
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 82 

 

На 16 септември 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния  

Д н е в е н  р е д: 

1. Хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на 

Република България и за народни представители на 14 ноември 

2021 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

2. Приемане на изборни книжа за изборите за президент и 

вицепрезидент и народни представители. 

Докладват: Севинч Солакова, Емил Войнов, 

Любомир Георгиев, Георги Баханов 

3. Проект на решение относно провеждане на консултации 

при областните управител за определяне съставите на РИК за 

произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Емил Войнов 

4. Проект на решение относно жребий при попълване 

съставите на РИК. 

Докладва: Емил Войнов 

5. Проект на решение относно определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъците на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Любомир Георгиев 

6. Проект на решение относно определяне на 

възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и 

специалистите към РИК при произвеждане на избори за президент и  
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вицепрезидент и на избори за народни представители на 14 ноември 

2021 г. 

Докладва: Севинч Солакова 

7. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

8. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов и Елка Стоянова 

9. Изплащане възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Гергана Стоянова 

9а. Промяна в състава на ОИК. 

Докладва: Ерхан Чаушев 

10. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева и Елка Стоянова 

11. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Красимир Ципов, Георги Баханов, 

Севинч Солакова 

12. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров и Любомир 

Георгиев. 

13. Проект на решение относно условията и реда за изработка 

на изборни книжа в изборите на 14 ноември. 

Докладва: Севинч Солакова 

14. Проект на решение относно регистрация на партии и 

коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент и 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Росица Матева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева. 
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ОТСЪСТВА: Йорданка Ганчева – платен годишен отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия и госпожа Росица Матева – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме осем членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

В платен годишен отпуск е колегата Ганчева. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на 

Република България и за народни представители на 14 ноември 

2021 г. – докладва госпожа Георгиева. 

2. Приемане на изборни книжа за изборите за президент и 

вицепрезидент и народни представители – докладчици: госпожа 

Солакова, господин Емил Войнов, Любомир Георгиев, Георги 

Баханов. 

3. Проект на решение относно провеждане на консултации 

при областните управител за определяне съставите на РИК за 

произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. – докладва господин 

Войнов. 

4. Проект на решение относно жребий при попълване 

съставите на РИК – докладва: Емил Войнов. 

5. Проект на решение относно определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъците на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в 

изборите на 14 ноември 2021 г. – докладва: Любомир Георгиев. 

6. Проект на решение относно определяне на 

възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и 
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специалистите към РИК при произвеждане на избори за президент и  

вицепрезидент и на избори за народни представители на 14 ноември 

2021 г. – докладва госпожа Солакова 

7. Машинно гласуване – докладва колегата Войнов. 

8. Гласуване извън страната – докладват: Цветозар Томов и 

Елка Стоянова. 

9. Изплащане възнаграждения на ОИК – докладва госпожа 

Гергана Стоянова. 

10. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладва госпожа 

Матева и Елка Стоянова 

11. Доклади по административни преписки – докладват: 

Росица Матева, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Красимир 

Ципов, Георги Баханов, Севинч Солакова 

12. Разни – докладват: Димитър Димитров и Любомир 

Георгиев. 

13. 

Докладва: Росица Матева 

14. 

 

 

Имате ли предложения за допълване? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да ме добавите в „Гласуване извън 

страната“ и в точката „Доклади по дела, жалби и сигнали“. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Солакова 

– в „Доклади по административни преписки“. 

Други колеги? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на дневен 

ред с направените допълнения. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 



5 

 

Преди да преминем към точка първа, докладвам ви, че с 

вх. № НС-01-18/15.09.2021 г. сме получили препис от Указ № 245 от 

14 септември 2021 г. на президента на Републиката, с който се 

разпуска Четиридесет и шестото народно събрание и се насрочват 

избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. Указът е 

публикуван в „Държавен вестник“ – бр. 77 от 16 септември 2021 г. 

В тази връзка ви предлагам на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия секцията „Избори за президент и 

вицепрезидент“ да бъде преименувана „Избори за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.“ и 

да бъдат публикувани указът за насрочване на парламентарните 

избори, ведно с обнародването в „Държавен вестник“. 

Моля за протоколно решение да възложим чрез директора на 

дирекция „Администрация“ да бъде направена съответната корекция 

в интернет страницата на Централната избирателна комисия. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка първа: Хронограма за изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

 

Точка 1. Хронограма за изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, извън папките, в заседанието от днешна дата на 

вашето внимание е проект на Хронограма за изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката и за народни представители, които 

ще се проведат на 14 ноември. 
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Вчера проектът на Хронограмата беше обсъден на работна 

група. Отразени са всички корекции и направените предложения. 

Моля да я погледнете за пореден път, и ако няма други допълнения, 

да я приемем. Проектът на решение е в моя папка от днешна дата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

кратко време за запознаване с проекта на Хронограмата, която вчера 

беше обсъдена по-подробно, но все пак запознайте се с 

окончателния текст. 

Госпожо Георгиева, ще ви помоля да докладвате и проекта на 

решение. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, в моя папка от днешна 

дата е проектът на решение. Предлагам ви го със следното 

допълнение:  

т. 1. Приема Хронограма за изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. съгласно приложението. 

т. 2. Отменя Хронограма за изборите за президент и 

вицепрезидент, приета с Решение № 530/10.09.2021 г. 

В „относно“ текстът е, както е предложен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така 

представения проект имате ли становища или предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване проекта на решение, с който ще се 

приеме Хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. със 

съответното приложение към решението. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. 

Продължаваме с точка втора:  Приемане на изборни книжа. 
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Изборните книжа бяха разглеждани в работна група, но ви 

предлагам приоритетно да приемем част от тях – тези, които са 

свързани с най-спешните действия по Хронограмата, която току-що 

приехме, предимно свързани със съставите на РИК и с 

регистрациите на партии и коалиции и инициативни комитети за 

участие в изборите. 

По точка втора давам думата на колегата Войнов. 

 

Точка 2. Приемане на изборни книжа. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, в папка Изборни книжа – проекти ПВР/НС 

под Приложение № 7-ПВР може да видите „Декларация от лица, 

предложени за членове на РИК, в изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 

14ноември 2021 г.“ 

Декларацията е аналогична на декларацията, която попълваха 

за изборите за народни представители както на 4 април, така и на 

11 юли 2021 г. Единствено е допълнено – тъй като Районната 

избирателна комисия трябва да е една, съответните лица трябва да 

декларират, че са съгласни да бъдат предложени за членове на РИК 

при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В 

декларацията няма промени. 

Моля, ако няма забележки, да се подложи на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на декларация, която трябва да се попълва от лицата,  които ще 

бъдат предложени за съставите на РИК, имате ли предложения? 

Предлагам, тъй като това е първата изборна книга, която ще 

приемем, с оглед последователност, да бъде Приложение № 1 ПВР-

НС, тъй като районните избирателни комисии ще са общи за двата 

вида избори, а и в следващите изборни книжа ще приемаме такива, 

които ще бъдат съобразени за двата вида избора с оглед намаляване 

обема на изборните книжа, които участниците ще трябва да ползват.  
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Имате ли друго предложение относно номерацията? 

Подлагам на гласуване одобряването на изборна книга 

Приложение № 1 ПВР/НС  – Декларация от лицата, предложени за 

членове на РИК, в изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14ноември 2021 г. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, следващата книга е удостоверението, което 

Централната избирателна комисия ще издава за назначен член на 

РИК. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Може да го намерите в папка 

ПВР/НС Изборни книжа – проекти, Приложение № 24. 

Нанесени са необходимите корекции в правните основания 

чл. 57, ал. 7, т. 5 и § 5, т. 2 от ДР на Изборния кодекс. Отразено е, че 

РИК е такава за изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката и за народни представители на 14 ноември. 

Моля да го подложим на гласуване и да бъде прието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект? 

Подлагам на гласуване удостоверение, че едно лице е 

назначено за член на РИК, което ще бъде Приложение № 2 ПВР/НС. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Следващото приложение е „Заявление за регистрация на 

партия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 
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Републиката и/или за народни представители на 14 ноември 2021 г.“ 

под проектен № 47. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Този проект е № 47 и новата абревиатура ще бъде ПВР/НС – 

Заявление за регистрация на партия за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент на Републиката и/или за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Новото е, че представителят на партията заявява за 

регистрация същата за участие в изборите и с квадратчета са 

изброени отпред, за да може да се направи отбелязване. 

 Първо, за президент и вицепрезидент на Републиката на 

14 ноември; под нея е за народни представители на 14 ноември 

2021 г. и третата възможност, е за президент и вицепрезидент на 

Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., 

тоест всяка една от партиите може да заяви участие както реши. 

Новото е, мисля, че го имаше и на предходните избори, 

регистрация на партията – изписва се с думи и цифри броят на 

избирателите, подкрепили регистрацията, съгласно приложение – 

списък, съдържащ имена, ЕГН, саморъчен подпис, положен на 

хартия пред упълномощени от партията лица. Чл. 133. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, обърнете 

внимание на трите квадратчета за отделните видове избори – дали 

отново да изписваме датата на изборите, тъй като я има и в 

заглавието, за да не се утежнява текстът. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам в обяснителния текст 

под „Заявявам/е за отпечатване върху бюлетината следното 

наименование на партията“, да добавим: пълното и/или съкратено 

наименование на партията без кавички. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Указателният текст, 

който е след самото заявление, в т. 4 – какво се прилага към 

заявлението, а именно: банков документ за внесен депозит по 
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чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс в размер на 2500 лв. за всяка 

заявена регистрация за участие в изборите – дали да не добавим 

второ изречение: в случай че партията участва в изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители, представя 

банков документ за всеки вид избор? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предлагам редакцията да стане 

„банков/и документ/и за внесен/и депозит/и по чл. 129, ал. 1 от 

Изборния кодекс в размер на 2300 лв. за всеки избор, заявен за 

участие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Банков документ за 

внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс в размер на 

2500 лв. за всяка заявена регистрация за участие в изборите. 

Има ли други предложения? 

В началото, където са квадратчетата за отбелязване за кой 

вид избор се заявява регистрация да отпадне датата, тъй като я има в 

наименованието на изборната книга и е ясно, че изборите са на 

14 ноември 2021 г. 

Подлагам на гласуване одобряването на Приложение № 3- 

ПВР/НС – Заявление за регистрация на партия за участие в изборите, 

с направените изменения по него. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Продължаваме със следващото Приложение № 48 съгласно 

проектите ПВР/НС – Списък на избирателите, подкрепящи 

регистрацията на партия/коалиция  за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент на Републиката на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, господин Баханов.  
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Както в работен порядък се уточнихме, списъкът има три 

формуляра, за да може всеки един участник в изборите, да представя 

една подписка. Вие преценете от коя ще започнете. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Първата е 48-НС – Списък на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 

14 ноември 2021 г. Изписано е правното основание отдолу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в този 

списък мисля, че няма нужда от редакция, само горе в правното 

основание да отпадне думичката „по“. Това ще бъде Приложение 

№ 4 – ПВР/НС. 

Колеги, предлагам тези три приложения на списъка да ги 

гласуваме едновременно, след като ги докладва колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото приложение № 48-ПВР, 

пак е Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на 

партия/коалиция за участие в изборите за президент и вицепрезидент 

на Републиката на 14 ноември 2021 г. 

Може да го погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: То е същото като 

предходното, само че ще бъде за изборите за президент и 

вицепрезидент за онези партии, които ще заявяват самостоятелно 

участие. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Третото приложение е № 48-ПВР/НС – 

Списък на избирателите, подкрепящи регистрация на 

партия/коалиция за участие в двата вида избори. Ще се махнат 

скобите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

образец на списък, който ще се изисква от партии и коалиции, които 

заявят регистрация и в двата вида избори, имате ли бележки? Няма. 

Подлагам на гласуване одобряването на Приложение № 4-НС 

„Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на 

партия/коалиция за участие в изборите за народни представители“; 

Приложение № 5-ПВР – Списък на избирателите, подкрепящи 
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регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент и Приложение № 6-ПВР/НС – Списък на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент и за народни 

представители. 

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам да променим поредността. 

Тъй като президентските избори са редовни, първото Приложение да 

бъде № 4-ПВР; второто за предсрочните парламентарни избори: 

Приложение № 5-НС и третото: Приложение № 6-ПВР/НС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване одобряването на Приложение № 4, № 5 и № 6 съобразно 

направеното предложение от госпожа Матева. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото предложение е Заявление 

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката 

и/или за народни представители. Проектният номер на 

приложението е № 49-ПВР/НС. 

Правя корекция в заявлението за регистрация на партии за 

участие в изборите, а именно „след заявяваме регистрация за 

участие в изборите“ да има вертикално разположени три квадратчета 

за отбелязване от съответната комисия в кой от видовете избори 

желае да участва: първото за президент и вицепрезидент; под него за 

народни представители; под него за двата вида избора. Освен това, 

за да бъде идентично с предишното заявление, предлагам да отпадне 

датата, тъй като същата е отбелязана в заглавието на изборната 

книга. Да се премахне думичката „по“ и да се премахне § 1, т. 9 от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Баханов, то 

е идентично както заявлението за регистрация на партия. 

Колеги, имате ли бележки по това приложение? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Дали не трябва преди това да 

разгледаме в същата папка приложение № 47а – Образец на 

заявление за избиратели, които искат да подкрепят с квалифициран 

електронен подпис. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нали е отделна 

изборна книга, защо преди това? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: За да върви по реда на списъците 

преди заявленията. Както прецените. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Баханов, 

продължете. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Последното изменение, както беше и 

при Заявлението за регистрация на партиите се отнася за т. 5 „банков 

документ за внесен депозит…“ Същата редакция както в 

Приложение № 3, което приехме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви да разгледаме, както предложи колегата Георгиев, Приложение 

№ 47а в папката с проекти. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Проектът е с възможност от 

избирателя да заяви подкрепата за включване в списъка на 

избиратели, подкрепящи регистрация на партии/коалиции за участие 

в изборите за президент и вицепрезидент и за народни 

представители. Виждате образецът, който да може да бъде подписан 

с електронен подпис. 

Предлагам да е един образец с възможности за избор, тъй 

като заявлението е от един човек. Да се премахне „по“  и датата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

принципно да уточним, че всички изборни книжа ще бъдат изписани 

по идентичен начин и всеки да има ангажимента да си отрази 

корекциите в проектите, които е подготвил. 
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В това заявление, където са маркирани полетата за 

отбелязване в кой вид избор, да отпадне датата 14 ноември, която я 

има в заглавието на изборната книга, за да е по-лек текстът и 

забележките. Имате ли други предложения? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: От последния ред „давам съгласие 

за личните данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане 

на изборите на 14 ноември“ без уточняване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Думата „заявявам“ 

с главни букви. 

Колеги, подлагам на  гласуване да одобрим Приложение № 7-

ПВР/НС – Заявление за включване в списък на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в 

изборите. Това е за лицата, които ще заявят включване с електронен 

подпис и Приложение № 8-ПВР/НС – Заявление за регистрация на 

коалиция за участие в изборите. 

Моля, режим на  гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, продължаваме с приложение № 50 по проектен номер 

– Регистър на партиите за участие в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Приложението е за Регистър на 

партиите за участие в изборите на 14 ноември 2021 г. Единственото, 

с оглед и днешните допълнителни поправки, е на банков документ за 

внесени депозити – може би трябва да остане, както е в момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Маркираният текст 

в правните основания отпада ли? Точка 10 остава. 

Колеги, по направените предложения отбелязах в т. 3 – в 

празното поле да има три квадратчета, за да може да се маркира за 

кой вид избор е заявената регистрация. 
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Имате ли други предложения?  

Това ще бъде Приложение също ПВР/НС. 

Заповядайте, колега Георгиев, да направите представянето и 

на другия регистър и ще ги гласуваме заедно. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Проектното приложение е С № 51-

ПВР – Регистър коалиции. Гледахме го. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Мисля, че трябва да 

е идентично, като в приложените документи се съдържат и 

необходимите за коалиции. 

Колеги, имате ли други бележки? 

Подлагам на гласуване Приложение № 9-ПВР/НС „Регистър 

на партиите за участие в изборите“ и Приложение № 10-ПВР/НС 

„Регистър на коалициите за участие в изборите“. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова); против – няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващите приложения са с 

проектен № 52-51-ПВР и 52-НС, тъй като са за публичен електронен 

регистър поотделно за президент и за Народно събрание. 

Предлагам обяснителният текст да отпадне, ако Комисията се 

съгласи с това предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Гледаме „Публичен 

електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 

14 ноември 2021 г.“ 

Колеги, имате ли предложение по текста? Указателният текст 

под изборната книга отпада ли? 

Продължете със следващия регистър. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият регистър е Публичен 

регистър за участие в изборите за Народно събрание – аналогичен е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По публичните 

регистри, ако няма бележки, подлагам на гласуване одобряването на 
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Приложение № 11-ПВР „Публичен електронен регистър на партиите 

и коалициите, регистрирани за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент“ и Приложение № 12-НС „Публичен електронен 

регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в 

изборите за народни представители“. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Георгиев, удостоверенията за регистрация на Ваш 

доклад ли са? Продължете с тях. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам проектен № 53 

„Удостоверение за регистрация на партия“ с вече казаните 

забележки по отношение на кутийките, датата, правните основания. 

Срещу квадратчетата датата ще си остане, в последното и годината. 

Следващото приложение е „Удостоверение за регистрация на 

коалиция за участие…“ в съответните избори и останалите досега 

направени корекции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по тези две 

изборни книги имате ли предложения, бележки? Няма. 

Подлагам на гласуване Приложение № 13-ПВР/НС 

„Удостоверение за регистрация на партия“ и Приложение № 14-

ПВР/НС „Удостоверение за регистрация на коалиция“. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Продължаваме със следващото приложение с проектен номер 

62-ПВР. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, проектен номер 

62-ПВР, както се уточнихме на работна група, регистърът на 

инициативните комитет за независимите кандидати в изборите за 

президент и вицепрезидент. Т. 3: изписване на адрес, телефон, 

електронен адрес и лицата за контакти отпадна; т. 3 стана 

„приложени документи“. 

Другата промяна в текста на проекта, разгледан вчера, е 

размяната на т. 8 и т. 9 сега, преди т. 9 и т. 10 по хронология: предал 

документите; приел документите; предал решение/удостоверение и 

указателният текст решихме да го няма под образеца на изборната 

книга. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този регистър в 

последните т. 8 и т. 9 ви предлагам по същия начин да бъдат 

изписани графите и в регистрите, които одобрихме. Това е 

техническа бележка, така че не се налага да гласуваме повторно 

предходните – ще бъдат изписани аналогично. 

Продължете и със следващия регистър. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият проектен номер е 63-

ПВР. Отново съгласно уточненията: „публичен регистър, като 

отпадна „за публикуване“. Друго в този публичен регистър нямаме 

като промени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По тези два 

регистъра имате ли други бележки? 

Подлагам на гласуване Приложение № 15-ПВР „Регистър на 

инициативните комитети за издигане на независими кандидати за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент“ и Приложение 

№ 16-ПВР „Публичен регистър на инициативните комитети за 

издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент“. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Госпожо Солакова, заповядайте за последното приложение. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Проектен номер 64-ПВР. В тази 

изборна книга имаме само техническата корекция да отпадне „по“ от 

правното основание. Друга корекция няма. Проектът е разгледан 

вчера на работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли някакви 

бележки? 

Подлагам на гласуване Приложение № 17-ПВР 

„Удостоверение за регистрация на инициативен комитет в изборите 

за президент и вицепрезидент“. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

След като одобрихме тези изборни книжа, ви предлагам да 

вземем решение относно утвърждаване на образци на изборни книжа 

за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., като 

на основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс да утвърдим образци на 

изборни книжа за произвеждане на изборите на 14 ноември.  

За да има яснота, ви предлагам в този проект на решение да 

утвърдим образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. с номера: Приложение № 1-ПВР/НС; 

Приложение № 2-ПВР/НС; Приложение № 3-ПВР/НС; Приложение 

№ 4-ПВР; Приложение № 5-НС; Приложение № 6-ПВР/НС; 

Приложение № 7-ПВР/НС; Приложение № 8-ПВР/НС; Приложение 

№ 9-ПВР/НС; Приложение № 10-ПВР/НС; Приложение № 11-ПВР; 

Приложение № 12-НС; Приложение № 13-ПВР/НС; Приложение 

№ 14-ПВР/НС; Приложение № 15-ПВР; Приложение № 16-ПВР; 



19 

 

Приложение № 17-ПВР. Приложения към решението, като 

решението се обнародва в „Държавен вестник“. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Решението е № 538-ПВР/НС/16.09.2021 г. 

Продължаваме с точка трета: Проект на решение относно 

провеждане на консултации при областните управители за 

определяне съставите на РИК и назначаването им за произвеждане 

на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Господин Войнов, заповядайте. 

 

Точка 3. Проект на решение относно провеждане на 

консултации при областните управители за определяне съставите на 

РИК и назначаването им за произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, преди да ви предложа проекта на решение, 

искам да ви докладвам писмо с вх. № НС-02-112/10.09.2021 г. 

Писмото е от председателя на Народното събрание и е в отговор на 

наше писмо, с което ни информират за броя на парламентарните 

групи в Четиридесет и шестото народно събрание към 2 септември, 

именно датата на насрочване на изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката. 

Тъй като това писмо е във връзка с предстоящото решение, 

което ще ви докладвам, писмото е за сведение, но е съобразено с 

изготвяне на решението. 
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Предлагам ви проект на решение относно провеждане на 

консултации при областните управители за определяне съставите на 

РИК. Ще го видите в моя папка. 

Съгласно § 5, т. 2 от Допълнителните разпоредби на 

Изборния кодекс при произвеждане на избори едновременно за 

народни представители и за президент и вицепрезидент на 

Републиката се назначава обща РИК за всеки изборен район. Затова 

консултациите са за назначаване на една обща РИК. Виждате, в 

проекта на решение има няколко раздела. 

В първия раздел от решението е регламентиран редът за 

провеждане на консултациите. Различното от предишното ни 

решение за назначаване съставите на СИК и парламентарното 

представителство на партиите и коалициите, посочени в т. 1 от 

проекта на решение, именно съобразено е с писмото, което преди 

малко ви докладвах. 

Също така съставите на РИК с 13 и 17 членове, определени в 

т. 12.1 и т. 12.2 от решението, са съобразени с парламентарното 

представителство. Начинът за определяне на разпределението е в 

един файл, който е наименуван „формула РИК“. Може да го видите. 

В Раздел II са разписани изискванията към членовете на РИК, 

както и периодът, през който осъществяват правомощията си. 

Раздел III разглежда статута на членовете на РИК, а в 

последния – четвърти раздел, е посочен срокът, в който Централната 

избирателна комисия назначава РИК-овете. 

В предишното ни решение за изборите на 11 юли, като 

приложение към решението беше приложена декларацията, която 

попълват кандидатите за членове на РИК. Сега тази декларация я 

няма към решението, защото е приложение към изборните книжа. В 

предишната точка от дневния ред я приехме като Приложение № 1. 

Предлагам на обсъждане този проект. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля за 

становища по проекта. 

Заповядайте, колега Стоянова. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Имам предложение в т. 3 „при 

провеждане на консултациите, партиите и коалициите по т. 1 

представят…“ и отдолу са изброени документите, които трябва да 

представят. В подточка в), където пише „пълномощно от лицата, 

представляващи съответната партия или коалиция в случаите, когато 

в консултациите участват упълномощени лица“, не знам дали в 

текста на решението не е необходимо да направим едно уточнение, 

тъй като, предполагам, че от парламентарно представените партии и 

коалиции една част от тях вероятно ще участват само в един вид 

избор, други – в двата вида избор, и е възможно пълномощните им 

да са с различен обем. Представителната власт да е уточнила, че 

става въпрос само за един вид избор, или пък и за двата вида избор. 

Предполагам, че това би довело до неяснота при провеждането на 

консултациите. Ако отиде с пълномощно представител на партия 

или коалиция, в което пише, че лицето, което има право да участва, е 

упълномощено да предлага състав за член на РИК за участие в 

президентските избори, да речем, не знам как би се тълкувало това, 

затова го поставям на обсъждане. Не знам дали да не добавим 

някакъв текст в тази подточка, която да изчиства този момент. Не 

мога да го формулирам в момента. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, според мен това дали ще участва в 

един или два избора не е относимо. Дори в нито един избор да не 

участва, дадената партия и коалиция по отношение на Изборния 

кодекс има право да участва на консултациите или да представи 

представители в РИК, тъй като Изборният кодекс предвижда в тези 

консултации да участват парламентарно представените партии и 

коалиции в Четиридесет и шестото народно събрание, а не тези, 

които ще участват в съответните избори. Според мен те трябва да 

представят пълномощно от съответната партия и коалиция, 

независимо дали тази партия или коалиция ще участва в единия, в 

двата, може и в нито един избор да не участва. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Ако смятате, че няма да е проблем, аз 

нямам други забележки по текста. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други 

становища? Всъщност Вие не правите конкретно предложение за 

добавяне или промяна на текста. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Съгласявайки се с това, че не е 

задължително да бъде част от решението, е важно ние да направим 

уточненията.  

Господин Войнов направи още по-либерално тълкуване на 

текста на чл. 60, доколкото парламентарно представените партии и 

коалиции имат право да излъчат представители в съставите на 

избирателните комисии. Досега винаги сме считали, че следва да 

бъдат изрично упълномощавани. При всички случаи дори да не се 

запише е важно ние да сме наясно.  

Съгласна съм с изразеното становище на колегата Стоянова, 

че може да възникнат проблеми, въпроси. Това не трябва да бъде, 

първо, основание за изключване от консултациите, недопускане на 

консултациите, ако едно лице няма пълномощно за конкретните 

видове избори или за двата избора, насрочени на 14 ноември 2021 г. 

Дори да е упълномощено само за един вид избор лицето има право 

да присъства, включително, в унисон с изказаното становище от 

господин Войнов, лицето да е упълномощено да представлява 

съответната партия и коалиция на територията на съответната 

област, има право да участва в тези консултации. Тези лица, които 

имат право да оспорят това участие, могат да го направят пред 

Централната избирателна комисия. Това не е нито областният 

управител, нито дори са другите участници в консултациите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Във 

връзка с така изложените становища ви предлагам в буква „в“ след 

„пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или 

коалиция, в случаите, когато в консултациите участват 

упълномощени лица“, да добавим „като в пълномощното не е 



23 

 

необходимо изрично посочване вида на избора, за който са 

упълномощени“. 

Други предложения по проекта? 

Моля, режим на гласуване за приемане на така предложения 

проект на решение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – 2 (Георги Баханов, Красимир 

Ципов). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: Колеги,  

Решението е № 539-ПВР/НС. 

Преминаваме към точка четвърта: Проект на решение 

относно жребий при попълване съставите на РИК. 

Господин Войнов, заповядайте. 

 

Точка 4. Проект на решение относно жребий за попълване 

съставите на РИК. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам проект на решение относно 

жребий при попълване съставите на РИК. Както казах, това решение 

е свързано с консултациите за назначаване на РИК и е на основание 

чл. 61, ал.7, 8, 9 от Изборния кодекс, а именно при хипотезата, 

когато парламентарно представените партии и коалиции не са 

направили предложение за всички членове, на които имат право, 

тогава незаетите места се попълват по предложение на други  партии 

и коалиции, участвали в консултациите чрез жребии при условия и 

ред, определени с решение на Централната избирателна комисия. 

Именно с това решение определяме условията и реда за жребия. 

Ако поради липса на предложение или след жребия, ако 

общият брой на РИК е четно число, тогава парламентарно 

представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен 

остатък предлага още един член на РИК. Именно партиите и 

коалициите с неоползотворен остатък са посочени в т. 5.1 и т. 5.2 от 
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решението, а този неоползотворен остатък е свързан със същата 

изчислителна процедура по предходното решение. Може да се види 

във файла – формула РИК, кои партии имат неоползотворен остатък. 

Решението е същото както и на предишните избори за 

Народно събрание на 11 юли 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? 

Господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Исках само да припомня на 

колегите спора от 2019 г. Втора стъпка въобще не е необходима, тъй 

като при първата стъпка 1,7 е неоползотворен остатък и той си 

получава един мандат, няма нужда да му го даваме служебно. 

В първата стъпка се изчаква разпределението, както е 

посочено от нас, и в първа, и при 13 и при 17-членен РИК. Две 

стъпки на тази процедура бяха утвърдени в 2019 г. след много дълги 

спорове. Стандартното прилагане на този тип формули – 

приключваме първа стъпка, разглеждат се остатъците, в случая 0,7 – 

говоря при 13-членна РИК, би трябвало да е достатъчно, а то е, да 

вземе като остатък един мандат. Би могло да има изключение, ако 

този остатък беше по-малък от останалите и въпросната коалиция 

всъщност нямаше право при първо разпределение, а тя си има в 

момента право. Просто като сложите трите остатъка, тя е първи, 

втори, трети остатък – имаме три места, които трябва да бъдат 

разпределени. Тогава водихме много дълъг спор по същия повод и 

общо взето се реши, че разместване би засегнало ДПС, тъй като там 

0,53 няма да може да изпревари 95, 84, 70, но не искам да започваме 

този спор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на 

решение относно жребия при попълване съставите на РИК имате ли 

становище или предложение? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно жребий при попълване съставите на РИК. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 2 

(Георги Баханов, Красимир Ципов). 

Решението е № 540-ПВР/НС. 

Заповядайте, господин Ципов за отрицателен вот. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, гласувах против двата 

проекта, защото смятам, че по така определената формула за 

разпределение на местата в 13 и 17-членните РИК има абсолютни 

неясноти именно по отношение на стъпките, в които се определя 

това разпределение на местата. 

Другото, което смятам, че бихме могли да опитаме да 

обсъдим, тъй като до момента не е имало такъв тип избори – две в 

едно, именно за президент, вицепрезидент и за Народно събрание, 

дали е възможно да бъде увеличен броят на членовете в РИК-ове, 

въпреки че няма изрична разпоредба в Изборния кодекс, каквато 

имаше през 2011 г. Смятам, че ако този въпрос беше поставен на 

обсъждане и бяхме постигнали консенсус, щеше да има по-

справедливо разпределение на местата в Районните избирателни 

комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

точка пета: Проект на решение относно определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъците на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

 

Точка 5. Проект на решение относно определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъците на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо Председател. 
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В папка с мои инициали е проектен номер 565-ПВР/НС за 

определяне на структурирания електронен вид в списъците за 

подкрепа на партии и коалиции за регистрация. 

Предлагам да се запознаете. Заедно с него са и приложенията 

за формата за електронното попълване и указания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение, мисля, че на предходните избори имаше проблем с 

формата на файла. Като го приемем, да публикуваме на нашата 

страница указанията за попълване и откъде да бъде извлечена 

формата. 

Колеги, по проекта на решение имате ли бележки? 

Ако по проекта на решение нямате въпроси, погледнете и 

указанията към този проект.  

Колега Георгиев, в указанията има маркирано многоточие. 

Какво имате предвид там? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Че тук могат да допишат, ако искат, 

всичкото за президент, вицепрезидент и така нататък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Там добавете 

пояснителен текст, че изписва наименованието на списъка за 

съответния вид избор, в който се заявява регистрация за участие. 

Колеги, имате ли въпроси по проекта на решение и 

приложения № 1 и № 2? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение, 

ведно с приложенията към него. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 541-ПВР/НС/16.09.2021 г. 

Продължаваме с дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Солакова, първо, с писмото по план-

сметката с оглед часа, до който трябва да върнем отговора. 



27 

 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е проекта на решение за възнагражденията на членовете на 

РИК, на СИК/ПСИК и специалистите към РИК. Моля да го 

погледнете. Обсъден е на работна група. Нямаме промяна в 

основанията по Методиката за определяне размера на 

възнагражденията, затова в общи линии остават почти същите, както 

са били на предходните избори. С оглед на това, че се произвеждат 

два избора на 14 ноември 2021 г. РИК организират произвеждането 

на изборите за президент и вицепрезидент, както и за народни 

представители, включително и членовете на СИК, в т. 1 и т. 2 са 

дадени увеличени възнаграждения за произвеждането на изборите на 

14 ноември. 

С оглед на това, че е възможно да бъде произведен нов избор 

на 21 ноември, е предвидено възнаграждение в абсолютна стойност 

за секционните избирателни комисии. Периодът, в който се 

получават възнагражденията, за условно наречения активен период 

на РИК е посочен съобразно Хронограмата, приета от Централната 

избирателна комисия. 

С това решение се определят и възможностите да се 

привличат специалисти към РИК за подпомагане на тяхната работа. 

В т. 7 са определени размерите на възнагражденията, включително и 

броят на експертите и техническите сътрудници. 

Предлагам ви не увеличение на възнаграждението в 

сравнение с изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г., а 

увеличаване броят на съответните специалисти, като, разбира се, 

запазваме възможността РИК да поискат мотивирано пред 

Централната избирателна комисия допълнителен брой в периода по 

подготовка за предаване на изборни книжа, получаване на 

протоколите от секционните избирателни комисии и обработката на 

тези протоколи при отчитането на резултатите от гласуването в 

изборния район, както и за подготовката за предаване на 

Централната избирателна комисия РИК имат право да привличат 

специалисти, като въз основа на решенията договорите се сключват 
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от областните управители, а техният брой се съгласува с областните 

управители. 

В общи линии допълнителните възнаграждения се запазват, 

като преценяваме, че те следва да бъдат само тези, които изискват 

допълнителни усилия от страна на секционните избирателни 

комисии и са посочени в съответните подточки на т. 2 – т. 2.2., т. 2.3 

и т. 2.4.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение и методиката към него имате ли становища, бележки? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение, 

ведно с методиката към него. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 542-ПВР/НС/16.09.2021 г. 

Заповядайте, госпожо Солакова, във връзка с писмото за 

план-сметката. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги с вх. № ПВР-04-

4/15.09.2021 г. е писмото от Министерството на финансите с 

приложен проект на план-сметка, както и докладът на министъра и 

проекта на ПМС.  

За улеснение и за сравнение с изпратеното предложение за 

прогнозни разчети съм помолила във вътрешната мрежа да се 

публикува и наш № ПВР-04-3/14.09.2021 г., с което ние 

представихме предложението на Централната избирателна комисия 

„избори за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г.“ 

В сравнителен план в т. 1 имаме редуциране на предвидените 

средства – става дума за възнаграждения на заетите по трудови и 

граждански договори. С оглед на средствата, предвидени в ПМС 

№ 188 и като се има предвид отчетът от произведените избори на 
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11 юли, както, разбира се, и предходни избори, които са произведени 

в страната не само тази година, предлагам ви в тази точка да не 

правим предложение за увеличаване на предвидените средства в 

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от ПМС. Предложението ми е да 

съгласуваме представения проект на ПМС за приемане на план-

сметката, като в чл. 17, ал. 1, където се предвижда при сключване на 

договор от Централната избирателна комисия за доставка на 

допълнителни специализирани устройства за електронно машинно 

гласуване с инсталиран системен и приложен софтуер, 

необходимите за целта средства да се осигуряват по реда на чл. 109, 

ал. 3 от Закона за публичните финанси. Предложението на 

Централната избирателна комисия беше същото, по аналогия с ПМС 

№ 188 за предходните парламентарни избори. 

Тъй като в нашето писмо за прогнозните разчети изрично 

посочихме, че се има предвид цялостното обезпечаване на 

машинното гласуване, в този смисъл предлагам в чл. 17 да се 

направи редакция. Ще ви предложа примерна: „При сключване от 

Централната избирателна комисия на договори за доставка на 

допълнителни специализирани устройства за електронно машинно 

гласуване с инсталиран системен и приложен софтуер, включително 

логистика и техническо обслужване на машините, както и за тяхното 

съхранение и за материали за обезпечаването на машинното 

гласуване – и продължава текстът – необходимите за целта средства 

се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад. Имате ли предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване изпращането на становище по план-

сметката до министъра на финансите с направените предложения по 

проекта на постановление на Министерския съвет. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Продължаваме с точка седма: Машинно гласуване. 

Господин Войнов, заповядайте. 

 

Точка 7. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

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

350/14.09.2021 г. от „Сиела Норма“ АД и с него ни представят 

отново издадената фактура от 1 август, редактирана в частта с 

банковите детайли.  

Тъй като на предишното заседание взехме решение да бъде 

платено на „Сиела Норма“ АД по фактурата с намалената цена 

заради частичното неизпълнение и плащането е извършено, 

предлагам да върнем с писмо тази фактура на „Сиела Норма“ АД. 

Писмото е в моя папка, кратко е, може да го видите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще ви 

помоля да погледнете това писмо и смятам, че трябва да го отложим 

за по-късен час от днешното заседание, тъй като имам нещо 

предвид. 

Колега, Войнов, продължете. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-11-195/15.09.2021 г. от „Сиела Норма“ АД и е в 

отговор на нашата покана за среща на 15 септември, която се 

проведе вчера.  

На вчерашната работна среща ви запознах неформално с това 

писмо. Освен това, че ни благодарят, от „Сиела Норма“ АД 

предлагат да бъде проведена среща между работни групи на 

Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, на която да 

бъдат обсъдени някои допълнителни въпроси. 

Тъй като в момента сме в процедура по подготовка на 

обществените поръчки както за закупуване на машини за гласуване, 

така и за логистично осигуряване на предстоящите избори, и ако се 



31 

 

налага може да поканим „Сиела Норма“ АД за среща, но на този 

етап предлагам писмото да остане за сведение. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-351/14.09.2021 г. от 

Карго-партнер и е в отговор на наше писмо, с което поискахме да ни 

изпратят фактурите за месеците юли и август, тъй като от 5 юли 

Централната избирателна комисия е собственик на машините за 

гласуване. 

От Карго-партнер информират, че вече са издали фактурите 

за месеците юли и август на „Сиела Норма“ АД по силата на текущ 

договор за логистични услуги. От Карго-партнер прилагат двете 

фактури с молба плащането от страна на ЦИК да бъде уредено със 

„Сиела Норма“ АД. Освен това те ни напомнят, че текущият им 

договор изтича на 30 септември и е необходим валиден договор, въз 

основа на който машините, собственост на ЦИК, да продължат да се 

съхраняват в склада на „Карго-партнер“. 

Във връзка с това писмо предлагам да изпратим писмото до 

Министерския съвет, с което да им приложим писмото от „Карго-

партнер“ да напомним, че следва да бъде сключен договор за 

периода след 5 юли, когато Централната избирателна комисия е 

придобила устройствата. Писмото до Министерския съвет е в моя 

папка, може да се запознаете с него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо до Министерския съвет имате ли предложения по текста? 

Ако няма, подлагам на гласуване препращането на писмото 

на „Карго-партнер“ с приложените фактури от 5 юли до 30 август 

2021 г. на вниманието на Министерския съвет, които следва да 

вземат решение за условията и реда за съхранение на машините за 

гласуване. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 



32 

 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

подготовката на обществената поръчка за доставка на допълнителен 

брой СУЕМГ трябва да определим броя на секциите, в които ще има 

по две машини за гласуване на изборите на 14 ноември. Този въпрос 

го обсъждахме вчера на работна група. Въз основа на обсъждането 

предлагам да вземем решение по две машини да има в секциите, в 

които на изборите на 11 юли са гласували 320 и повече от 

320 избиратели – това са 2119 избирателни секции. 

Аргументите ми  да предложа тази граница от 320 гласували 

избиратели са следните. За изборите на 1 юли определихме по две 

машини да има в секциите, в които са гласували над 420 избиратели. 

Тогава нямаше проблем с опашки в нито една секция дори в някои 

секции втората машина въобще не беше използвана. Като имаме 

предвид обаче, че сегашните избори ще бъдат две в едно и ще има 

известно забавяне  в процеса на гласуване, считам, че ако намалим 

броя на избирателите, които ще гласуват с една машина, от 420 на 

320 това може би е оптималната граница. Ако се обединим към това 

число, към тази граница и приемем, че в 2119 секции в страната ще 

има по две машини, ако приемем също така, че ще запазим 

машините извън страната на около 420 и предвидим още 420 

машини за втори тур, ако решим за разяснителната кампания да 

увеличим броя на машините, и те да бъдат  400, а не 120 както бяха 

на предходните избори, тогава ще е необходимо закупуването на 

допълнително около 1600 СУЕМГ. Предлагам да се обединим около 

това число за закупуване на допълнителен брой машини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други становища по така направеното предложение, което беше 

обсъждано в работна група. Това решение е с цел, от една страна, да 

има достатъчен брой машини, за да обезпечим машинното 

гласуване, но все пак да е съобразено с разходването на бюджетни 

средства. 
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Ако няма други предложения, подлагам на гласуване 

предложението, направено от колегата Войнов, с протоколно 

решение да приемем, че в изборите на 14 ноември в 2119 секции в 

страната ще има по две машини за гласуване и Централната 

избирателна комисия ще проведе процедура за доставка на 

допълнителен брой от 1600 устройства за машинно гласуване при 

спазване на Закона за обществените поръчки. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Писмо с вх. ЦИК-00-306/15.09.2021 г. от 

Държавна агенция „Електронно управление“ АД и е в отговор на 

наше писмо, с което помолихме за съдействие за архивиране на 

флаш паметите от изборите за народни представители на 11 юли 

2021 г. От ДАЕУ ще ни съдействат с десет служители, посочени в 

писмото, в това число и ръководител на екипа. Тъй като още 

продължава изваждането на флаш-паметите от изборите на 11 юли, 

предлагам да възложим на директора на дирекция „Администрация“ 

да организира осигуряването на зала, в която да се извърши 

архивирането и след изваждането на всички флашки ще може да 

започне архивирането с предоставените ни служители. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тази сутрин 

преди заседание проведох разговор с директора на дирекция 

„Администрация“. Към момента са извадени флаш паметите от 

кашоните на 11 или 12 Районни избирателни комисии, тоест по-

малко от половината. До края на седмицата този процес трябва да 

приключи, тъй като Държавна агенция „Електронно обслужване“ 

АД има готовност от 20 септември, понеделник, да осигури техния 

екип, които аналогично на предходните избори, да ни съдействат в 

процеса по архивиране на данни с оглед ползването на флаш 

паметите за изборите на 14 ноември 2021 г. 
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Възложила съм ѝ да направи съответното запитване до 

Народното събрание дали може да ни бъде предоставена за работа 

на това звено, включително и на нашите IT експерти, с които имаме 

сключени договори, зала № 132 или № 134, тъй като са по-големи.  

Подлагам на гласуване предложението на колегата Войнов да 

се възложи на директора на дирекция „Администрация“ 

организацията на работа по архивиране на данните от флаш 

паметите, които бяха използвани в изборите на 11 юли, като най-

късно до петък, до края на работата на Централната избирателна 

комисия да бъде предоставена съответната информация на ЦИК с 

оглед предприемане на последващи действия не 20 септември. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Имате ли други доклади? 

Колеги, има ли спешен доклад, който се налага преди обяд да 

бъде разгледан? 

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия, 

което ще продължи в 14,00 ч. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля, да бъда включен в точка „Промяна 

в състава на ОИК“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам да 

допълним дневния ред с нова точка 9а. Промяна в състава на ОИК. 

Докладчик по тази точка колегата Чаушев. 

Подлагам на гласуване допълването на дневния ред. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

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

Стигнахме до точка осем: Гласуване извън страната. 

Господин Томов, заповядайте. 

 

Точка 8. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Имам доста неща. 

В папка с моите инициали, във вътрешната мрежа е качен 

проект на решение относно условията и реда за образуване на 

избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на 

секционните избирателни комисии, който по хронограма срокът му 

изтича утре, затова започвам с него. Проектът няма съществени 

промени в сравнение с изборите на 11 юли. Сменени са, разбира се, 

датите, добавено е като основание чл. 307 от Изборния кодекс, който 

касае президентските избори.  

Предлагам го на вашето внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, това 

е от принципните решения, които са доста важни и аз смятам, че, 

първо, трябва да мине през работна група. 

Предлагам още днес да го обсъдим работно. Засега приемаме 

Вашия доклад за запознаване с проекта на решение и в работна 

група да се обсъди. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Подобна е ситуацията с втория текст, 

който предлагам за сведение и за запознаване – проект на решение 

относно автоматичните секции. Това, което съм качил, е екселски 

файл, в който са описани всички секции, които отговарят на 

условията за разкриване по чл. 14, т. 3. Посочена е държавата, 

мястото, сведение за брой гласували на парламентарните избори 

през тази година. Има графа със секции, в която са гласували над 

300 души, която трябва да ни помогне да се ориентираме къде да 

сложим машини. Предлагам тази информация, която няма 
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отношение към приемането на решението за автоматичните секции, 

но нека я има. 

Фактически описаните секции са секциите, които отговарят 

на условията на чл. 14, т. 3 като оцветени са секциите, които би 

трябвало да бъдат разкрити по чл. 14, т. 1 по предложение на 

Министерството на външните работи, но в тях не са гласували 

100 или повече избиратели – секции, в дипломатически и консулски 

представителства. 

Извън това са показани и секциите, в които са гласували над 

500 души, защото там съществува теоретичната възможност 

Централната избирателна комисия да реши за остатъка над 500 да 

разкрие нова секция. В списъка, който съм предложил, никъде не 

съм го направил, защото според мен, но това е мое лично мнение, 

няма такова натрупване, изхождайки от резултатите от изборите на 

11 юли, което да изисква да се възползваме от възможността да 

открием втора секция на базата на остатъка над 500. 

Извън това, има два специфични случая, които искам да 

поставя на вниманието на Комисията. Те са в Гърция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, 

извинявайте, че ще Ви прекъсна, считам, че тези обсъждания, първо, 

трябва да бъдат направени в работна група. 

Във връзка с доклада на колегата Томов, ще ви помоля да се 

запознаете с проекта на решение, който е в негова папка, за работно 

обсъждане след приключване на заседанието, а таблицата по повод 

следващото решение, което трябва да се приеме, тъй като неговият 

срок е в следващата седмица, също за запознаване и на работна 

група да бъде обсъдено това решение. 

Продължете, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам писмо с вх. № ПВР-04-01-

5/16.09.2021 г. от постоянния секретар на Министерството на 

външните работи господин Иван Кондов, с което той ни препраща 

грама, изпратена от посолството в Берлин до Външно министерство, 

както и ни информира за съдържанието на грамата и проблемите, по 



37 

 

които трябва да вземем решение във връзка с организацията на 

гласуването в чужбина. Министерството на външните работи на 

Федерална република Германия изпраща вербална нота до 

посолството на Република България, в която германската страна ни 

съобщава, че разрешение за повече от 40 адреса на избирателни 

секции при организиране на избори на Република България в 

страната в бъдеще няма да бъде възможно да се получи такова 

разрешение. 

Ще припомня, че само секциите по чл. 14, ал. 3, които по 

Изборния кодекс следва да бъдат разкрити в Германия, са над 100. В 

тази връзка проведох телефонен разговор с господин Иван Кондов. 

В момента посолството работи усилено да намери подходящи 

адреси, където е възможно, за да се удовлетворят исканията за 

разкриване на избирателни секции на един адрес, на който може да 

се разкрие повече от една секция. Това е възможността, която 

германската страна дава.  

Надявам се, в началото на другата седмица да получим 

информация от немското посолство – уведомих господин Кондов, че 

при нас срокът за вземане на решение относно автоматичните 

секции е 24 септември. Стои и въпросът дали в тази ситуация 

изобщо ще е възможно да се разкриват секции на базата на 

заявления във Федерална република Германия. 

Предвид сложността на казуса също го докладвам за сведение 

и запознаване. Мисля, че трябва да обсъдим този въпрос подробно 

на работно заседание в близките дни и да вземем решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте по точка 8. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Само за сведение ще 

докладвам с оглед, че ще имаме работна група и в последващо 

заседание по-подробно ще докладвам, писмо с вх. № ПВР-04-01-4, с 

което Министерството на външните работи, чрез постоянния 

секретар господин Кондов, ни уведомява, че по повод наше писмо от 

14 септември 2021 г. ни уверява, че към настоящия момент 
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прогнозното количество, необходимо от пълен комплект материали 

за провеждане на изборите за президент, вицепрезидент и народни 

представители на 14 ноември, ще възлиза на около 1000 секционни 

избирателни комисии и си запазват правото – в това писмо пише, в 

зависимост от окончателно определения от Централната 

избирателна комисия брой на секционните избирателни комисии 

извън страната да правят допълнителна заявка за изборни книжа и 

материали, която ще се наложи да бъде изпълнена в изключително 

спешен порядък. Докладвам това писмо сега само за сведение. 

Във връзка с грамата от Берлин, която колегата Томов 

докладва преди малко, само за сведение докладвам писмо от 

гражданин с искане за образуване на избирателна секции извън 

страната. Писмото е с вх. № ПВР-12-1/16.09.2021 г., към него има и 

ПВР-12-2/16.09.2021 г. от М. В., като и в двете писма се иска 

разкриване на секция в град Бамберг, провинция Бавария, регион 

Горна Франкония с посочен адрес. Към втория номер са приложени 

аргументи защо държат да има отворена там секция. Писмото е 

подписано от председател на Инициативен комитет. Докладвам 

писмата за сведение.  

Правя уточнение, че докладите ми са по преписки, които съм 

получили преди малко, поради това считам, че не е коректно за 

друго освен за сведение да ги докладвам. Освен това очаквам на 

работна група да ги обсъдим в детайли. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади по точката? 

Преминаваме към точка девета: Изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Госпожо Гергана Стоянова, заповядайте. 

 

Точка 9. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам ви постъпило искане с 

вх. № МИ-27-188/14.09.2021 г. от ОИК – Ветово. Искането е за 

изплащане на възнаграждение за дежурство на председател и 
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секретар на ОИК – Ветово, за изготвено писмо до ЦИК. Към 

искането е приложена справка за проведени заседания и дежурства 

на ОИК – Ветово. Изготвена е счетоводна справка от ЦИК относно 

размера на поисканото възнаграждение. Наличен е контролен лист 

за извършване на предварителен контрол за законосъобразност на 

искането. Размерът на исканата сума за изплащане е от 121,03 лв.  

Заключението е, че искането е законосъобразно, затова 

предлагам взимане на протоколно решение за изплащане на 

исканото възнаграждение в размер на 121,43 лв. на ОИК – Ветово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

доклада на колегата Стоянова. 

Подлагам на гласуване предложението за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Ветово, за проведено дежурство. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка девет „а“: Промяна в състава на 

ОИК – Калояново. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

 

Точка 9а. Промяна в състава на ОИК – Калояново. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа, 

в моя папка има проект на решение за промяна в състава на ОИК – 

Калояново, област Пловдив. 

В Централната избирателна комисия е постъпило 

предложение с вх. № МИ-11-15/15.09.2021 г. от упълномощен 

представител на коалиция „Обединени патриоти“, като се предлага 

на мястото на член на ОИК Н. В. да бъде 

назначена В. С. Приложени са необходимите документи: 

молба от Н. В. за освобождаването му като член на 

ОИК; декларация и копие от дипломата на В. С., поради което 
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предлагам да освободим като член на ОИК Н. К. В. 

и анулираме издаденото му удостоверение и да назначим за член 

на ОИК – Калояново, В. Д. С. със 

съответното ЕГН , като на новоназначения  член да бъде издадено 

удостоверение. 

Предлагам да гласуваме този проект на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект 

имате ли въпроси или становища? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно промяна в състава на ОИК – Калояново. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Решението е № 543-МИ/16.09.2021 г. 

Преминаваме към точка десета от дневния ред: Доклади по 

дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

 

Точка 10. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви, както ви запознах 

неофициално в началото на заседанието, за днес в 11,00 ч. беше 

насрочено административно дело 9316/2021 г. по жалба на Н. 

Н. срещу Решение № 532-МР на Централната избирателна комисия. 

Преценихме, че член на Централната избирателна комисия няма да 

представлява Комисията с оглед спешността на вземаните решения 

преди обяд. В момента ви докладвам, че съдебното заседание се е 

провело, даден е ход на делото, обявено е за решаване и в момента, в 

който има решение, ще ви съобщя какво е то. 

Следващият ми доклад е становище с вх. № ЦИК-09-

363/15.09.2021 г. на главен юрисконсулт Н. Ж. 

Миналата седмица ви докладвах три съдебни решения, които бяха 
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предадени на юрисконсултите, които са осъществили процесуално 

представителство, тъй като те са наказателно административен 

характер производства, да бъдат изразени становища дали следва да 

се обжалват решенията от Централната избирателна комисия. 

Едното от тях ви докладвах в предходно заседание, сега 

докладвам следващите две – на юрисконсулт Ж., по решение 

5 август на 114-ти състав на СРС по НАХД 17306/2019 г. 

Становището е да не се обжалва решението на съда, с което е 

отменено Решение № 1346-ЕП от 9 октомври 2019 г. на Централната 

избирателна комисия, с което са наложени две административни 

наказания – глоби.  

В тази връзка предлагам с протоколно решение да одобрим и 

следващото становище на главен юрисконсулт Ж. с вх. № ЦИК-

09 362/15.09.2021 г. по решение от 23 август 2021 г. при 

състав на СРС, постановено по НАХД 8301/2020 г. Становището 

също е да не се обжалва решението. С това решение е отменено 

Решение № 556-ЕП/18.07.2019 г. на Централната избирателна 

комисия, с което е наложена имуществена санкция на „Инвестор 

БГ“. 

Моля за протоколно решение, ако няма други предложения, 

Централната избирателна комисия да не обжалва тези две съдебни 

решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

становища по така направения доклад? 

Моля, режим на гласуване по направеното предложение. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам с вх. № ЦИК-09-

364/16.09.2021 г. доклад от юрисконсулт И. В. във връзка с 

явяването му в съдебно заседание по административно дело 
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2147/2021 г. по описа на Административен съд – Пловдив, на 

14 септември 2011 г.  

Докладът е в папка с мои инициали, към него е приложен и 

протокол от съдебното заседание, в което съдът не е дал ход на 

делото и е оставил без разглеждане жалбата на ПП „Свобода“ 

против Решение № 119 на РИК – 16, Пловдив, потвърдено с Решение 

№ 464-НС/13.07.2021 г. на Централната избирателна комисия. 

Който желае, може да се запознае за повече подробности. 

Докладвам го за сведение. Това са моите доклади в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка е госпожа Стоянова. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Връщам на доклад с вх. № ЧМИ-15-84, 

който докладвах в предно заседание, във връзка с преписка ЧМИ-15-

81, която беше по решение на ОИК – Благоевград, които в условията 

на чл. 85, ал. 4 бяха постановили решение за отхвърляне и 

Централната избирателна комисия със свое Решение № 356 отмени 

решението и върна преписката при изрични указания за произнасяне 

на ОИК. Междувременно, след като ние се произнесохме, и в същия 

ден пристигна и жалба от коалиция от партии „БСП за България“ 

срещу Решение 8-ЧМИ – отмененото на ОИК – Благоевград, и тъй 

като по това решение имаме наше решение, публикувано на сайта на 

Централната избирателна комисия, за да бъде приключена 

преписката по жалбата на „БСП за България“, предлагам проект на 

писмо, с което ги уведомяваме, че има взето решение, и че 

преписката по жалбата им се прекратява с оглед това, че е отпаднал 

правният интерес от обжалването. 

Проектът на решение може да видите в папка с мои инициали 

от днешна дата. Моля да се запознаете с текста, и ако имате бележки 

или възражения, да ги обсъдим и да преценим как да процедираме. 

Преписката по жалбата трябва да бъде приключена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване изпращането на писмото. 
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Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Росица Матева). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева, за отрицателен вот. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Считам, че не е добра 

практика на Централната избирателна комисия да започва да 

изпраща писма на жалбоподатели, за да ги уведомява защо 

евентуално не е разгледана жалбата. Ако приемем, че не сме се 

произнесли по жалбата със съответното решение, с което е отменено 

решението на ОИК – Благоевград, и е върнато за произнасяне, което 

е предмет на жалбата, Централната избирателна комисия е длъжна 

да постанови решение, с което да остави без уважение жалбата. Не 

считам, че трябва с писма да се произнасяме по жалби и да 

уведомяваме жалбоподателите. Нашите регистри са публични, 

заседанията са публични, решенията се публикуват, води се 

публичен регистър.  

Моето лично мнение е, че такава практика не трябва да се 

налага. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последен доклад, който е само за 

сведение – въпрос от гражданин на Република България, под № НС-

29-50/1/16.09.2021 г. Не съм се запознала с въпросите и не мога да 

преценя дали са или не са такива по Закона за достъп до 

обществената информация, защото в писмото се твърди, че са 

свързани със Закона за достъп до обществена информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

доклади по административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, госпожо Председател. 
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Уважаеми колеги, както се уточнихме, във вътрешната мрежа 

е редакцията на Решение № 542 относно възнагражденията на 

членовете на РИК, СИК/ПСИК и специалистите към РИК. 

Моля да го погледнете, за да можем да го оформим и след 

подписване да бъде изпратено до Министерството на финансите с 

оглед изготвянето на план-сметката. 

Моля ви да обърнете внимание на текста и да гласуваме 

изпращане до министъра на финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване писмото, докладвано от госпожа Солакова. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви да гласуваме 

проект на писмо, виждате го във вътрешната мрежа, до господин 

Филипов, изпълнителен директор на „Информационно обслужване“ 

АД, с което да го уведомим, че в изпълнение на решението, което е 

посочено, следва да активира на страницата на Централната 

избирателна комисия в раздел „Частични избори“ заявлението за 

гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени 

под задължителна карантина или изолация, считано от 18 септември, 

когато е датата, от която вече карантинираните лица имат право да 

подават заявление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще ви докладвам за сведение и 

запознаване писмо от ГД ГРАО с вх. № ПВР-04-034/15.09.2021 г., с 
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което господин Гетов ни изпраща няколко проекти на решения, по 

които Централната избирателна комисия определя и самата ГД 

ГРАО има отношение относно предложения за корекции в тях. Ще 

ги предоставя на докладчиците, иначе цялата преписка е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Може да се запознаете 

с предложенията какво да бъде включено в тези принципни 

решения, които ние все още не сме приели. 

Следващият ми доклад е от Обществения съвет с вх. № ЦИК-

12-40/16.09.2021 г. С това писмо Общественият съвет ни уведомява, 

че е избрано ново ръководство. Като ни изпратят протоколът от 

проведеното заседание, ще променим информацията на страницата 

на Централната избирателна комисия в секция Обществен съвет. 

Следващият ми доклад е писмо отново от Обществения съвет 

с вх. № ЦИК-12-40/16.09.2021 г. – в папка с мои инициали. С него ни 

се изпраща становище на Обществения съвет във връзка с 

предстоящите избори на 14 ноември, които според Обществения 

съвет са предизвикателство за изборната администрация, с оглед 

обстоятелството, че за първи път ще бъдат организирани избори две 

в едно за президент и вицепрезидент и Народно събрание. 

Материалът е обширен, правят се и конкретни предложения 

например: да бъде един избирателният списък с две колони за 

подписите на гласували за всеки един от изборите; публикуваната 

вече хронограма да бъде допълнена и променена, но ние това вече го 

направихме; бюлетините да са видимо различен формат след 

препоръчителното сгъване, директно зареждане на едната бюлетина 

на екрана на машината и след като се гласува с нея, директно да се 

зарежда втората бюлетина и други подобни предложения, които е 

хубаво да бъдат прочетени, защото доста от тях съвпадат с това, 

което и ние вече сме решили. Има и други, които можем да вземем 

предвид при последващите наши решения. Докладвам го за 

запознаване. 

Следващият доклад е писмо с вх. № ЦИК-11-43/15.09.202 г. 

от И. А. от Политическо движение „Николай Хайтов“, 
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който ни уведомява, че е завел пред СРС дело, защото е бил 

регистрирал това политическо движение. 

Колеги, може да се запознаете с писмото на господин А. 

в папка с моите инициали. Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. В моя папка може да видите няколко писма. Започвам 

с докладна записка вх. № ЦИК-09-361/14.09.2021 г. на К. М., 

свързана с писмо, което е дошло от председателя на Сметната 

палата. С него се иска да се направи доста подробна справка на 

представените средства за медийни пакети на участниците в 

изборите от 11 юли 2021 г. 

Има текст на писмо, с което отговаряме на искането, както и 

хартиен вариант на справката, която наистина е много подробна, 

имаме и електронен вариант. Предлагам да я одобрим с протоколно 

решение, за да може да бъде изпратена, както и писмото. Има и лице 

за контакт, ако има нещо, което не е в ред, може да се влезе във 

връзка с него или той ще се обади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване изпращането на справката. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам писмо, което сме 

получили от кабинета на министър-председателя, с което ни 

уведомяват, че оттеглят господин К. Б. като 

представител на Министерския съвет в специализираното звено, 

занимаващо се с дистанционното гласуване. На негово място 

предлагат господин И. Ш., който е главен директор 

в Административно и правно обслужване. Докладвам това за 
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сведение. Това е вече петият или шестият член. Само от ДАНС 

нямаме отговор. От всички останали сме получили. 

Следващото писмо е с вх. № ЦИК-04-60-1/1 от 15 септември 

2021 г., с което Министерството на финансите по същия повод 

повтаря становището си, че не желае да изпрати представител, тъй 

като предходният представител няма възможност да се занимава с 

тази дейност. Припомнят ни, че имат задължение по чл. 209 за 

отпечатване на хартиените бюлетини и по чл. 178, ал. 5 по 

медийните пакети. Докладвам това за сведение. 

Имаме и писмо с вх. № ПВР-21-1 – първата тарифа, която е 

изпратена от медия. Направихме папка, сега ще направим и хартиен 

файл, в който ще ги събираме, тъй като това е условие за достъп до 

медийните пакети. Това е също за сведение. С това изчерпах 

докладите си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

отношение на тарифите, които ще бъдат изпращани в Централната 

избирателна комисия за изборите на 14 ноември ви предлагам с 

протоколно решение да определим постъпващите тарифи да се 

предоставят на служителите от администрацията „Връзки с 

обществеността“, които след като приключи срокът за тяхното 

представяне, изготвят обобщена справка, която да бъде докладвана 

на Централната избирателна комисия. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В обособена папка има тарифи и в 

нея ще слагат писмата, отделно ще имаме и хартиен вариант, ще се 

събира някъде в администрацията. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Като допълнение – още една графа, дали 

тези тарифи са публикувани на съответните сайтове. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожа Шлосер се 

занимава и обикновено отмята кой е публикувай и кой – не. Това е 

първото писмо и благодаря за съвета как да организираме 

публикуването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване с протоколно решение да възложим на служителите 
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„Връзки с обществеността“ обобщаването на тарифите, 

извършването на проверка на съответната интернет страница на 

доставчика – дали са публикувани, и обобщена справка да бъде 

предоставена на Централната избирателна комисия, като по 

хронограма приключи срокът за представяне на тези пари. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Продължаваме със следващ докладчик – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС-04-02-

242/31.08.2021 г. Това е напомнително писмо от ОД на МВР – 

Перник, че във връзка с тяхно производство искат да им бъде 

предоставена информация относно упражнено ли е правото на глас в 

изборния ден на 11 юли 2021 г. от лицето Н. С. – посочено е ЕГН и 

адрес, и дали е констатирано нарушение. Съобщават ни, че на 

14 юли ни е изпратено писмо, с което е изискана същата 

информация, но нямат отговор към настоящия момент. 

След проверка в деловодството на Централната избирателна 

комисия установих, че наистина на 20 юли 2021 г., няколко дни след 

получаване на писмото, сме го препратили до кмета на община 

Перник по компетентност с копие до РИК – 14, Перник. Явно, че от 

там още не са им отговорили.  

Предлагам да изпратим отговор, тъй като това е 

напомнително писмо и желаят бързо да им отговорим, до ОД на 

МВР – Перник, да препратим писмото, с което сме препратили по 

компетентност до кмета на Перник, за да знаят откъде да очакват 

отговор. Предложението ми е за писмо до ОД на МВР – Перник. 

Евентуално и напомнително писмо от наша страна до кмета на 
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Перник с копие до директора на ОД на МВР – Перник, Милен 

Тасков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Баханов? 

Подлагам на гласуване изпращането на писмото до 

адресатите, както беше представено. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият доклад е с вх. № ЧМИ-04-

02-4/15.09.2021 г. от ОД на МВР – Благоевград, във връзка с 

изпратения от прокуратурата списък на лицата, които са упражнили 

избирателното си право, без да са имали такова на частичните 

избори за кмет на община Благоевград на 27 юни и на 4 юли 2021 г. 

Желаят да им изпратим заверени копия на наши решения: Решение 

№ 1460-МИ/21.10.2019 г. и приложение с вх. № ЧМИ-04-04-

6/29.07.2021 г. от ГРАО, което е изпратено в Централната 

избирателна комисия със съответните приложения и заверени копия 

на документи – да им бъдат изпратени заверени копия от същите. 

Предлагам да им изпратим с писмо исканите документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По това 

предложение има ли становища? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Последното е постановление за 

прекратяване на наказателно производство от Районна прокуратура 
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– Плевен, с вх. № МИ-09-32/03.09.2021 г. за извършено 

престъпление евентуално на 25 октомври 2015 г. за общински 

съветници и кметове. 

Прокурорът казва, че е изтекъл давностният срок, не е била 

прекъсвана давността, поради което прекратяват досъдебното 

производство. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

частичните избори на 3 октомври и процедурата, която в момента 

тече за одобряване на предпечатните образци на бюлетините, 

предлагам да изпратим писмо до всички ОИК и до кметовете на 

общини, където ще се произвеждат тези частични избори, с копие до 

Печатницата на БНБ с указание в срок до 20 септември включително 

да потвърдят предпечатните образци на бюлетините. Съгласно т. 15 

от Решение № 1833 на Централната избирателна комисия ОИК да 

вземат решение за упълномощаване по двама членове за получаване 

на бюлетините, а кметът на общината да издаде заповед и да 

определи лице от администрацията за същите действия. 

Информацията по електронна поща да се изпрати до Централната 

избирателна комисия и до Печатницата на БНБ до 22 септември 

включително и както обикновено, да включва данни, имена, ЕГН, 

длъжност, телефон за контакт. Тази информация е необходима с 

оглед допускането до територията на Печатницата за получаване на 

бюлетините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване по направеното предложение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, отново във връзка 

с частичните избори от печатница „Демакс Ди Пи Ай“ АД, която 

поддържа електронната система за предпечатните образци на 

бюлетините са изпратили писма до всички ОИК с копие до 

Централната избирателна комисия, като са изразили готовност и са 

посочили телефон, на който да отговарят на въпроси или да оказват 

съдействие при потвърждаването на предпечатните образци. 

Получаваме заявки от общините, които са адресирани до 

Печатницата на БНБ с копие до министъра на финансите, с 

определяне на броя на заявените тиражи на бюлетините. 

Докладвам ви едно запитване от община Кърджали. Те ни 

уведомяват, че Печатница на БНБ няма възможност да отпечата 

необходимите изборни книжа – аз ви информирах за това, защото 

постъпват и телефонни обаждания, за да можем всички да указваме, 

а ние сме написали това и в писмо – че Печатницата на БНБ 

задължително отпечатва единствено и само бюлетините съгласно 

Изборния кодекс и нямат задължение да възлагат отпечатването на 

другите изборни книжа на тази печатница и в зависимост от това 

какви са възможностите и капацитетите на други печатници, трябва 

да потърсят решение. В момента не ви предлагам да отговаряме, тъй 

като не съм написала и писмото. Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви за сведение и информация, която постъпва при 

нас за одобрените предпечатни образци на бюлетините. Тъй като 

към настоящия момент имаме информация, че процесът тече 

нормално и дори няма необходимост от указване на съдействие от 

печатница „Демакс Ди Пи Ай“ АД. В този смисъл ги приемаме за 

сведение. 

Докладвам ви няколко писма, които са няколко пъти 

изпратени. Изпратено е писмо до постоянния секретар на Външно 

министерство с вх. № НС-04-01-480/14.09.2021 г. То е получено по 

електронна поща и в оригинал и на 15 септември отново е 

изпратено. Свързано е с постъпили въпроси в Министерството на 

външните работи, приложена е и грама от посолството ни в Берлин. 



52 

 

Става въпрос за уточняване на условията и реда за унищожаване на 

запазени в ДКП-та заявления, които са подавани в процедурата по 

заявяване на искане за гласуване и включване в списъците за 

гласуване на предходни избори на 4 април и на 11 юли. В тази 

връзка те ни информират, че преди това са били поставили такива 

въпроси пред Централната избирателна комисия.  

От посолството в Берлин ни информират, че още през месец 

юни са отправили такова запитване и все още не са получили 

отговор, както и указания относно заявленията за гласуване. 

Колеги, знаете, че приемаме решение, с което указваме, че 

условията и реда за унищожаване на формулярите, както и на 

бюлетините, които не са предадени на секционните избирателни 

комисии, се определят със заповед на ръководителя на ДКП-то или 

на министъра на външните работи в зависимост от това, къде се 

съхраняват. Разбира се, това се отнася и до областните управители и 

кметовете на общини. 

В случая става въпрос за заявления за гласуване. В хода на 

изборния процес има много документи, които се подават до 

кметовете на общини, до общинските администрации.  

Не смятам, че Централната избирателна комисия трябва с 

решение да определя това, а следва ръководителят на всяко 

ведомство или на всяка организация да определи условията и реда, 

при които следва да се унищожават тези документи. В този смисъл 

ви предлагам да изпратим до постоянния секретар на Външно 

министерство – господин Кондов, едно писмо и да уточним, че 

условията и реда за съхранение, съответно за унищожаване на 

книжата, описани в писмото, следва да се определят от ръководителя 

на ведомството или на съответната организация или на ДКП. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направения доклад имате ли становище?  

Подлагам на гласуване изпращането на писмото до 

постоянния секретар на Министерството на външните работи. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, в тази точка ще ви помоля да приемем едно 

протоколно решение за последващо одобрение. Във вчерашния ден 

изпратихме до главния директор на ГД ГРАО писмо във връзка с 

организацията на изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители да изрази становище относно съставянето и 

отпечатването на избирателните списъци, като се имат предвид 

разпоредбите на Изборния кодекс и на Конституцията относно 

активното избирателно право на избирателите. До края на 

вчерашния ден получихме и отговор. 

Моля за последващо одобрение на писмото, което 

изпратихме във вчерашния ден. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Колеги, с вх. № НС-01-19/17.09.2021 г. ви докладвам, че сме 

получили препис от Указ № 246 от 16 септември 2021 г. на 

президента на Република България, с който определя номерацията, 

наименованията и границите на изборните райони за произвеждане 

на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладвам ви го за сведение. 

В същата точка връщам на доклад госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Във връзка с предходния доклад на 

госпожа Нейкова за последващо одобрение ви докладвам писма с 

вх. № ПВР-04-03-3/15.09.2021 г., с което Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството – ГД ГРАО ни 

отговарят на поставения от нас въпрос за състава на избирателните 
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списъци, като изразяват становище, че за изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката и предсрочните избори за народни 

представители на 14 ноември е технологично възможно да бъде 

отпечатан един избирателен списък за обявяване и един избирателен 

списък за гласуване, като в списъка за гласуване се предвиждат две 

колони за подпис на избирателя – те са дали пример: ПВП. Ако го 

приемем, може би трябва да кажем, че за ПВР ще бъде 

абревиатурата, която ние използваме в решенията ни и изборни 

книжа и подпис НС, като е направен анализ на дейностите, свързани 

с подготовка и произвеждане на двата вида избори и аргументирана 

подкрепа за това становище, като е изразено мнението, че 

съдържанието на избирателните списъци съгласно критериите за 

определяне на избирателите са едни и същи за двата вида избора; ще 

бъдат улеснени избирателите при проверка на данните в един списък 

за обявяване за двата вида избора; ще бъде подавано едно искане от 

избирател за включване в избирателния списък за гласуване по 

настоящ адрес и за двата вида избора; еднократно ще бъде подавано 

до общинските администрации искане за издаване на удостоверение 

за гласуване на друго място и за подадените искания за гласуване по 

настоящ адрес за двата вида избора, което би предотвратило и 

грешки; еднократно ще се подава информация за двата вида избора 

от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за лицата, 

изтърпяващи наказание лишаване от свобода; един списък за двата 

вида избора ще даде възможност за бързо намиране и сверяване на 

данните на избиратели в избирателния списък за гласуване, както и 

при евентуално необходимост за търсене списъка на заличените 

лица; еднократно ще се попълват от Централната избирателна 

комисия данните за ЕГН и документ за самоличност на избирателя в 

един списък и това би довело до минимизиране на грешките и 

значително ускоряване процеса на гласуване. Отпечатването на 

допълнителни избирателни списъци за втори вид избор би изисквало 

и допълнително технологично време, което ще бъде предпоставка за 
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неспазване на сроковете и своевременното им предаване на 

общинските администрации. Това е становището на ГД ГРАО. 

В тази връзка и с оглед обстоятелството – ние обсъждахме 

няколко пъти в работна група дали може избирателните списъци за 

двата избора да бъдат обединени и разпечатани на един общ носител 

точно с графите за подпис, ако избирателят е гласувал и в двата вида 

избора или само в единия от тях.  

Предлагам, ако сте съгласни, да вземем протоколно решение, 

с което да приемем становището на ГД ГРАО да бъдат обективирани 

двата избирателни списъка в един носител и в този смисъл да 

изготвим нашите изборни книжа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Матева? 

Подлагам на гласуване с протоколно решение да приемем 

становището на ГД ГРАО и да обективираме избирателните списъци 

на един хартиен носител със съответните места за подписи на 

избирателите в съответния вид избор, в който участват. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Преминаваме към точка Разни. 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Точка 12. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще направя едно бързо съобщение: 

вх. № ЦИК-07-97/15.09.2021 г. – писмо, с което ICPS – това е 

Международен център за парламентарни изследвания, ни е изпратил 

съкратено представяне на първата сесия от уебинар, който правят по 

темата „Нови перспективи за професионално развитие в публичния 

сектор след COVID. Съобщавам ви го за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

заповядайте в точка Разни. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали има 

подготвени писма. Предлагам ви писмо с проектен номер 1186 до 

Районен съд – Бургас, във връзка с искана справка дали съответното 

лице е понастоящем народен представител. Въпросът е отпреди 

няколко дни. 

Предлагам да изпратим писмо, в което потвърждаваме, че 

лицето е избрано за народен представител в Четиридесет и шестото 

народно събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Георгиев? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: С вх. № МИ-09-37 от Окръжна 

прокуратура – Перник, са ни изплатили писмо, с което се иска да 

приложим писмени доказателства относно момента на възникване на 

пълномощията на настоящия кмет в община Радомир. Предлагам да 

напишем писмо по компетентност до ОИК – Радомир, с копие до 

Окръжна прокуратура – Перник, следовател Николова за изпълнение 

на исканата документация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, режим на 

гласуване по предложението за писмо до ОИК – Радомир, с копие до 

Окръжна прокуратура – Перник. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 



57 

 

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

няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Във вътрешната папка с проектен 

номер 1192 е подготвен проект на отговор до госпожа Д. от ОД на 

МВР – Плевен, във връзка с преписка, по която няколко пъти сме 

изпращали отговор – вх. № ЦИК-15-24-00-205 от парламентарните 

избори на 4 април, вх. № НС-04-02-284/10.09.2021 г. и съответният 

отговор до МВР – Плевен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това запитване на 

касае местните избори от 2019 г. за гласуване в нарушение. 

Колеги, подлагам на гласуване писмото до разследващия 

полицай в ОД на МВР – Плевен. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Колеги, във връзка с предстоящото стартиране на най-

различни процедури по реда на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), които трябва да се възложат в сравнително кратък период от 

време, в съкратени срокове, ви предлагам да изпратим писмо до 

господин Божанов, и. д. главен секретар на Министерския съвет, с 

което да поискаме съдействие експерти от администрацията на 

Министерския съвет да се включат в подпомагане на дейността на 

Централната избирателна комисия в тази част, като вземат участие в 

подготовката на документацията, участват в дейности по Закона за 

обществените поръчки, участват в работни други и други, свързани с 

това дейности, съвместно с нашите юрисконсулти. Да обърнем 

внимание, че на произведените на 11 юли избори сме били 

подпомогнати от главния юрисконсулт в отдел „Обществени 

поръчки и информационни технологии“ господин Б. Ц.. 

Моля да гласуваме изпращането на това писмо. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушиев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Колеги, за да можем да приемем повече решения, ви 

предлагам да прекъснем заседанието и да продължим в 17,00 ч. за да 

се подготвят решенията, които да бъдат приети в последната част на 

заседанието. 

Обявявам прекъсване до 17.00 ч. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви да допълним дневния ред с нови точка 13 

Проект на решение относно условия и ред за изработка на изборни 

книжа в изборите на 14 ноември с докладчик госпожа Солакова и 

точка 14 Проект на решение относно регистрация на партии и 

коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент и в за 

народни представители на 14 ноември с докладчик госпожа Матева. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

По новата точка 13 Проект на решение относно условия и 

ред за изработка на изборни книжа в изборите на 14 ноември. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 13. Проект на решение относно условия и ред за 

изработка на изборни книжа в изборите на 14 ноември. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е проекта на решение. Знаете, че го съгласувахме и с 
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администрацията на Министерския съвет, каквото е изискването на 

Изборния кодекс. 

В папка от днешно заседание с моите инициали е самият 

проект. С това решение се определят принципно условията и реда за 

изработката на изборните книжа, включително за бюлетините, 

посочваме условията и реда за изработката, по възлагане на от 

Централната избирателна комисия на Печатницата на БНБ или на 

друга специализирана печатница. Видовете изборни книжа за 

изборите, включително и разпределението на задълженията по 

изработката на тези книжа, е част от това решение. 

Посочила съм и фактическото основание – писмото, с което 

проектът е съгласуван от администрацията на Министерския съвет, 

като те ни уведомиха след насрочване на изборите за Народно 

събрание, че нямат предложение за допълнение и предлагат същия 

вид с указанието, че се отнасят и за изборите за Народно събрание. 

Ако има въпроси, моля да ги обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси, становища, предложения? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно условията и реда за изработване, доставка и съхранение на 

изборни книжа и материали при произвеждане на изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 544-ПВР/НС/16.09.2021 г. 

Преди да преминем към следващия проект на решение, 

връщам към точка седма. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 



60 

 

Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо с вх. № ЦИК-06-

11-192/09.09.2021 г. Писмото е от „Информационно обслужване“ АД 

и е относно трето ниво отдалечени софтуерни консултации. От 

„Информационно обслужване“ АД искат да им изпратим списък с 

участниците от наша страна, който да съдържа три имена, ниво на 

компетенции и имейл. 

Подготвил съм писмото, което може да видите в моя папка, с 

което им изпращаме списък с четири участници, с които имаме 

сключени договори, като уведомяваме „Информационно 

обслужване“ АД, че списъкът може допълнително да бъде допълнен. 

Към писмото има и приложение със списъка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

до „Информационно обслужване“ АД с приложения списък? 

Подлагам на гласуване неговото изпращане, ведно със 

списъка. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка 14: Проект на решение относно 

регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент и в изборите за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

 

Точка 14. Проект на решение относно регистрация на партии 

и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент и в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папка с моите инициали в 

днешно заседание освен в папка „Принципни решения“ трябва да се 

намира проектът на решение с проектен номер 572.  
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Моля да погледнете дали правилно са отразени корекциите, 

които обсъдихме, като ще ви помоля – те са основно в т. 14, след 

т. 23 – добавила съм текста без отделна точка. 

Ще ви помоля в Раздел шести, т. 29 да погледнете записа за 

образеца, както и в т. 39 на Раздел девети и т. 37 на Раздел осми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

предложения по проекта на решение, който беше обсъден в работна 

група? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно регистрация на партия и коалиции в ЦИК за участие в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Това решение е № 545-ПВР/НС/16.09.2021 г. 

С това изчерпахме дневния ред. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото заседание за 17 септември, петък, 2021 г. от 

13,00 ч. 

(Закрито в 17,40 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

Стенограф:  

Стефка Аличкова 


