор – може да го видите, с проектен 

номер 1100, на поканата за предоставяне на материала. Разбира се, 

може би трябва да добавим и тази част, за която говорихме.  

В писмото на господин Тодоров има  т. 3 и т. 4.  

В т. 2 пише: „Още веднъж изразяваме готовност за 

осигуряването на определен брой машини в срок до 30 октомври и 

друг допълнителен брой в срок до 31 декември 2021 г.“ 

В третата точка ни информира, че имат претенции за плащане 

на наем за използваните 9600 устройства, използвани по време на 

изборите на 11 юли тази година. 

Последната точка е с претенции относно сума, свързана с 

осигуряването на наем, за съхраняването на машините в съответния 

склад. 

Смятам, че по последната точка може да обсъдим 

препращането до компетентния орган, а останалите трябва да ги 

обсъдим. В тяхното писмо срокът за предаването на материала е 
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30 октомври 2021 г. Предлагам да им напишем, че Централната 

избирателна комисия ще го приеме на 31 октомври, следобед. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на колегата Георгиев и след като се запознах със среднощната 

кореспонденция, която ни е изпратена от страна на „Сиела Норма“ 

АД, първо, ако не беше извънредното заседание на Централната 

избирателна комисия, с оглед сроковете за регистрация в частичните 

местни избори, това писмо щеше да е разбрано, че е получено от 

Централната избирателна комисия, в понеделник. 

За понеделник и за вторник Централната избирателна 

комисия има вече график на своите ангажименти, така че на 

30 октомври, мисля, че нямаме възможността да бъде приет този 

технически носител, тъй като не говорим за неговото съдържание. 

Смятам, че ние трябва да ги информираме, както е предложил 

колегата Георгиев, за да може да гарантираме и присъствие на 

експерт от страна на Централната избирателна комисия – поне аз 

мисля, че е необходим такъв. Господин Т. Ц., доколкото 

знам, в понеделник може би ще е тук, но нямам контакт с него, за да 

съм сигурна, че в понеделник ще е тук, когато „Сиела Норма“ АД 

решат да дойдат, за да донесат техническия носител, а и с оглед 

ангажиментите на Централната избирателна комисия в понеделник и 

вторник, може би вторник в 15,30 ч. е по-подходящо. 

От друга страна, ние трябва да ги информираме, че в 

изпълнение на Договор № 1 от 6 февруари Централната избирателна 

комисия изразява готовност да получи техническия носител – 

говорим за получаване на така наречената информация по т. 1, за 

която става въпрос в писмото. 

По отношение на другите части от писмото последващите 

действия на Централната избирателна комисия, смятам, че трябва да 

бъдат обсъдени на работна група. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, в писмото на „Сиела 

Норма“ АД в т. 1, ако обръщате внимание, пише, че на 30 август ще 
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ни представят информация на технически непрезаписваем носител. 

Продължава разбирането на „Сиела Норма“ АД, че Централната 

избирателна комисия не е орган – държавен, на който, по силата на 

закона, е възложено организиране на избори, поради което „Сиела 

Норма“ АД счита, че не трябва да представя на Централната 

избирателна комисия информация, с която „можело да бъде 

злоупотребено“, забележете, нещо, което господин Веселин Тодоров 

заяви и на Председателския съвет в Народното събрание – позволи 

си да го каже.  

Спомняте си, преди изборите на 11 юли 2021 г., той ни 

изпрати писмо, с което ни уведоми, че сорс кодът и софтуерът ще ни 

бъдат предоставени след изборите, за да не злоупотребим с тях. В 

момента се твърди, че ще ни бъде предоставена информация, която 

трябва да е предоставена до 25 юни, в изпълнение на Договора, за да 

бъде в срока на Централната избирателна комисия, която ще бъде 

представена на непрезаписваем носител. Тоест Централната 

избирателна комисия отново няма да може да ползва тази 

информация. 

Смятам, изрично да заявим в писмото, че техническият 

носител, на който бъде предоставена тази информация, трябва да 

има възможност да бъде презаписван, защото Централната 

избирателна комисия трябва да може да ползва тази информация.  

В писмото си те твърдят, че тя вече е предоставена на 

Централната избирателна комисия. Тогава защо ще бъде на 

непрезаписваем диск? Какво се опитва да внуши господин Тодоров? 

Че частната фирма „Сиела Норма“ АД е отговорна за сигурността по 

изборите, а Централната избирателна комисия – не е?! „Сиела 

Норма“ АД ли организира изборите в държавата и държи цялата 

информация за изборите, за начина на организирането им, за 

машинното гласуване, или трябва да е Централната избирателна 

комисия?! 

Мисля, че това поведение на „Сиела Норма“ АД вече е 

прекалено! Едновременно с това, ми се струва, че трябва да 
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препратим копие от това писмо на Председателския съвет, на 

председателите и заместник-председателите на Народното събрание, 

на всички председатели на парламентарни групи, които бяха на 

срещата, която беше проведена, а в частта за склада, и на 

Министерския съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, тъй като писмото е структурирано в няколко точки, 

от които формално към изпълнението на Договора от 6 февруари 

има отношение само точка 1, в тази връзка ви предлагам по т. 1 да 

продължим комуникацията със „Сиела Норма“ АД, като в писмото, 

което ще им изпратим, направим уточнението, че бихме желали 

информацията, която ще ни предоставят на технически носител, да е 

презаписваема с оглед способността на Централната избирателна 

комисия все пак да менажира подобен тип технически носители и 

съобразно договореното в Договора от 6 февруари. 

Колкото до останалите точки – втора точка съдържа нещо 

като оферта, не виждам какво може да се обсъжда по нея. Точки 

трета и четвърта касаят поемането на финансови ангажименти и 

претенции от страна на „Сиела Норма“ АД, които според мен трябва 

да станат достояние на Министерския съвет, като държавен орган, 

който е пряко обвързан с разходването на средства по избори и 

който до досегашния момент е оказвал пълно съдействие на 

Централната избирателна комисия при реализиране на 

правомощията й по Изборния кодекс. 

Предлагам в частта по т. 3 и т 4. да бъде информиран 

Министерският съвет и министър-председателят за претенциите, 

изобщо за изложеното в това писмо с вх. № ЦИК-06-6-

345/27.08.2021 г., изпратено в полунощ на Централната избирателна 

комисия. 

Това писмо, предполагаме, че е в отговор на наше писмо, 

което им изпратихме, защото в т. 1 се споменава, но не виждам по 
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какъв начин това писмо отговаря на нашето запитване, освен че 

индикативно се споменава, че тепърва имат намерение да направят 

нещо, което според тях ще удовлетвори изричните искания и 

конкретните описания по точки в нашето писмо от 20 август 2021 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, след като направих своето 

предложение, с мен се свърза нашият IT специалист А. К., и 

ми поясни, че всъщност изразът „технически непрезаписваем 

носител“ означава върху този диск да не може да се записва друга 

информация освен записаната, а да може да се презаписва от този 

диск информацията. Ако това е така, а аз нямам причина да не му 

вярвам, нека да напишем в писмото, че сме съгласни да приемем 

информацията, както е уговорено на срещата и в изпълнение на 

Договора от 6 февруари, и да посочим датата и часът, на която да ни 

бъде предадена. В подкрепа на това, което и  колегата Стоянова каза, 

да им посочим, че информацията, записана на диска, трябва да бъде 

подробно описана на хартиен носител в съпровождащо писмо, като 

съдържание на информацията на диска в изпълнение на изискването 

на наше писмо от 20 август с цитирания номер. В писмото от 

20 август ние за пореден път казахме, че искаме подробно описание 

на всичко, което се съдържа на техническите носители, които ни 

представят. 

Ако нямаме подробно описание, няма да приемем този 

технически носител. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви 

предлагам, по т. 1 от писмото на „Сиела Норма“ АД още днес да 

изпратим обратно писмо за приемането на техническия носител.  

Колега Георгиев, моля Ви да коригирате проекта на Вашия 

отговор съобразно предложенията на колегите, а именно технически 

носител, както е изписано, и опис на хартиен носител за неговото 

съдържание, съобразно изискванията, посочени в писмото ни от 

20 август – да е записано, че това ще приемем в изпълнение на 

Договор № 1 от 6 февруари. В същото писмо да добавим, че във 

връзка с проведената среща на 26 август 2021 г. между техническите 



23 

екипи на възложителя и изпълнителя, в какво качество и от коя 

страна – от страна на възложителя и на изпълнителя, са взели 

участие представители – експерти, на Смартматик, а именно Е. Е. и 

А., които са посочени от господин К. и господин Ж. – ще уточним 

фамилията на втория – в какво качество и за коя страна са участвали 

в изпълнение на този договор? 

Въпросът е принципен: експертите от страна на Смартаматик 

в какво качество и за коя страна по изпълнение на договора се 

явяват, след като срещата е била между възложителя и 

представители на изпълнителя. 

В останалата част ви предлагам на работна група да вземем 

решение на кого каква информация да предоставим и какъв отговор 

да изпратим, след като бъде представено и становище от нашите 

юрисконсулти във връзка с тези допълнителни искания по т. 2 или 

т. 3 от писмото, тъй като те са свързани с изпълнението на Договора. 

Колеги, има ли други предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване изпращането на писмо до „Сиела 

Норма“ АД още днес в отговор на т. 1 от тяхното писмо. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, продължаваме с точка трета: Доклади по дела, 

жалби и сигнали. Заповядайте, госпожо Матева. 

 

Точка 3. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, ще ви помоля в папка 

с мои инициали да видите две писма в отговор на изпратени 

указания по две дела на Административен съд – Пловдив. Тъй като 

са спешни – имаме срок за изпълнението, затова ги докладвам днес. 

В писмото по адм. дело 2147/2021 г., получено на 24 август 

2021 г., което ви докладвах, са дадени указания на Централната 
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избирателна комисия да окомплектова пълната административна 

преписка по повод обжалвано решение.  

Подготвена е административната преписка за изпращане и ще 

ви моля да гласуваме изпращането на тази преписка на 

Административен съд – Пловдив, по адм. дело 2147/2021 г. Това е 

първият доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на  гласуване предложението на госпожа Матева. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Вторият ми доклад е отново по описа на 

Административен съд – Пловдив, по адм. дело 974/2021 г. Получено 

е съобщение на 26 август 2021 г., с което ни уведомяват, че 

заседанието по делото е насрочено за 1 септември 2021 г. от 9,30 ч. и 

указват на Централната избирателна комисия, че носи 

доказателствена тежест да установи компетентността на издателя на 

оспорения акт, съществуването на фактическите основания за 

постановяване на оспорения административен акт, както и да 

представи по делото доказателствените материали, представени на 

РИК с жалбата на технически носител, каквито не са били изпратени 

до момента на разположение на съда. 

Подготвен е технически носител с тези материали и 

съпроводително писмо. Предлагам да вземем протоколно решение 

да ги изпратим, като след това ви моля да вземем протоколно 

решение да упълномощим председателя на Централната избирателна 

комисия и юрисконсулта И. В. да представлява Централната 

избирателна комисия по делото. 

Предлагам, първо, да гласуваме изпращането на диска и да 

упълномощим юрисконсулта И. В. да представлява това дело.  
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Възложено е на юрисконсултите след всяко съдебно 

заседание всеки един юрист за делото, по което е упълномощен и 

представлява Централната избирателна комисия, да въвежда кратка 

информация какво се е случило на съдебното заседание, за да може 

да бъде информирана Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

друго предложение във връзка с доклада на госпожа Матева? 

Подлагам на гласуване направеното от нея предложение. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, изчерпахме точка трета. 

Ще се върна в точка 2: Машинно гласуване. 

Пропуснах един доклад във връзка с договор между 

Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД за 

машинното гласуване на 11 юли 2021 г. 

Докладвам ви за сведение писмо с вх. № ЦИК-06-11-

189/26.08.2021 г. Във връзка с наше писмо от 5 август е представен 

документ, издаден от банката гарант и удостоверяващ, че на банкова 

гаранция със съответния номер – по Договор № 19/18.06.2021 г. 

между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД е 

удължен срокът на валидност на гаранцията до 30 октомври 2021 г., 

както изисква текстът на договора. 

Забелязах обаче, че в банковия документ срокът на валидност 

е изписан до 30 септември, в резултат на което, след като 

информирах господин Тодоров с писмо ЦИК-06-11-

190/27.08.2021 г., е представен следващ документ, издаден от 

банката гарант, който удостоверява, че банковата гаранция с 

удължен срок на валидност вече е до 30 октомври 2021 г.  

Документите са в оригинал. Ще бъдат приложени към 

преписката, както и предоставени на юрисконсулта, който отговаря 
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за изпълнението на този договор и на главния счетоводител. Във 

вътрешната мрежа от днес са двата документа за ваша информация. 

Продължаваме с точка четвърта: Отчет по план-сметката за 

произвеждането на парламентарните избори на 11 юли 2021 г. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 4. Отчет по план-сметката за произвеждането на 

парламентарните избори на 11 юли 2021 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа са публикувани всички материали във връзка с отчета на 

план-сметката, приет с ПМС № 188/17.05.2021 г. Съгласно чл. 15, 

ал. 1 от Постановление на Министерския съвет № 188 в срок до 

31 август тази година трябва да се представят на министъра на 

финансите отчетите за извършените разходи, одобрени с план-

сметката. 

Към докладна записка с вх. № ЦИК-09-341/27.08.2021 г. 

счетоводството ни представя както отчета до министъра на 

финансите с корекциите на бюджета в изпълнение на разпоредбите 

на ПМС № 188, така и много детайлна справка по разходваните 

средства по ПМС № 188, ПМС № 203 и ПМС № 218 от тази година, 

с които са предоставени средства във връзка с финансовото 

обезпечаване на произведените избори на 11 юли 2021 г. 

Предлагам да одобрим изпращането на отчета до министъра 

на финансите, ведно с корекцията по бюджета, както е изготвено и 

приложено към цитираната докладна записка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направени доклад във връзка с отчета по план-сметката, която беше 

приета от Министерския съвет за произведените избори на 11 юли 

2021 г., имате ли въпроси към докладчика? Няма. 

Подлагам на гласуване неговото одобряване и изпращане на 

министъра на финансите. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за сряда, 1 септември 2021 г. от 10,30 ч.  

(Закрито в 18,20 ч.) 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

 

    СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


