
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 87 

 

На 24 септември 2021 г. в зала 238 в сградата на Народното 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия 

при следния 

 

Д н е в е н   р е д: 

 

1. Проект на решение относно съставяне, обявяване, поправка, 

отпечатване и публикуване на избирателните списъци за изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Елка Стоянова 

2. Машинно гласуване. 

Докладват: Емил Войнов и Росица Матева 

3. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладва: Севинч Солакова 

5. Проекти на решения относно назначаване на Районни 

избирателни комисии в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладват: Георги Баханов, Елка Стоянав, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Цветанка Георгиева, Любомир Георгиев, Красимир 

Ципов. 

6. Проект на решение относно регистрация на партии и 

коалиции за участие в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Докладват: Силвия Стойчева, Любомир Георгиев и 

Георги Баханов 
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7. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров, Любомир Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,30 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: Уважаеми колеги, 

откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 

24 септември 2021 г. Присъстват 10 членове на Централната 

избирателна комисия. Налице е необходимият кворум и можем да 

започнем работа. 

Във вътрешната мрежа е качен проектът на дневен ред:  

1. Проект на решение относно съставяне, обявяване, поправка, 

отпечатване и публикуване на избирателните списъци за изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. – докладва: Елка Стоянова. 

2. Машинно гласуване – докладват: Емил Войнов и Росица 

Матева 

3. Гласуване извън страната – докладва: Цветозар Томов 

4. Доклади по административни преписки – докладва Севинч 

Солакова. 

5. Проекти на решения относно назначаване на Районни 

избирателни комисии в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. –
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докладват: Георги Баханов, Елка Стоянав, Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Цветанка Георгиева, Любомир 

Георгиев, Георги Баханов. 

6. Разни – Докладват: Димитър Димитров, Любомир Георгиев. 

Колеги, има ли предложения по така предложения дневен ред? 

Определям колегата Матева да води заседанието за малко. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

имам предложение да се включа в точка „Машинно гласуване“, така 

че се записвам в тази точка. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите в т. 5: Проекти на 

решения относно назначаване на Районни избирателни комисии в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Не 

виждам други предложения. 

 Моля, режим на гласуване за приемане на дневния ред. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 7 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Георги 

Баханов, Йорданка Ганчева). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предвид 

докладчиците, които са в залата, преминаваме към точка втора: 

Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 2. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх.№ ЦИК-06-29-3/23.09.2021 г. Постъпило е в 17,03 ч. Писмото е от 

„Сиела Норма“ АД и с него ни изпращат ценово предложение по 

процедурата на договаряне без предварително обявление за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Дейности по 

техническото осигуряване на машинното гласуване“. 



4 

Ценовото предложение включва предложение по отделните 

дейности по предмета на поръчката, като общата цена на 

предложението е в размер на 12 млн. лв., което е точно, колкото е 

максималната прогнозна стойност на обществената поръчка. 

По този начин може да се продължат преговорите по 

обществената поръчка. Докладвам ви това за сведение. 

Докладвам писмо с вх. № ЦИК-06-6-354/23.09.2021 г. от 

Държавна агенция „Електронно управление“ АД (ДАЕУ) и е 

относно искане за включване на специалисти от ДАЕУ в събития, 

организирани от Централната избирателна комисия, свързани с 

представяне на техническите устройства за машинно гласуване и 

софтуерът за гласуване.  

От ДАЕУ ни информират, че във връзка със задълженията им 

по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс са направили организация и са 

сформирали екипи на база на извършените до момента 

удостоверявания на съответствието на техническото устройство за 

машинно гласуване. Стигнали са до извода, че работата с 

изпълнителите на поръчките на Централната избирателна комисия е 

изключително важна за протичане на правилен и законосъобразен 

процес по удостоверяване на съответствието. 

Във връзка с това и с цел постигане на целите на 

удостоверяването молят част от специалистите им да бъдат 

включени в събития по представяне на специфичните 

функционалности и възможности за нови модификации на софтуера, 

който предстои да бъде инсталиран на техническите устройства за 

машинно гласуване. Дават и списък с четирима специалисти. 

Докладвам писмото за информация, като предлагам след 

подписване на договор с изпълнителя на поръчката за техническото 

осигуряване, предложението на ДАЕУ да бъде съобразено при 

модифицирането на софтуера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Писмото, което 

вчера постъпи от ДАЕУ, аз го разбирам в друг смисъл. В процеса по 

удостоверяване на съответствието водещи са трите институции и в 



5 

този процес участват техни експерти. Най-вероятно имат идея, както 

на предходните избори, но това е въпрос, който трябва да бъде 

уточнен с ДАЕУ, да се направи събитие, на което могат да 

присъстват и лицата, записани в чл. 213а от Изборния кодекс, и по 

време на това събитие – на предходните избори то беше 

организирано в тази сграда, да присъстват и експерти от ДАЕУ. 

Иначе в какво качество и на кое събитие? Мисля, че в писмото така 

беше записано: събитие, организирано от Централната избирателна 

комисия. Ние към момента нямаме създадена такава организация. 

Колега Войнов, ще ви помоля в оперативен порядък да 

уточните с ДАЕУ. Може да е допусната някаква техническа грешка 

в изписването на целта на това писмо. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Те пишат, че са стигнали до извода, че 

работата с изпълнителите на поръчката е изключително важна за 

протичане на правилен и законосъобразен процес по удостоверяване 

на съответствието. Казват: във връзка с това и с цел постигане на 

целите на удостоверяването молят част от специалистите им да 

бъдат включени – казали са, събития по представяне на 

спецификите, функционалностите и възможностите за нови 

модификации на софтуера, тоест техните специалисти да 

присъстват, когато се модифицира софтуерът. Аз така го разбирам. 

Съгласен съм в оперативен порядък да уточним с ДАЕУ какво 

имат точно предвид и след това ще докладвам на Комисията. 

В тази точка, заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Във връзка с доклада на 

колегата Войнов за ценовото предложение по обществената поръчка 

за дейности по техническо осигуряване на машинното гласуване ви 

докладвам, разпределено на мен, писмо от „Сиела Норма“ АД с 

вх. № ЦИК-06-29/4/24.09.2021 г., с което те ни представят тяхното 

техническо предложение за дейностите на тази обществена поръчка, 

което е съобразено с проведените преговори в процедурата на 

договаряне без предварително обявление. Качено е в папката с 

моите инициали, така че може да се запознаете с него, а и Комисията 
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по обществената поръчка също ще се запознае с него и ще 

предприеме следващите действия, предвидени в Закона за 

обществените поръчки. 

Също във връзка с тази обществена поръчка ви докладвам 

становище от Агенцията по обществени поръчки (АОП) с вх. № НС-

04-99/2/23.09.2021 г. В становището, което е по тази обществена 

поръчка с предмет „Дейности по техническо осигуряване на 

машинното гласуване със СУЕМГ за изборите на 14 ноември, на 

3 октомври – частичните местни избори, както и при евентуален нов 

избор на 21 ноември. Становището на АОП е, че правното основание 

се прилага за посрещане на най-належащите последици от 

създадената ситуация и, доколкото услугите по техническото 

осигуряване обхващат множество процеси, възложителят следва да 

разполага с аргументи, че възлаганите дейности и определеният срок 

за изпълнение са пряко свързани с произвеждането на различни 

видове избори и провеждането на тази обществена поръчка е 

законосъобразно. Становището също е качено в папка с моите 

инициали, така че може да се запознаете с него. Това е докладът ми 

в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме 

към точка седма: Разни. 

Колега Георгиев, заповядайте. 

 

Точка 7. Разни. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам ви в папката с мои 

инициали от днес да видите само за сведение писмо с вх. № ЦИК- 

11-7/5/24.09.2021 г., с което господин Д. П. пише до госпожа 

Фандъкова, но е дописал и до Централната избирателна комисия. 

Предлагам го на вниманието ви за сведение. 

Докладвам вх. № ПВР-20-2/23.09.2021 г. запитване от 

господин Димитров за подаване документи за медийно отразяване. 

Ще подготвим отговор и след обсъждане с колегата Димитров ще 
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предложим на Централната избирателна комисия решение. Сега го 

докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Другият докладчик в 

точа „Разни“ е извън залата, връщаме се на точка първа: Проект на 

решение относно съставяне, обявяване, поправка, отпечатване и 

публикуване на избирателните списъци за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

 

Точка 1. Проект на решение относно съставяне, обявяване, 

поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Моля да бъда извинена, 

налагаше се да изляза, тъй като съм дежурна по регистрацията и 

имаше партии за регистрации. 

Започвам доклад по проект 620 ПВР/НС. В папка с мои 

инициали е проектът на решение за съставяне, обявяване, поправка, 

отпечатване избирателните списъци за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Това, което предлагам на Комисията, е описано подробно в 

решението. За изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. се 

съставя и отпечатва един избирателен списък, в който се съдържат 

необходимите реквизити – две колони за подпис на избирателя за 

съответен вид избор. 

В целия проект на решението, тъй като идентичността между 

избирателния списък за изборите за президент и вицепрезидент и 

този за народни представители е пълна, единствената разлика е, че 

избирателят трябва да удостовери с подписа си за кой от двата вида 
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избора е гласувал или за двата, затова предлагам тези две колони със 

съответен подпис. 

Моля да се запознаете с проекта на решението и да обърнете 

внимание на точка 8, където са описани реквизитите и графите, 

които трябва да съдържа избирателният списък. 

В проекта на решение са нанесени съответните срокове за 

подаване на документи или за издаване на такива. Съобразени са с 

хронограмата за изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители, която е публикувана на сайта на 

Централната избирателна комисия. 

Предлагам да започнем да разглеждаме решението по раздели. 

Моля да имате предвид, че съществени разлики с това, което 

Комисията е приела като принципно становище на предходни 

избори, няма. Единственото, което е направено, че са обединени 

двата вида избора, тъй като в момента ще има два вида избора. 

Първи раздел „Общи положения“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В т. 2 на „Общи 

положения“, след тирето предлагам да бъде „за всеки отделен вид 

избор“.  

Колеги, погледнете т. 2, така ясно ли е? Две колони за подпис 

на избирателите – за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката, съответно за изборите за народни представители. 

Колеги, по пета точка имате ли предложения? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В точки 5, 6 и 7 няма различни положения 

в сегашните избори. Единствено съм описала, че става въпрос за 

президент и вицепрезидент и за народни представители. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В указателния текст 

на изборната книга няма обяснение какво е съкращението и ако 

искате, да го добавим за яснота. В т. 8 казваме ли какво означава 

съкращението ПВР и НС? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Според мен не е необходимо, но ако 

смятате, ще добавя пояснителен текст в скоби, където да бъде 
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добавено: ПВР означава избори за президент и вицепрезидент на 

републиката, и в скоби – НС означава Народно събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги по проекта на 

решение имате ли други бележки, за да можем да го подложим на 

гласуване. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно съставяне, обявяване, поправка, отпечатване и публикуване 

на избирателните списъци в изборите на 14 ноември. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 581-ПВР/НС/24.09.2021 г. 

Колега Стоянова, моля Ви, след като решението бъде 

подписано, да бъде изпратено и на ГД ГРАО. 

Преминаваме към точка четвърта: Доклади по 

административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 4. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получихме 

информацията за упълномощените лица за получаване на 

бюлетините, определени с решение на ОИК за ОИК или със 

заповеди на кметовете на общини. 

Предлагам ви да изпратим тази справка до Печатницата на 

БНБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Информирам ви за сведение – 

получаваме информация за сключените договори за отпечатване на 

хартиените бюлетини и за протоколите имаме данни, че с 

изключение на три общини, са възложени на печатница „Демакс“ 

АД. Община Разград, община Димово и община Кресна са 

възложили на други печатници за отпечатване. Надявам се, че няма 

да има проблем при сканирането на тези протоколи с оглед на 

указанията, които имаме към полиграфическата защита, както и 

позиционирането на маркерите и структурата на фабричните номера. 

Община Крумовград вчера се свързаха с печатницата, за да могат да 

възложат отпечатването на протоколите на СИК и на ОИК. Това е 

във връзка с частичните местни избори на 3 октомври 2021 г. Имаме 

данни за промяна в електронен адрес. Ще бъде предоставено на 

Столична община, за да се актуализира списъкът в деловодството. 

Колеги, за сведение ви докладвам вх. № ПВР-

26.09./23.09.2021 г. Получили сме писмо от изпълнителния директор 

на Печатницата на БНБ в отговор на нашето писмо относно 

предварителна прогнозна цена на бюлетините за изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката, за народни 

представители. Посочена е цената на единична бройка хартиена 

бюлетина. Докладвам го за запознаване, за да може да се прецени с 

оглед възлагането на отпечатването на хартиените бюлетини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като по 

дневния ред останаха въпроси, които трябва да бъдат разгледани на 

работни групи, и за да може всички работни групи да свършат 

своята работа, включително и комисиите по двете обществени 

поръчки, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия, което ще продължи в 17,00 ч. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Налице е 

необходимият кворум. 
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Преди да продължим с дневния ред, има ли предложения за 

допълване. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Моля да включим нова точка в дневния ред: Регистрация на 

партии и коалиции за участие в изборите на 14 ноември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Георгиев? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моля и аз да бъда включен в тази 

точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други 

предложения? Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване допълване на дневния ред с 

нова точка: Регистрация на партии и коалиции за участие в изборите 

на 14 ноември 2021 г. с докладчици колегите Стойчева, Георгиев и 

Баханов. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка пет: Проекти на решения относно 

назначаване на Районни избирателни комисии в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Първи докладчик е госпожа Матева, която определям да води 

заседанието на Комисията за кратко. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

 

Точка 5. Проекти на решения относно назначаване на 

Районни избирателни комисии в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, във вътрешната мрежа, в папка с моите инициали се 

намират два проекта на решение за назначаване на РИК. 

Предлагам на вашето внимание първия проект за назначаване 

на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – 

Кюстендилски, за изборите за президент и вицепрезидент на 

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

проекта е описано, че е постъпило писмо от областния управител на 

област Кюстендил с посочения входящ номер. Към писмото са 

представени протокол от 19 септември за проведените консултации, 

както и всички останали документи на участвалите партии и 

коалиции и приложените към тях документи с предложения за 

членове на РИК. 

Всички представители на парламентарно представени партии 

и коалиции са били надлежно упълномощени. 

На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и 

ръководството на Районна избирателна комисия в Десети изборен 

район – Кюстендилски. 

С писмо, постъпило на 23 септември тази година в 

Централната избирателна комисия областният управител на област 

Кюстендил ни е изпратил постъпило при него заявление от Ц. Е. Х., 

която е била предложена за член на РИК – Кюстендил, от БСП за 

България. С това заявление тя моли да бъде освободена като член на 

РИК – Кюстендил. 

С писмо областният координатор на „БСП за България“ 

уведомява, че на мястото на Ц. Е. Х. трябва 

да бъде назначена посочената за резервен член С. 

А.В. М. Доколкото все още по това писмо не сме взели решение 

 за назначаване състава на РИК, ви предлагам на посочените 

правни основания в решението да назначим Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, в състав от 
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13 членове, както следва: председател – Тодорка Петкова Илиева-

Скрипкина (ИСМВ); зам.-председатели: Илиян Георгиев Хаджийски 

– ИТН и Мария Димитрова Чочова „БСП за България“; секретар –

Венцеслав Благоев Механджийски – ГЕРБ-СДС, и членове, както 

следва: Катя Георгиева Димитрова и Йорданка Лазарова Наумова-

Метаниева – ИТН; Ивайло Радойчев Анастасов и Десислава 

Василева Костадинова-Стоянова – ГЕРБ-СДС; Симеонка Асенова 

Велкова-Манова – „БСП за България“; Георги Илиев Георгиев и 

Румяна Иванова Сергиева-Димитрова – ДБ; Камелия Кънчова 

Петрова-Андонова и Александра Колева – ДПС. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 25 септември 2021 г. 

Колеги, становища по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Решението е № 582-ПВР/НС/24.09.2021 г. 

Следващият ми доклад е проект за назначаване на Районна 

избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Плевен 

с посочения входящ номер на ЦИК. Към писмото са приложени 

уведомление от областния управител за липса на съгласие, протокол 

от 19 септември 2021 г. за проведените консултации при областния 

управител за състав на РИК, заедно с направените предложения от 

участвалите партии и коалиции и всички приложени към тях 

документи.  

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители, спазени са изискванията на Изборния кодекс, но при 

проведените консултации при областния управител не е постигнато 

съгласие между участниците по отношение на ръководството и на 
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състава на РИК, поради което и на посочените правни основания в 

проекта ви предлагам да назначим Районна избирателна комисия в 

Петнадесети изборен район – Плевенски, в състав от 13 членове 

както следва: председател – Василка Николова Митева – ИТН; зам.-

председател: Ярослав Николов Димитров – ГЕРБ-СДС И Петър 

Бориславов Жеков – ДБ; секретар Пламен Тодоров Иванов – ИСМВ, 

и членове: Крум Васков Пенчев и Николинка Крумова Добрева – 

ИТН; Евгения Върбанова Станева и Евгения Вескова Миланова – 

ГЕРБ-СДС; Юлия Генова Петровска и Илияна Николова Нинова – 

„БСП за България“; Ралица Христова Иванова – ДБ; Радослава 

Илийчева Радкова и Айгюл Алиева Хасанова – ДПС. 

Районната избирателна комисия ще встъпи в правомощията 

си на 25 септември. 

Моля за предложения по проекта. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 583-ПВР/НС. 

Следващият докладчик в тази точка е колегата Елка 

Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам проект на решение с 

проектен номер 630 за назначаване на Районна избирателна комисия 

във Втори изборен район – Бургаски. 

Към преписката са представени всички необходими 

документи с вх. № ПВР-05-2/28/21.09.2021 г. на Централната 

избирателна комисия. Приложен е протоколът. Видно от него не е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на 

ръководството и състава, поради което Централната избирателна 

комисия на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка 

с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от Изборния кодекс назначава състава на 
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Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, 

в състав от 17 членове, както следва: председател Фани Георгиева 

Семерджиева-Цикова от квотата на ИТН; зам.-председатели: 

Михаил Димитров Хаджиянев – ГЕРБ и Емине Хасан Иляз – ДПС; 

секретар – Георги Кънчев Михов – „БСП за България“, и членове: 

Нели Димитрова Гюмова, Павлин Стоилов Иванов, Светлана 

Костадинова Янушева и Маргарита Красимирова Събева – ИТН, 

Наталия Здравкова Минкова, Силвия Стоянова Желева и Пламена 

Танева Апостолова – ГЕРБ-СДС; Кина Атанасова Шереметова-

Бошева и Любима Тодорова Бургазлиева – „БСП за България“; 

Христина Стаматова Хаджиатанасова и Милен Петров Господинов – 

ДБ; Росица Велчева Димова – ДПС; Димитър Георгиев Вълчев –

ИСМВ. 

Районната избирателна комисия ще встъпи в правомощие от 

25 септември 2021 г. 

Това е диспозитива на решението. Моля за коментари и 

гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

предложения по предложения проект? Не виждам. 

Подлагам на гласуване проекта на решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма. 

Решението е № 584-ПВР/НС. 

Заповядайте за следващ доклад. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Вторият ми доклад е по отношение 

назначаване на Районна избирателна комисия в Четвърти изборен 

район – Великотърновски, за изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Преписката е с вх. № ПВР-05-2/18 от 19.09.2021 г. 

Приложени са всички документи и протоколът от проведените 
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консултации. От него се вижда, че няма постигнато съгласие по 

отношение на ръководството и състава на РИК в Четвърти изборен 

район – Великотърновски, поради което Централната избирателна 

комисия на основание посочените вече текстове от Изборния кодекс 

и Решение № 539-ПВР/НС/16.09.2021 г. предлага да бъде назначен 

състава на РИК в Четвърти изборен район – Великотърновски от 13 

членове, както следва: председател – Николай Красимиров Илиев –

ИТН; зам.-председатели: Десислава Стефанова Йонкова – ГЕРБ-

СДС и Калина Недева Романова – ДБ; секретар – Диана Филипова 

Петрова – ДПС и членове: Цветомира Райнова Йорданова-Атанасова 

и Даниела Димитрова Попова – ИТН; Николина Красимирова 

Митева и Силвия Дечева Дечева – ГЕРБ-СДС; Ирена Петкова 

Стасинопулу и Йоана Александрова Иванова – „БСП за България“; 

Нина Василева Велкова – ДБ; Юмит Ердинч Елиман – ДПС и 

Теодора Минкова Тодорова – ИСМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 25 септември 2021 г. 

Моля за коментари и гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за предложения и становища по проекта. Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма. 

Решението е № 585-ПВР/НС. 

Следващият докладчик е колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, в моя папка има проект на решение 

относно назначаване на Районна избирателна комисия в Пети 

изборен район – Видински. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Видин 

с вх. № ПВР-05-2/8 от 19.09.2021 г. на Централната избирателна 
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комисия. Към предложението са представени протокол от 19.09.2021 

г. за проведените консултации при областния управител за състав на 

РИК, заедно с всички направени предложения и приложените към 

тях документи. На преговорите не е постигнато съгласие.  

Предвид изложеното предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе следното решение: назначава Районна избирателна 

комисия в Пети изборен район – Видински, в състав от 13 членове 

както следва: председател Павел Пламенов Петков – ИТН; зам.-

председатели: Иван Цветанов Перчински – ДБ и Ирена Петрова 

Николова – ДПС; секретар Даниел Боянов Цветанов – ГЕРБ-СДС и 

членове: Славяна Младенова Николова и Васил Цветанов Бенов –

ИТН, Пламенка Найденова Цветкова и Захарин Иванов Захариев –

ГЕРБ-СДС, Соня Иванова Иванова и Венелин Илиев Иванов –„ БСП 

за България“, Росен Кръстев Ангелов – ДБ, Наталия Димитрова 

Петрова – ДПС и Бисерка Цецкова Борисова – ИСМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 

25 септември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение? 

Подлагам на гласуване решението за назначаване състава на 

РИК – Видин. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 586-ПВР/НС. 

Следващ докладчик колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Номерът на преписката е с в№ ПВР-05-2/20 от 20.05.2021 г. – 

писмо, с което областният управител областния управител на област 

Сливен ни е уведомил за проведените преговори за състав на 

Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – 
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Сливенски. Присъствали са всички упълномощени, но не е 

постигнато съгласие за разпределението на ръководните позиции в 

тази Районна избирателна комисия. 

На състоялите се консултации не е постигнато съгласие между 

участниците по отношение на състава и ръководството на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – 

Сливенски. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, 

ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и 

Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на Централната 

избирателна комисия предлагам да назначим следния състав на 

Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – 

Сливенски: председател Елизабет Александрова Кендерян – ИТН; 

зам.-председатели: Росица Василева Тодорова – ГЕРБ-СДС и Пепа 

Миткова Митева – ДБ; секретар – Севда Хюсеинова Османова – 

ДПС и членове: Тодор Димитров Тодоров и Даниела Иванчева 

Василева – ИТН; Стелли Славова Стефанова и Николай Господинов 

Сандев – ГЕРБ-СДС; Венета Стефанова Манолова-Драганова и 

Мария Асенова Чомпова – „БСП за България“, Атанас Иванов 

Митев – ДБ, Фатме Фикретова Мустафова – ДПС, Минко Вичев 

Стефанов – ИСМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 

25 септември 2021 г. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 

тридневен срок от неговото оповестяване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси? 

Подлагам на гласуване проекта на решение относно 

назначаване на РИК в Двадесет и първи изборен район – Сливенски. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Решението е № 587-ПВР/НС. 

Продължаваме със следващ докладчик. 

Колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам ви проект на решение за назначаване на 

Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – 

Хасковски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Хасково 

с вх. № ПВР-05-2/16 от 20.09.2021 г.. Под този входящ номер е 

цялата преписка във връзка с проведените консултации при 

областния управител на област Хасково, ведно с предложенията на 

политическите сили, които са участвали на консултациите. 

При консултациите за назначаване на тази районна 

избирателна комисия не е постигнато съгласие.  

След като разгледах преписката, която ни е изпратена от 

областния управител, предлагам да назначим Районна избирателна 

комисия в Двадесет и девети район – Хасковски, в състав от 

13 членове на съответните правни основания и наше решение, както 

са посочени в проекта, както следва: председател – Веселина 

Тенчева Иванова – ГЕРБ-СДС; зам.-председател – Десислава 

Иванова Филипова-Рангелова – ИТН; зам.-председател – Боряна 

Радкова Делчева – ИСМВ; секретар – Лейла Айнур Елмаз – ДПС и 

членове: Петър Димитров Димитров и Даниел Михайлов Боботанов 

– ИТН, Гергана Руменова Бояджиева и Добромир Коев Якимов –

ГЕРБ-СДС; Люба Маринова Спасова и Ина Вескова Георгиева – 

„БСП за България“; Атанас Грозев Димитров и Петя Ангелова 

Бостанджиева-Китин – ДБ; Зекие Сюлейман Мурад – ДПС. 

Всичките имена, така изчетени, са със съответните ЕГН. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси или предложения? 

Подлагам на гласуване проекта относно назначаване на РИК в 

Двадесети и девети изборен район – Хасковски. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма. 

Решението е № 588-ПВР/НС. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, следващият проект на 

решение е за назначаване на Районна избирателна комисия в 

Шестнадесети изборен район – Пловдив. 

Постъпило е предложение от областния управител на област 

Пловдив с вх. № ПВР-05-2\24 от 20.05.2021 г. на Централната 

избирателна комисия, като под този входящ номер е получена 

преписката с протокол от проведените консултации с всички 

предложения на политическите сили, участвали на консултациите. 

Участващите не са се споразумели за ръководния състав на тази 

РИК. 

След като разгледах преписката, която ни е изпратена, ви 

предлагам да назначим Районна избирателна комисия в 

Шестнадесети изборен район – Пловдив, в състав от 17 членове, 

както следва: председател Ивайло Стоилов Василев – ИТН; зам.-

председатели: Илиян Руменов Иванов – ГЕРБ-СДС и Цеца Пенчева 

Бресковска – „БСП за България“; секретар – Мурад Ферад Ферад – 

ДПС и членове в следния състав: Антония Борисова Костова, 

Константин Василев Пехливанов, Изабела Светлозарова Петкова и 

Теодора Росенова Кирилова – ИТН, Гергана Лъвова Костадинова, 

Калоян Николаев Сухоруков и Спас Атанасов Шуманов – ГЕРБ-

СДС, Антон Костадинов Вътов и Райна Емилова Бонева – „БСП за 

България“, Димитър Василев Згуров и Петя Йовкова Борисова – ДБ, 

Тамер Джемалов Бейсимов – ДПС, Андрей Иванов Захариев – 

ИСМВ. 

Всичките изчетени от мен имена са със съответните ЕГН-та. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение за назначаване състава на РИК в Шестнадесети изборен 

район – Пловдив, имате ли въпроси. 

Подлагам на гласуване проекта на решение, както беше 

представен. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма. 

Решенето е № 598-ПВР/НС. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Последният ми доклад е за 

назначаване на Районна избирателна комисия в Трети изборен район 

– Варненски, за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

С писмо с вх. № № ПВР-05-2/26 от 21.09.2021 г. в Централната 

избирателна комисия е постъпила преписката от областния 

управител на област Варна за назначаване на РИК, съдържаща 

протокол и всички предложения на парламентарно представените 

партии и коалиции, които са участвали на консултациите. 

От преписката е видно, че не е постигнато съгласие за 

ръководния състав на РИК в Трети изборен район – Варненски. След 

като разгледах административната преписка и направените 

предложения и се запознах с протокола, ви предлагам да назначим 

РИК в Трети изборен район – Варненски, в състав от 17 членове 

както следва: председател – Велин Марков Жеков – ГЕРБ; зам.-

председатели: Георги Василев Геров – ИТН и Олга Николаева 

Томова-Куцарова – „БСП за България“; секретар – Марияна 

Георгиева Пантелеева – ДПС и членове, както следва: Светла 

Живкова Николова, Давид Росенов Асенов, Йовчо Желязков Йовчев 

и Гергана Костова Върбанова – ИТН; Емилия Христова Стефанова 

Красимир Нанев Коев и Пенка Стоева Бакалова – ГЕРБ-СДС; Калин 

Илиев Горанов и Емил Киров Пенков – „БСП за България“; Доля 
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Цветанова Пчелинска-Бойчева и Жени Димитрова Калчева – ДБ; 

Орхан Мехмед Мехмед – ДПС и Веселина Стоянова Тупареева – 

ИСМВ, със съответните ЕГН. 

Това е предложението ми за назначаване на РИК в Трети 

изборен район – Варненски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по проекта на решение за назначаване на РИК – Варна? 

Не виждам. 

Подлагам на гласуване проекта на решение, както беше 

представен. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 590- ПВР/НС. 

Продължаваме със следващия докладчик – заповядайте, 

госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с проектен номер 621 в папка 

с моите инициали може да видите проект на решение относно 

назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесети изборен 

район – Силистренски, за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

В Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-05-2\10 от 

19.09.2021 г. е постъпило писмо от областния управител на област 

Силистра, ведно с протокол от проведени консултации и направени 

предложения от участвалите партии и коалиции и всички относими 

към това документи. 

От преписката е видно, че не е постигнато съгласие относно 

назначаването на РИК от участвалите упълномощени представители 

на всички парламентарно представени партии и коалиции, поради 

което, след запознаване с всички документи, предлагам следния 

проект на решение: назначава Районна избирателна комисия в 
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Двадесети изборен район – Силистренски, в състав от 13 членове, 

както следва: председател – Марияна Борисова Чобанова – ГЕРБ-

СДС; зам.-председатели: Теодора Павлова Тодорова – ИТН, Галина 

Русева Павлова – „БСП за България; секретар – Илхан Етем Ахмед  

– ДПС, и членове, както следва: Венцислав Ников Маринов и Ренета 

Петрова Топалова-Димитрова – ИТН; Ивелина Николова Петрова и 

Росен Великов Димитров – ГЕРБ-СДС; Ивелина Михайлова 

Николова – „БСП за България“; Нурхан Юсуф Акиф – ДПС; Иван 

Петров Парушев и Доротея Ненчева Костадинова – ДБ; Даниела 

Стоянова Иванова – ИСМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 25 септември 2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища и предложения по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Решението е № 591-ПВР/НС. 

Колеги, прекъсвам заседанието за 15 минути за проветряване. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Преди да 

продължим с проектите на решения по точка пета, давам думата на 

колегата Войнов за спешен доклад, свързан с обществените поръчки 

във връзка с машинното гласуване. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в папката за днешно 

заседание и извън папките има две писма: писмо до „Сиела Норма“ 

АД и до „Информационно обслужване“ АД. Писмата са аналогични. 
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С тях във връзка с подадените от тях оферти в обществената поръчка 

с предмет „Доставка на 1600 машини“ ги каним за провеждане на 

преговори на 25 септември 2021 г. от 14,00 в сградата на Народното 

събрание. 

Виждате писмата, предлагам да ги гласуваме, за да може да 

ги качим в системата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, видяхте 

проектите на писма. Имате ли предложения по текста? Не виждам. 

Подлагам на гласуване проекта, както беше представен – да 

изпратим поканите до „Сиела Норма“ АД и „Информационно 

обслужване“ АД, които са подали оферта в обществената поръчка за 

доставка на 1600 машини за гласуване. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Във връзка със свързан доклад, по повод работата на тази 

комисия в утрешния ден ви предлагам да вземем протоколно 

решение, с което да бъде изменена Заповед № 17-АД/23.09.2021 г., с 

който беше определен съставът на комисията по тази обществена 

поръчка за доставка на 1600 СУЕМГ, като изменението се състои в 

това Н. Ж. – главен юрисконсулт в звено „Правна 

дейност“ в дирекция „Администрация“ да замени И. В. – 

юрисконсулт в същото звено поради невъзможност на последния да 

вземе участие в работата на комисията. Настоящата заповед ще 

бъде изготвена в два екземпляра – един за административната 

документация на Централната избирателна комисия и един за 

досието на обществената поръчка, както ще бъде и връчена на 

състава на комисията. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Продължаваме с проектите на решения. 

Госпожо Стойчева, продължете вашите доклади. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, следващият проект на 

решение е относно назначаване на Районна избирателна комисия в 

Деветнадесети изборен район – Русенски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Русе с 

вх. № ПВР-05-2/19 от 20 септември тази година. Към писмото са 

приложени протокол от проведените консултации за състав на РИК, 

ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции 

и приложените към тях документи.  

От представената преписка е видно, че на консултациите при 

областния управител не е постигнато съгласие между участниците. 

След запознаване с преписката и предвид изложеното дотук и на 

посочените в проекта правни основания предлагам Централната 

избирателна комисия да вземе следното решение: назначава Районна 

избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски, в 

състав от 13 членове, както следва: председател – Милена Георгиева 

Хинкова – „БСП за България“; зам.-председатели: Ина Георгиева 

Райчева-Цонева – ИТН И Елиз Фикрет Халил – ДПС; секретар – 

Николай Иванов Братованов – ГЕРБ-СДС и членове: Ангел 

Йорданов Стефанов и Дилян Ивов Николов – ИТН; Анелия Недкова 

Петрова и Миглена Маринова Ангелова – ГЕРБ-СДС; Екатерина 

Василева Заякова – „БСП за България“; Шейнур Мейсуд Еюб  – 

ДПС; Стефан Димов Бонев и Константин Евгениев Станимиров – 

ДБ; Станимир Денчев Бояджиев – ИСМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 

25 септември 2021 г. 
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Пропуснах да съобщя, че към преписката са приложени и 

предложенията за резервни членове на политическите партии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение? Не виждам. 

Подлагам на гласуване решението за назначаване на РИК в 

Деветнадесети изборен район – Русенски, в изборите на 14 ноември 

2021 г. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 592-ПВР/НС. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект на решение е 

относно назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и 

шести изборен район – Софийски. 

Постъпило е писмо от областния управител на Софийска 

област с вх. № ПВР-05-2/19.09.2021 г., към което са приложени 

протокол за проведени консултации при областния управител за 

състав на РИК, направените предложения от участвалите партии и 

коалиции и приложените към тях документи.  

От представената преписка е видно, че при областния 

управител не е постигнато съгласие между участвалите политически 

партии и коалиции относно назначава състава на РИК в Двадесет и 

шести изборен район. Поради казаното дотук на съответните правни 

основания след обстойно запознаване с преписката по писмото на 

областния управител, предлагам следния проект на решение: 

назначава Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен 

район – Софийски, в състав от 13 членове, както следва: председател 

– Димитър Тодоров Димитров – ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: 

Николай Илиев Иванов – ИТН и Илия Богданов Белитов – ДПС; 

секретар – Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова – „БСП за 

България“ и членове, както следва: Сивена Иванова Сивенова и 
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Теодор Петров Геков – ИТН; Александър Тодоров Христов и Теодор 

Бориславов Атанасов – ГЕРБ-СДС; Лазарина Василева Бонева – 

„БСП за България“; Елеонора Георгиева Николова – ДПС; Явор 

Борисов Кичев  и Петър Цанков Георгиев – ДБ; Стефка Ганева 

Въжарова – ИСМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 

25 септември 2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на проекта на решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 593-ПВР/НС. 

Заповядайте, колега Георгиева, в тази точка. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за назначаване на Районна избирателна комисия в 

Единадесети изборен район – Ловешки. 

Постъпила е преписка от областния управител на област Ловеч 

с вх. № ПВР-05-2/9 от 19.09.2021 г., в която са представени протокол 

за проведените консултации, ведно с направените предложения от 

участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. 

На консултациите са участвали упълномощени представители на 

всички парламентарно представени партии и коалиции. Спазени са 

изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, 

но не е постигнато съгласие между участниците по отношение 

ръководството на Районната избирателна комисия. 

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

Централната избирателна комисия да реши: назначава Районна 

избирателна комисия в Единадесети изборен район – Ловешки, в 

състав от 13 членове, както следва: председател – Валентина 

Стефанова Недялкова – ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: Валентин 



28 

Георгиев Вълев – ИТН, Клара Сашева Баросова – ДБ; секретар – 

Петко Георгиев Петков – „БСП за България“ и членове: Велислава 

Атанасова Карадобрева и Петя Цанкова Стоянова – ИТН; Анна 

Дочева Михайлова и Иван Донев Арабаджиев – ГЕРБ-СДС; Рени 

Бориславова Миткова – „БСП за България“; Ивайло Валентинов 

Георгиев – ДБ; Фатме Юсеинова Моллова и Севдие Шефкат 

Кулаалиева – ДПС; Мариана Михайлова Иванова – ИСМВ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект имате ли въпроси? 

Подлагам на гласуване проекта на решение за назначаване на 

Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район – 

Ловешки. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 594-ПВР/НС. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам проект на 

решение за назначаване на Районна избирателна комисия в 

Седемнадесети изборен район – Пловдивски.  

Постъпило е писмо от областния управител с документи от 

проведени консултации за състав на Районна избирателна комисия. 

На консултациите са участвали представители на всички 

парламентарно представени партии и коалиции. 

Към преписката са налични всички изискуеми документи по 

чл. 60, ал. 3 и 4 Изборния кодекс.  

На проведените консултации не е постигнато съгласие между 

участниците по отношение ръководството на Районна избирателна 

комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски. Предвид 

това и на база правните основания предлагам на Централната 

избирателна комисия да реши: назначава Районна избирателна 

комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в състав от 
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17 членове, както следва: председател – Дарина Цвяткова Тодорова 

– ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: Кристиан Димитров Гьошев – ИТН 

и Ферад Есад Мурад – ДПС; секретар – Ваня Костадинова 

Костадинова – „БСП за България“ и членове, както следва: Никола 

Владимиров Златев, Калоян Антонов Ангелов, Стефан Стоянов 

Вълчев и Емил Кирилов Хаджиев – ИТН; Росица Ангелова Гавазова, 

Янко Христов Радунчев и Стелияна Димитрова Немцова – ГЕРБ-

СДС; Иван Милков Кърчев и Добромир Димитров Алексов – „БСП 

за България“; Мария Атанасова Пейчева и Нина Стоянова Георгиева 

– ДБ; Радина Бойчева Петрова – ДПС; Никола Атанасов Коцелов –

ИСМВ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли някакви бележки? Не виждам. 

Подлагам на гласуване проекта на решение за назначаване на 

РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 595-ПВР/НС. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Продължавам с проект на 

решение за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет 

и седми изборен район – Старозагорски. 

Преписката, постъпила от областния управител е с 

вх. № ПВР-05-2/1 от 19.09.2021 г. Приложени са протокол за 

проведените консултации, ведно с направените предложения от 

участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. 

На консултациите са участвали упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции, но не е постигнато съгласие между участниците по 

отношение ръководството на РИК. 
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Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да реши: назначава Районна 

избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – 

Старозагорски, в състав от 17 членове, както следва: председател – 

Златина Минчева Йовчева – ИТН; зам.-председатели: Теодора 

Иванова Крумова – ГЕРБ-СДС и Светла Неделчева Карастоянова – 

ДБ; секретар – Междну Бехчет Халид – ДПС и членове: Станка 

Стоянова Хърсева, Атанас Георгиев Милков, Кристиан Атанасов 

Баджаков и Йордан Стоянов Данев – ИТН; Димо Пенев Димитров, 

Надя Петрова Ралчева и Нина Цветкова Савова-Кършакова – ГЕРБ-

СДС; Велина Димитрова Атанасова, Денчо Иванов Денев и Петя 

Стойкова Александрова –„БСП за България“; Елица Димитрова 

Сярова – ДБ; Севинч Ремзи Хамза – ДПС; Снежана Бонева Тодорова 

– ИСМВ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение за РИК – Стара Загора, имате ли становища, бележки? 

Не виждам. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 596-ПВР/НС. 

Следващ докладчик е господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Представям проект на решение за 

назначаване на Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен 

район – Пазарджишки, за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от областния управител на област 

Пазарджик с вх. № ПВР-05-2/11 от 19.09.2021 г. на Централната 

избирателна комисия. Към писмото са представени протокол от за 
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проведени консултации за състав на РИК, ведно с направените 

предложения от участвалите партии и коалиции. На консултациите 

са участвали надлежно упълномощени представители на всички 

парламентарно представени партии и коалиции. От представената 

преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния 

кодекс за проведените консултации, но не постигнато съгласие по 

отношение ръководството и състава на Районна избирателна 

комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки. 

Предвид изложеното и на съответните правни основания, 

предлагам Централната избирателна комисия да вземе следното 

решение: назначава Районна избирателна комисия в Тринадесети 

изборен район – Пазарджишки, в състав от 13 членове, както следва: 

председател – Йордан Кирилов Кожухаров – ГЕРБ-СДС; зам.-

председатели: Петя Методиева Грозданова – ИТН и Елена Кръстева 

Попова – „БСП за България“; секретар – Васвие Байрамалиева 

Мехмедова – ДПС и членове, както следва: Ростислав Ангелов 

Венчев и Атанас Петров Петров – ИТН; Антони Христосков Върбев 

и Лъчезар Николаев Минев – ГЕРБ-СДС; Цветанка Иванова 

Христоскова-Гаджева – „БСП за България“;  Христо Николов 

Вълков и Иванка Василева Гатина – ДБ; Али Ахмедов Чешмеджиев 

– ДПС; Стойко Николов Власев – ИСМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в длъжност на 25 

септември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

за назначаване състава на РИК – Пазарджик. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 597-ПВР/НС. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващото предложение за 

решение е относно назначаване на Районна избирателна комисия в 

Тридесети изборен район – Шуменски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Шумен 

с вх. № ПВР-05-2/2 от 19.09.2021 г. на Централната избирателна 

комисия. Към писмото са представени протокол за проведените 

консултации на 19 септември 2021 г. за състав на РИК. На 

консултациите са участвали надлежно упълномощени представители 

на всички парламентарно представени партии и коалиции. 

От представената преписка се установява, че са спазени 

изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, 

но не е постигнато съгласие между участващите по отношение на 

ръководството и състава на РИК в Тридесети изборен район – 

Шуменски. 

Предвид изложеното и на съответните основания предлагам 

Централната избирателна комисия да вземе следното решение: 

назначава Районна избирателна комисия в Тридесети изборен район 

– Шуменски, в състав от 13 членове, както следва: председател – 

Василина Иванова Кънчева – ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: 

Веселина Маринова Маринова – ИТН и Мариела Любчева Великова 

– „БСП за България“; секретар – Ахмед Метинов Джамбазов – ДПС,  

и членове, както следва: Виолина Карова Йорданова, Димитър 

Янков Димитров – ИТН; Карен Гарабед Гарабедян и Севдалина 

Петрова Герджикова – ГЕРБ-СДС; Борислав Стоянов Георгиев – 

„БСП за България“; Мария Велкова Василева и Пламен Кръстев 

Петров – ДБ; Хатидже Сали Исуф – ДПС; Деян Пенчев Станев – 

ИСМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 25 септември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване решението за назначаване на Районна 

избирателна комисия в Тридесети изборен район – Шуменски. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 598-ПВР/НС. 

Следващ докладчик, колегата Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Представям проект на решение за 

назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен 

район – Врачански. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Враца. 

Към предложението са представени протокол и всички необходими 

документи от проведените консултации при областния управител за 

състав на РИК. На консултациите са участвали надлежно 

упълномощени представители на всички парламентарно 

представени партии и коалиции.  На проведените консултации при 

областния управител не е постигнато съгласие. 

Предвид изложеното и на основание съответните основания 

от Изборния кодекс и решението на Централната избирателна 

комисия предлагам на вашето внимание следното решение: 

назначава Районна избирателна комисия в Шести изборен район – 

Врачански, в състав от 13 членове, както следва: председател – 

Камелия Кръстева Татарска – ИТН; зам.-председатели: Лора 

Стефчова Младенова-Атанасова – ГЕРБ-СДС и Красимир Крумов 

Колев – ДБ; секретар – Ивона Йорданова Данова – ДПС и членове, 

както следва: Горан Йорданов Златков и Иван Пламенов Иванов –

ИТН; Силия Иванова Иванова и Ирена Иванова Николова – ГЕРБ-

СДС;  Маргарит Марков Маждраков и Малинка Георгиева 

Михайлова – „БСП за България“; Красимира Милетиева Банчева – 

ДПС; Николай Пенков Николов – ДБ; Даниел Борисов Христов –

ИСМВ със съответните ЕГН. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 25 септември 2021 г. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение имате ли някакви въпроси? Не виждам. 

Подлагам на гласуване решението за назначаване на Районна 

избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански в 

изборите на 14 ноември. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

 Решението е № 599-ПВР/НС. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет 

и пети изборен район – София. 

Постъпило е предложение от областния управител на област 

София. Към предложението са представени протокол за проведените 

консултации при областния управител за състав на  РИК, ведно с 

направените предложения от участвалите партии и коалиции и 

приложените към тях документи. 

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. 

На проведените консултации е постигнато съгласие и предвид 

изложеното и на основанията от Изборния кодекс и решението на 

Централната избирателна комисия предлагам следния проект на 

решение: назначава Районна избирателна комисия в Двадесет и пети 

изборен район – София, в състав от 17 членове, както следва: 

председател Виолета Красимирова Темелкова-Петрова – ГЕРБ-СДС; 

зам.-председатели: Мартина Цветанова Маринова  – ДПС и Велин 

Ангелов Пеев – ДБ; секретар – Александър Ламбринов Шпатов – 

ИТН, и членове, както следва: Людмила Петрова Георгиева, Светла 

Иванова Илиева, Цветелина Мартен Калеева и Любомира 

Димитрова Йорданова – ИТН; Диян Сашов Асенов, Соня Боянова 
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Василева и Христианна Василева Василева -ГЕРБ-СДС; Жана 

Бориславова Иванова, Ивайло Веселинов Василев и Елеонора 

Георгиева Ангелова – „БСП за България“; Венцеслав Василев Йотов 

– ДПС; Цветанка Петкова Петкова – ДБ; Владимир Павлов 

Александров – ИСМВ, със съответните ЕГН. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 

25 септември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение имате ли въпроси? Тази комисия е с постигнато съгласие на 

преговорите. 

Подлагам на гласуване проекта на решение за назначаване 

състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен 

район – София. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 600-ПВР/НС. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет 

и четвърти изборен район – София. 

Постъпило е предложение от областния управител на област 

София, като към предложението са представени протокол за 

проведените консултации при областния управител за състав на РИК 

с всички необходими предложения от участвалите парти и коалиции. 

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции.  

На проведените консултации при областния управител е 

постигнато съгласие между участниците и на съответните основания 

от Изборния кодекс и Решение № 539-НС на Централната 

избирателна комисия предлагам на вашето внимание следното 



36 

решение: назначава Районна избирателна комисия в Двадесет и 

четвърти изборен район – София, в състав от 17 членове, както 

следва: председател – Татяна Василева Александрова – ИТН; зам.-

председатели:  Валери Владимиров Цолов – ГЕРБ-СДС и Георги 

Христов Кюркчиев – „БСП за България“; секретар – Благомира 

Димитрова Андонова – ДПС, и членове, както следва: Рени 

Стефанова Стоева-Карева, Йонка Христова Христова, Елинка 

Петрова Николова и Верослав Владимиров Владимиров – ИТН; 

Евгений Кирилов Пепелянков, Мария Генчева Георгиева и Стоил 

Петромил Сотиров – ГЕРБ-СДС; Десислава Здравкова Таранова-

Андонова, Даниела Алексиева Цекова и Георги Константинов 

Димитров – ДПС; Борислав Георгиев Ганчев и Калин Апостолов 

Ангелов – ДБ; Антоанета Славчева Мишева – ИСМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 

25 септември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване проекта на решение относно 

назначаване състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и 

четвърти изборен район – София. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 601-ПВР/НС. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Представям на вниманието ви проект на 

решение назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и 

трети изборен район – София. 

Постъпило е предложение от областния управител на област 

София. Към предложението са представени протокол за проведени 

консултации, ведно с направените предложения. 
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На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. На проведените консултации при областния управител е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и 

ръководството на Районната избирателна комисия. 

С оглед на това и на съответните основания от Изборния 

кодекс и решението на Централната избирателна комисия предлагам 

на вашето внимание следното решение: назначава Районна 

избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, в 

състав от 17 членове, както следва: председател – Живка Василева 

Котева – БСП за България; зам.-председатели: Димитър Петров 

Шалъфов – ИТН и Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова – 

ИСМВ; секретар – Полина Василева Витанова – ГЕРБ-СДС, и 

членове, както следва: Параскева Иванова Димитрова, Снежана 

Тодорова Инкова, Райна Константинова Евтимова и Мая Тодорова 

Христова – ИТН Красимир Георгиев Сираков, Надя Асенова 

Ангелова и Стоян Красимиров Кожухаров – ГЕРБ-СДС; Миладин 

Петров Рангелов и Дарина Маркова Пачева – „БСП за България“; 

Метин Мехмед Сюлейман и Милен Събинов Ревански – ДПС; 

Снежина Стоянова Календжиева и Васил Василев Кънев – ДБ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 

25 септември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване решението относно назначаване на Районна избирателна 

комисия в Двадесет и трети изборен район – София. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 602-ПВР/НС. 

Следващ докладчик колегата Баханов. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № 

ПВР-05-2/2 от 19.09.2021 г. и се отнася за назначаване на Районна 

избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички. Има 

протокол от проведените консултации при областния управител на 

област Добрич, проведени на 19 септември 2021 г.  

В консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. От представената преписка в писмото на областния 

управител се установява, че са спазени всички изисквания на 

Изборния кодекс за провеждане на консултациите. Участвалите 

партии и коалиции са направили своите предложения за състава на 

РИК, с което се съдържат изискуемите се документи съгласно 

Изборния кодекс – чл. 60, ал. 3 и 4.  

На проведените консултации не е постигнато съгласие между 

участниците по отношение на състава и ръководството на РИК в 

Осми изборен район – Добрички. 

Предвид изложеното предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе решение, с което да назначи Районна избирателна 

комисия в Осми изборен район – Добрички, в състав от ръководство 

и 13 членове, както следва: председател – Цонка Георгиева Велкова 

– ГЕРБ-СДС; зам.-председатели: Диана Илиева Далакманска – ИТН 

и Диляна Данаилова Василева – ДБ; секретар – Мелекбер Мустафа 

Абил – ДПС, и членове, както следва: Бранимир Димитров Вълчанов 

и Петя Райкова Карагеоргиева – ИТН; Димчо Илиев Илиев и 

Александрина Богомилова Желязкова – ГЕРБ-СДС; Галина 

Славкова Тодорова и  Руслава Ганчева Гаврилова – „БСП за 

България“; Наджие Али Адем – ДПС; Живко Пенев Желязков – ДБ; 

Явор Минев Георгиев – ИСМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в длъжност на 

25 септември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение? 
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Подлагам на гласуване проекта на решение относно 

назначаване на РИК в Осми изборен район – Добрички, в изборите 

на 14 ноември 2021 г. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 603-ПВР/НС. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам на вашето 

внимание проект на решение относно назначаване на Районна 

избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Монтана 

с вх. № ПВР-05-2/5 от 19 септември 2021 г. Към писмото са 

представени и протокол за проведените консултации при областния 

управител на 19 септември 2021 г. Към преписката са представени и 

направените предложения от участвалите партии и коалиции и 

приложените към тях документи. 

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. От представената преписка се установява, че са спазени 

изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултации. 

Участвалите партии и коалиции са направили предложение за 

състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи 

съгласни Изборния кодекс. 

На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие между участващите партии и коалиции относно 

състава на ръководството и членовете. 

Предвид изложеното и на основание разпоредбите на 

Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе следното решение: назначава Районна избирателна комисия в 

Дванадесети изборен район – Монтана, в състав от 13 членове, както 

следва: председател – Валери Иванов Димитров – ГЕРБ-СДС; зам.-
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председатели: Гита Цветкова Георгиева – ИТН и Галина Младенова 

Евгениева – ДПС; секретар – Камелия Александрова Илиева – „БСП 

за България“ и членове: Мартин Петров Конов и Христина 

Николаева Стоянова – ИТН; Пламка Христова Григорова и Диана 

Иванова Иванчева – ГЕРБ-СДС; Ивайло Иванов Георгиев – „БСП за 

България“; Гергана Кирилова Милорадова – ДПС; Александър 

Сократов Александров и Миглена Асенова Георгиева – ДБ; Цена 

Замфирова Димитрова – ИСМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в длъжност на 

25 септември 2021 г. 

Има и списък на предложени членове от партиите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, 

становища по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 604-ПВР/НС. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам проект на решение относно 

назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори 

изборен район – Смолянски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Смолян 

с вх. № ПВР-05-2/19.09.2021 г. Към писмото са представени 

протокол от проведените консултации при областния управител от 

19 септември 2021 г., ведно с направените предложения от партиите 

и коалициите, участвали в консултациите, както и приложените от 

тях документи. 

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. 
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От преписката, изпратена в Централната избирателна комисия 

се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за 

провеждане на консултациите – чл. 60, ал. 3 и 4. 

На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на 

ръководството и състава на Районна избирателна комисия в 

Двадесет и втори изборен район – Смолянски. 

Предвид гореизложеното и на основание разпоредбите на 

Изборния кодекс и Решение № 539-ПВР/НС предлагам Централната 

избирателна комисия да вземе следното решение: назначава Районна 

избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – 

Смолянски, в състав от 13 членове, както следва: председател – 

Росица Станимирова Чакърова – ДПС; зам.-председатели: Мария 

Ангелова Петкова – ИТН и Златко Славчев Карамучев – ГЕРБ-СДС; 

секретар – Димитър Стоянов Марев – ДБ, и членове: Соня Стоянова 

Коджебашева и Йордан Савов Фотев – ИТН, Симеон Атанасов 

Велинов и Малинка Минчева Кордова – ГЕРБ-СДС; Костадин 

Димитров Чаталбашев и Маргарита Георгиева Солакова – „БСП за 

България“; Антоанета Емилова Узунова – ДБ; Емилиян Здравков 

Бакърджиев – ДПС; Любен Динков Атанасов – ИСМВ. 

Районната комисия встъпва в длъжност на 25 септември 

2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 605-ПВР/НС. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам проект на решение относно 

назначаване на Районна избирателна комисия в Първи изборен 

район – Благоевградски. 

Постъпило е предложение от областния управител на област 

Благоевград с вх. № ПВР-05-2/15 от 19.09.2021 г. Към 

предложението са представени протокол от проведените 

консултации на 19 септември 2021 г., ведно с направените 

предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към 

тях документи. 

На проведените консултации са участвали надлежно 

упълномощени представители на всички парламентарно 

представени партии и коалиции. 

От преписката се установява, че са спазени изискванията на 

Изборния кодекс за провеждане на консултации, като участвалите 

парти и коалиции са направили предложение за състав на РИК, в 

който се съдържат изискуемите съгласно Изборния кодекс 

документи. 

На проведените консултации при областния управител е 

постигнато съгласие между участниците по отношение както на 

състава, така и на ръководството на РИК в Първи изборен район – 

Благоевградски. 

Предвид изложеното и на основание разпоредбите на 

Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе следното решение: назначава Районна избирателна комисия в 

Първи изборен район – Благоевградски, в състав от 17 членове, 

както следва: председател – Ангел Милчев Ризов – ИТН; зам-

председатели: Антоанета Кирилова Богданова – ГЕРБ-СДС и Мария 

Николова Захова – „БСП за България“; секретар – Галена Николаева 

Манова-Узунова – ДПС и членове: Радослав Иванов Митрев, 

Десислава Костадинова Грозданова, Галина Иванова Тренчева-

Николова и Зоя Георгиева Манова – ИТН; Тина Илианова Кълбова, 

Антоанета Димитрова Кръстева и Елена Иванова Панчева –ГЕРБ-

СДС; Мартин Георгиев Бориков и Валентин Кръстев Бошкилов –
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„БСП за България“;  Мустафа Муса Сирачки – ДПС; Милена 

Димчова Велкова и Емил Николов Тодоров – ДБ; Анна Кирилова 

Бистричка – ИСМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в длъжност на 25 

септември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по състава 

на комисията в Първи изборен район? 

Подлагам на гласуване този проект на решение за 

назначаване състава на Районна избирателна комисия в Първи 

изборен район – Благоевградски. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 606-ПВР/НС. 

Следващ докладчик е Гергана Стоянова – заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, представям ви проект на 

решение за назначаване състав на Районна избирателна комисия в 

Седми изборен район – Габровски за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Постъпило е писмо от Областния управител на област 

Габрово с вх. № ПВР-05-2/22 от 20.09.2021 г. Към писмото са 

представени протокол от проведените на 19 септември 2021 г. 

консултации при Областния управител за състав на РИК, ведно с 

направените предложения от участвалите партии и коалиции и 

приложените към тях документи.  

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. 

От представената преписка се установява, че са спазени 

всички изисквания на Изборния кодекс за провеждане на 
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консултациите, участвалите партии и коалиции са направили 

предложения за състава на РИК, в които се съдържат изискуемите по 

Изборния кодекс документи. 

На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на 

ръководството на Районна избирателна комисия в Седми изборен 

район – Габровски. 

Предвид изложеното, на основание съответни текстове от 

Изборния кодекс и Решение на Централната избирателна комисия 

предлагам назначаване на Районна избирателна комисия в Седми 

изборен район – Габровски, в състав от 13 членове, както следва: 

председател – Мария Николаева Недева – ГЕРБ; зам.-председатели: 

Даниела Радославова Райкова – ИТН и Валентин Атанасов 

Туфекчийски – ИСМВ; секретар –  Юлия Петрова Ненова – „БСП за 

България“ и членове: Любомир Димчев Банев и Даниел Милков 

Ников – ИТН; Мирослава Стефанова Иванова и Христина Христова 

Петкова – ГЕРБ-СДС; Соня Борисова Семова – „БСП за България“; 

Юли Божидаров Енчев и Васил Николаев Найденов – ДБ; Кенан 

Раимов Сабриев и Христо Савчев Башев – ДПС. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 25 септември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване решението относно назначаване 

състава на РИК в Седми изборен район – Габровски. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за  14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 607-ПВР/НС. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Представям ви следващия проект на 

решение относно назначаване на Районна избирателна комисия в 

Четиринадесети изборен район – Пернишки. 

Постъпило е писмо от Областния управител на област 

Перник с вх. № ПВР-05-2/14 от 19.09.2021 г. Към писмото са 

представени протокол от 19 септември 2021 г. при Областния 

управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от 

участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.  

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. 

От представената преписка се установява, че са спазени 

изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, 

участвалите партии и коалиции са направили предложения за 

състава на РИК, в които се съдържат изискуемите документи 

съгласно Изборния кодекс. 

На проведените консултации при Областния управител не е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на 

ръководството на Районна избирателна комисия в Четиринадесети 

изборен район – Пернишки. 

Предвид изложеното и на основание съответни текстове от 

Изборния кодекс и решение на Централната избирателна комисия 

предлагам: назначава Районна избирателна комисия в 

Четиринадесети изборен район – Пернишки, в състав от 13 членове, 

както следва: председател – Георги Димитров Георгиев  – ИТН; зам.-

председатели: Румяна Николова Петрова  – ГЕРБ-СДС и Александър 

Малинов Вергинов  – ДБ; секретар – Станка Йорданова Рударска –

„БСП за България“ и членове: Росица Николаева Тодорова и 

Лъчезар Борисов Лазов  – ИТН; Валентина Страхилова Генадиева-

Димитрова и Светлана Кирилова Петкова  – ГЕРБ-СДС; Снежанка 

Стефанова Йорданова – „БСП за България“; Никола Василев 

Йорданов – ДБ, Галина Радева Никодимова и Гинка Симова 
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Мирчева-Теофилова – ДПС; Аделина Валентинова Атанасова –

ИСМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 25 септември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

проекта на решение. Имате ли въпроси? Не виждам. 

Подлагам на гласуване решението, с което да назначим 

състава на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен 

район – Пернишки. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за  14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 608-ПВР/НС. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Последният ми доклад е относно 

назначаване на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи 

изборен район – Ямболски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Ямбол 

с вх. № ПВР-05-2/25 от 20.09.2021 г. Към писмото са представени 

протокол от 19 септември 2021 г. за проведените консултации при 

Областния управител за състав на РИК, ведно с направените 

предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към 

тях документи.  

На консултациите са участвали надлежно упълномощени 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции. 

От представената преписка в Централната избирателна 

комисия се установява, че са спазени изискванията на Изборния 

кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и 

коалиции са направили предложения за състава на РИК, в които се 

съдържат всички изискуеми съгласно Изборния кодекс документи. 
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На проведените консултации при областния управител не е 

постигнато съгласие между участниците по отношение на 

ръководството на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи 

изборен район – Ямболски, поради което на основание съответни 

текстове от Изборния кодекс и Решение № 539-ПВР/НС На 

Централната избирателна комисия предлагам състав на Районна 

избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, 

в състав от 13 членове, както следва: председател – Милко Димитров 

Димитров – ИТН, зам.-председатели: Ани Стефанова Канева – 

ГЕРБ-СДС и Николай Динков Начев – ДБ; секретар – Яна 

Михайлова Първанова – „БСП за България“, и членове: Катя 

Анатолиева Апостолова и Веса Георгиева Ефева – ИТН; Димитър 

Събев Събев и Емилия Георгиева Марчева – ГЕРБ-СДС; Биляна 

Иванова Кавалджиева-Димитрова – БСП; Нели Кръстева Стоянова –

ДБ; Лора Алекова Каламерова и Мима Атанасова Атанасова – ДПС 

Мариана Георгиева Гърдева-Виденова – ИСМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в длъжност на 

25 септември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси? 

Подлагам на гласуване решението за назначаване състава на 

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – 

Ямболски. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 609-ПВР/НС. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В моя вътрешна папка са последните три 

проекта на решения за назначаване на районни избирателни 

комисии. 
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Първият проект на решение е относно назначаване на 

Районна избирателна комисия в Девети изборен район – 

Кърджалийски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област 

Кърджали с вх. № ПВР-05-2/21 от 20.09.2021 г. В преписката са 

представени необходимите документи от проведените консултации с 

парламентарно представените партии и коалиции. 

Направени са предложения, представени са документи за тези 

предложения. Не е постигнато съгласие. 

При условията на непостигнато съгласие предлагам да 

назначим Районна избирателна комисия в Девети изборен район – 

Кърджалийски, в състав от 13 членове, както следва: председател – 

Величка Димитрова Георгиева – „БСП за България“; зам.-

председатели:  Христина Кралева Георгиева – ИТН и Петър Иванов 

Захариев – ГЕРБ-СДС; секретар – Беркант Метин Барзат – ДПС, и 

членове: Наско Славчев Сапунджиев и Яна Николаева Делчева – 

ИТН; Димитър Киров Димитров и Иван Добрев Илиев – ГЕРБ-СДС; 

Иван Пламенов Робов – „БСП за България“;  Марияна Димитрова 

Ставрова и Галина Нешева Марева – ДБ; Неджатин Мехмед Салим –

ДПС; Красимир Петков Бибиновски  – ИСМВ. 

Районната избирателна комисия ще встъпи в правомощията 

си от 25 септември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение за състава на Районна избирателна комисия – Кърджали. 

Подлагам на гласуване решението за назначаване на РИК в 

Девети изборен район – Кърджалийски. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 610-ПВР/НС. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, проект на решение за 

назначаване на Районна избирателна комисия в Осемнадесети 

изборен район – Разградски. 

Постъпило е писмо от областния управител на област Разград 

с вх. № ПВР-05-2/27 от 21.09.2021 г. Към писмото е приложена 

преписка за проведените консултации, ведно с направените 

предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към 

тях документи. 

На консултациите не е постигнато съгласие, поради което, 

при условията на непостигнато съгласие предлагам следния проект 

на решение за назначаване на Районна избирателна комисия в 

Осемнадесети изборен район – Разградски, в състав от 13 членове, 

както следва: председател – Хубан Евгениев Соколов – ГЕРБ-СДС; 

зам.-председатели: Светлана Недялкова Неделчева – ИТН и Жоро 

Михайлов Чобанов – ДБ; секретар –  Нергин Хюсеинов Хамдиев –

ДПС и членове: Драгомир Русев Павлов и Цветелина Ботева Ботева 

– ИТН; Ралица Стефанова Костова-Цветанова и Айсел Мехмедова 

Хасанова – ГЕРБ-СДС; Силвия Наскова Великова и Любица 

Иванова Бочева – „БСП за България“; Ивелина Георгиева Игнатова – 

ДБ; Юмгюл Мухарем Ахмедова – ДПС; Маргарита Тинчева Иванова 

– ИСМВ. 

Районната избирателна комисия да встъпи в длъжност на 

25 септември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение за РИК – Разград? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

за назначаване на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 611-ПВР/НС. 



50 

Последният доклад е за Районна избирателна комисия – 

Търговище. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, нарочно го оставих 

последен, за да завършим със съгласие и със съгласие да 

продължаваме, за да си направим изборите. 

Докладвам проект на решение относно назначаване на 

Районна избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район – 

Търговищки при условия на постигнато съгласие. 

Постъпилото писмо от областния управител на област 

Търговище е с вх. № ПВР-05-2/7 от 19 септември 2021 г. с 

документите по проведената консултация, предложенията и 

документите на предложените за членове на тази РИК. 

Предлагам Централната избирателна комисия да назначи 

Районна избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район – 

Търговищки, в състав от 15 членове, както следва: председател – 

Диана Йорданова Игнатова – „БСП за България“; зам.-председатели: 

Добри Димитров Ковачев – ИТН и Тодор Костадинов Тодоров – 

ГЕРБ-СДС, секретар – Дениз Мустафов Хюсниев –ДПС, и членове: 

Ивалина Вескова Господинова и Кирил Марчев Киров – ИТН; 

Панайот Йорданов Димитров и Маринела Павлова Първанова – 

ГЕРБ-СДС; Галин Дамянов Дамянов – „БСП за България“; Дориана 

Георгиева Иларионова и Надя Георгиева Тодорова-Антонова – ДБ; 

Неслихан Кямилова Хамидова – ДПС; Анелия Райкова 

Александрова – ИСМВ. 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 

25 септември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, по този 

проект на решение, който е последен от проектите за назначаване 

съставите на РИК. 

Моля, режим на гласуване за назначаване на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район – 

Търговишки в изборите на 14 ноември 2021 г. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Решението е № 612-ПВР/НС. 

Успех на колегите в Районните избирателни комисии. 

Връщаме се към точка трета от дневния ред: Гласуване извън 

страната. 

Заповядайте, колега Томов по проекта на решение, чийто срок 

е днес. 

 

Точка 3. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Във вътрешната мрежа, в 

папка с мои инициали от днешна дата е качен проектът на решение 

относно обявяване на местата, в които ще се образуват избирателни 

секции по реда на чл. 14, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс. 

Със свое писмо, заведено в Централната избирателна комисия 

с вх. № ПВР-04-001-781/1/ от 21 септември 2021 г. Министерството 

на външните работи уведомява Централната избирателна комисия за 

предложение на посолството на Република България във Федерална 

република Германия да бъде изпратена молба до германската страна 

за разглеждане на 40 адреса на избирателни секции извън 

дипломатическите и консулски представителства на страната ни в 

Германия за изборите за президент и вицепрезидент и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г.. Министерството на външните 

работи подкрепя предложението на дипломатическата мисия. 

Причината за това ограничение на броя на адресите, на които да е 

възможно да се образуват избирателни секции в предстоящите 

избори за президент и вицепрезидент и за народни представители е 

изричното заявление на Министерството на външните работи на 

Федерална република Германия, изразено във вербална нота с изх. 
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№ 505-510.31/1 BGR, изпратена до посолството на Република 

България на 13 септември 2021 г., в което се казва, че „разрешение 

за повече от 40 избирателни секции в бъдеще вече няма да бъде 

възможно“. 

Във вербалната нота се подчертава, също така, че „за 

провеждането на гласуването по пощата не се изисква разрешение“. 

Федералното Министерство на външните работи „настоятелно моли 

при бъдещи избори и референдуми по възможност да не се 

предвиждат избирателни секции извън дипломатическите и 

консулските представителства“. 

  Централната избирателна комисия разгледа създалата се 

ситуация и на основание чл. 13 ал. 1 от Изборния кодекс взе 

решение да приеме изискванията на приемащата държава при 

определяните на секциите, които да бъдат разкрити по чл. 14 т. 3. 

На основание чл. 13 ал. 1, чл. 14, т. 1 и 3 , чл. 12 и чл. 15,  във 

връзка с чл. 57, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс и съгласно свое 

Решение № 556-ПВР/НС от 17.09.2021 г., Централната избирателна 

комисия реши: обявява списъка на местата извън страната, в които 

на проведени след 14.11.2016 г. избори е имало образувана поне 

една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 

избиратели, и за които приемащата страна не е изразила официално 

възражение за разкриване на избирателни секции на изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г., и списъка на дипломатическите и консулските 

представителства, в които предстои разкриването на избирателни 

секции, както следва: следва списък на секциите, които отговарят на 

посочените условия.  

Това е проектът, който предлагам на вашето внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение, смятам, че това е техническо оформяне, но 

индексът трябва да е ПВР/НС, тъй като касае и двата вида избори. 

Колеги, този проект на решение, тъй като се налага корекция в 

проекта, го отлагам за по-късно. 
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Докато колегата Томов отрази корекциите, ви предлагам да 

преминем към точка шеста и да вземем решенията, свързани с 

регистрация на партии и коалиции за участие в изборите на 14 

ноември.  

Първи докладчик е колегата Стойчева. 

 

Точка 6. Проект на решение относно регистрация на партии и 

коалиции за участие в изборите на 14 ноември 2021 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с проектен номер 629 е проект 

на решение относно регистрация на коалиция „Продължаваме 

Промяната“ за участие в изборите за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция 

„Продължаваме Промяната“, подписано от Кирил Петков Петков – 

представляващ коалицията, заведено под № 1 на 22.09.2021 г. в 

регистъра на коалициите за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Към заявлението са приложени: Решение за образуване на 

коалиция „Продължаваме Промяната“ от 20.09.2021 г. между партия 

ВОЛТ и партия „Средна европейска класа за общо участие в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Решението 

е подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с 

печатите на участващите в коалицията партии. 

Коалицията се представлява от Кирил Петков Петков и Асен 

Васков Василев заедно и поотделно. 

Приложени са и Удостоверение за актуално правно състояние 

на партия ВОЛТ; Удостоверение за актуално правно състояние на 

партия „Средна европейска класа“, Удостоверение на Сметната 

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

партия ВОЛТ, същото Удостоверение, издадена от Сметната палата 

за трите години и на партия „Средна европейска класа“; образец от 

печата на партия ВОЛТ; образец от печата на партия „Средна 

европейска класа“; образец от подписите на представляващите 
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партия ВОЛТ; образец от подписа на представляващия партия 

„Средна европейска класа“, както и образец от подписа на 

упълномощения представител на партията, а също така образец от 

подписа на представляващите коалиция „Продължаваме 

Промяната“.  

Представено е и платежно нареждане за внесен безлихвен 

депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, служебна бележка 

за банкова сметка, издадена от „Алианц Банк България“ АД на 

името на партия ВОЛТ, по която, съгласно решение за образуване на 

коалиция „Продължаваме Промяната“, по която ще се обслужва 

предизборната кампания на коалицията. Посочени са името и 

длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност, приложено е и пълномощно от 20септември 

2021 г. в полза на К. Ж. Б.; списък, съдържащ 

имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3938 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на коалицията. 

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината 

по следния начин: Продължаваме Промяната. 

От протокол от 24 септември 2021 г. с вх. № ПВР-04-03-6 на 

Централната избирателна комисия от ГД ГРАО за извършена 

проверка на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на 

коалиция „Продължаваме Промяната“, се установява спазването на 

разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс. 

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от 

Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК 

за регистрация на коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия реши: регистрира коалиция „Продължаваме 

Промяната“ за участие в изборите за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 
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Наименованието на коалицията в бюлетината е Продължаваме 

Промяната. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение, моля ви да се запознаете със съдържанието, тъй 

като е първото решение за регистрация. 

Имате ли въпроси и предложения по текста на проекта? Няма. 

Подлагам на гласуване проекта на решение за регистрация на 

коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Решението е № 613-НС/24.09.2021 г. 

Давам кратка почивка от 10 минути за проветряване на залата. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия. 

Продължаваме с докладите по точка седма. Заповядайте, 

колега Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали е проект с 

номер 637 относно решение за регистрация на партия Българско 

национално обединение – БНО, за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от партията, 

подписано от Георги Венелинов Георгиев в качеството му на 

председател и представляващ партията, заведено под № 2 на 
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23 септември 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи 

за регистрация и за двата вида избор, също така, като част от тях, е 

приложен и списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен 

подпис на заявени 2996 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията и в структуриран електронен вид на технически носител.  

Заявено е искане за наименованието в бюлетината по следния 

начин: БНО. 

От протокол с вх. № ПВР-04-03-7 от 24.09.2021 г. на 

Централната избирателна комисия от ГД ГРАО в МРРБ за 

извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията. От направената проверка се установява 

наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията. 

Предвид изложеното и на основание съответните текстове – 

чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и във връзка с останалите от Изборния 

кодекс, предлагам Централната избирателна комисия да реши:  

Регистрира партия Българско национално обединение – БНО, 

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Наименованието на партията в бюлетината за всеки вид избор 

е БНО. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

доклада на колегата Георгиев. Моля обърнете внимание на проекта 

на решение, тъй като регистрацията е заявена за участие в двата вида 

избора. 

Колеги, имате ли въпроси по проекта на решение? Не виждам. 
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Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно регистрация на партия „Българско национално обединение 

– БНО, за участие в изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Решението е № 614-ПВР/НС. 

Колеги, преди да продължим с проектите на решения, 

заповядайте, колега Войнов, в точка втора: Машинно гласуване. 

 

Точка 2. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило 

писмо в Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-06-6-

355/24.09.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ Ад и в него пишат, че 

във връзка с предстоящите избори, както и необходимостта СУЕМГ 

да се използват за частичните местни избори на 3 октомври 2021 г. 

молят да осигурим достъп на екип на „Сиела Норма“ АД във връзка 

с техните отговорности, които имат по извършване на техническата 

поддръжка на СУЕМГ по Договор № 1 и прилагат списък с 12 лица, 

за които твърдят, че са минали проверка за работа в склада по 

предходните избори на 11 юли 2021 г. 

Въпреки това, предлагам да изпратим писмо до МВР и ДАНС, 

в което да им предоставим списъка с 12 лица от екипа на „Сиела 

Норма“ АД и да ги помолим да бъде извършена съответната 

проверка и лицата, за които не възразяват, да бъдат допуснати за 

работа в склада, като молим да ни уведомят за резултатите от 

проверката. Може да видите писмото в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението на колегата Войнов да изпратим списъка с 
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лицата за извършване на проверка, а достъп ще бъде осигурен, в 

случай че бъде сключен договор със „Сиела Норма“ АД. 

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

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

(Георги Баханов, Йорданка Ганчева). 

Колега Баханов, заповядайте с проекта на решение за 

регистрация за участие в изборите. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка ще видите 

проект на решение относно регистрация на партия БРИГАДА за 

участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.  

Постъпило е заявление за регистрация от партия БРИГАДА, 

подписано от А. Е. Х. в качеството му на 

председател и представляващ партията, заведено под № 1 на 

23 септември 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Партията е заявила участие само в изборите за народни 

представители, видно от заявлението. 

Входящият номер на протокола от извършената проверка е 

ПВР-04-03-8/24.09.2021 г. на списъка на избирателите, които 

подкрепят регистрацията на партия БРИГАДА за участие в изборите 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. Представени са 

3001 подписа, установени коректни записи – 2750, което 

представлява изискуемия минимум, необходим за подкрепа 

регистрацията на партия БРИГАДА. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 16.09.2021 г. от СГС, VI-

5 състав, по ф. д. № 48/2020 г.; удостоверение от 21.09.2021 г. на 

Сметната палата; образец от подписа на представляващия партията; 

Образец от печата на партията; вносна бележка за внесен безлихвен 

депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в 

БНБ; удостоверение за открита банкова сметка; декларация за 
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определяне на лице, което отговаря за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на партията; пълномощно в полза на Е. Б. 

Х.; списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен 

подпис на заявени 3001 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на 

технически носител. 

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината 

по следния начин: БРИГАДА. 

Както казаха преди малко, от протокола на ГД ГРАО от 

извършената проверка се установява, че е спазена разпоредбата на 

чл. чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко 

от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия 

БРИГАДА. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс за регистрация на 

партия БРИГАДА за участие в изборите за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. 

Предвид изложеното, ви предлагам проект на решение: 

Централната избирателна комисия регистрира партия БРИГАДА за 

участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е БРИГАДА. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси или предложения по текста? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно регистрация на партия БРИГАДА за участие в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева,); против – 1 (Цветозар Томов). 
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Решението е № 615-НС. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, гласувах „против“, тъй като в 

списъка на тази партия са се подписали 48 починали лица. Това е 

поредният пример за това, че много от хората и организациите, 

излизащи на политическата сцена, по един съвършено безсрамен 

според мен начин злоупотребяват с правата, които им дава 

Изборният кодекс и очевидно включват фалшиви имена в списъците 

си 

Ще гласувам против всички заявки за регистрации, при които 

броят на починалите лица, при проверката на ГРАО, се оказва 

двуцифрено число. Защото това не е възможно да стане, ако 

списъците са готвени добросъвестно. Съжалявам, че си готвих 

проект на решение при гласуването на предишната партия, която 

събра рекордните до момента 104 починали лица. Трябва поне 

някаква символична санкции да има за подобни безобразия. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, остана ни 

един проект на решение – проектът за местата по чл. 14, т. 3 и т. 1. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Надявам се, че преработената 

версия е качена. Променена е мотивната част в съответствие с 

препоръките, които дадохте. Изцяло е добавен един встъпителен 

абзац, който е нов. Моля да го погледнете. 

Направена е и редакцията, която обсъдихме за списъка, да 

отпаднат позоваванията при отделните секции във Федерална 

република Германия да се сложи звездичка, която гласи: в местата 

на територията на Федерална република Германия, където се 

предвижда образуването на две избирателни секции, те следва да 

бъдат на един и същи адрес. Звездичката е сложена за тази част от 

списъка за местата в Германия. 

Добавеният нов абзац гласи следното: съгласно чл. 14, т. 3 на 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия следва да обяви 
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местата, в които на проведени до пет години преди изборния ден 

избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са 

гласували не по-малко от 100 избиратели. В изпълнение на това свое 

задължение Централната избирателна комисия разгледа и одобри 

списък на местата, отговарящи на условията на чл. 14, т. 3 на 

Изборния кодекс. В този списък бяха прибавени и местата, където 

има ДКП и следва да бъдат образувани секции по чл. 14, т. 1 от ИК. 

По-нататък са прибавени абзаците, които ги имаше в 

предишния проект, който докладвах, като са направени 

редакционните поправки, които бяха предложени тогава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в списъка с 

местата, където отбелязахме със звездичка за Германия: в местата на 

територията на Федерална република Германия, в които ще се 

образува повече от една избирателна секции може би да кажем. Ясно 

ли ни е, че ще бъдат две, може ли да са три? По-добре да бъде: в 

местата на територията на Федерална република Германия, в които 

ще се образува повече от една избирателна секция, те трябва да 

бъдат на един и същи адрес. 

Колеги, по проекта имате ли още редакции? 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Считам, че обяснителният текст за 

Федерална република Германия, ако намира място в нашето 

решение с оглед улеснение на българските избиратели извън 

страната, би следвало да го формулираме в мотивната част, като се 

аргументирам, че в подкрепа, че не считам да бъде в диспозитива, би 

следвало да сложим, ако ще седи в диспозитива, обяснителен текст 

по отношение на местата в ДКП по смисъла на чл. 14, т. 1, където 

отново следва да са на един адрес. Давам пример, без да гледам 

таблицата, Лондон (посолство 1), Лондон (посолства 2) обичайно 

също са на един адрес. Разбирам причините докладчикът да го 

сложи като обяснителен текст, затова и говорихме на работната 

група. 
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Моето предложение ще бъде да го съобразим в мотивите. Да е 

ясно, че всъщност тези места, като Дрезден 1, 2, 3 следва да бъдат на 

един адрес. Аз лично считам, че с оглед специфичния правов режим 

в Федерална република Германия, в случай на голям интерес на 

определени места и по преценка на Министерството на външните 

работи, след като има един адрес – може по писмото да са казали 

четири секции, но при техническа възможност могат да станат и пет. 

Идеята е да стане ясно на хората, че ще бъдат на един и същи 

адрес. По аналогия с посолствата – знаете, че до последния момент, 

когато обявяваме местата по чл. 12, се правят предложения от 

самите ДКП да има повече от една или повече от две. Случвало се е 

дори, когато обявим, взимайки опит от последните избори, местата и 

броят на секциите, те отново излизат с предложения, с част от които, 

с оглед разпоредбите на закона, не сме се съобразявали. 

Конкретните ми предложения, ако колегата докладчик и 

Комисията не възразяват, във второто изречение, като каза и 

председателят, на абзац първи, да бъде формулирано по следния 

начин: ведно с този списък бяха съобразени и местата, където 

Република България има разкрити ДКП. Така ще има и връзка с 

диспозитива – втората част, където в оперативен порядък го възприе 

колегата докладчик. Обяснителният текст според мен трябва да 

намери място в мотивите.  

Конкретното ми предложение във втория абзац, където 

изречението, което казва: „причини за ограничаване на броя на 

адресите, на които да е възможно да се образуват избирателни 

секции, изричното заявление…“, както и, където за едно и също 

място има обявени, следва да бъдат на един адрес. Това ми е 

предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение, обяснителният текст в списъка, който е само за 

Германия, да влезе в мотивната част на решението? 

Последното изречение на първия абзац е: ведно с този списък 

бяха съобразени и местата, където Република България има 
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дипломатически и консулски представителства и следва да бъдат 

образувани секции по чл. 14, т. 1 ИК. 

Предпоследният абзац от мотивите отпада. И указателният 

текст, който е в таблицата, да влезе в мотивната част може би на 

мястото на този, който отпадна. 

Колеги, има ли бележки по текста, освен тези, които дотук 

отбелязахме? 

Подлагам на гласуване проекта на решение относно обявяване 

на местата, в които ще се образуват избирателни секции по реда на 

чл. 14, т. 1 и 3 от ИК. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 616-ПВР/НС. 

Госпожо Солакова, заповядайте с Вашия проект на решение. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е проекта на решение. Ние го гледахме преди да го изпратим 

за съгласуване – проект на решение за осъществяване на контрол 

при отпечатване на хартиените бюлетини. 

Днес получихме последното становище от Министерството на 

вътрешните работи. Преди това получихме от Печатницата на БНБ и 

от министъра на финансите. 

Бележки има само от Министерството на вътрешните работи. 

Предлагам ви да приемем тяхната редакция по отношение на 

осигуряването на охраната на помещенията, в които се съхраняват 

бюлетините. По отношение на бележката им да отпаднат наредбата и 

инструкциите, само да добавим, че инструкциите са за работа с 

електронната система, в която се генерират предпечатните образци 

на бюлетините. 

Не ви го докладвам подробно – с това решение определяме 

грамажа на хартията за отпечатване на бюлетините и цялата 
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процедура по одобряване на графичния файл, изискванията към 

печатниците, съгласно чл. 209 – Печатница на БНБ и други 

специализирани при необходимост, на които се възлага от самата 

печатница, те трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за 

отпечатване на ценни книжа. Цялата процедура по одобряване на 

предпечатен образец на бюлетината и след като бъдат сортирани по 

видове бюлетини за съответните изборни райони, съответно за 

секциите, извън страната, предаването им на територията на 

съответната печатница. Моля да го погледнете и да го гласуваме. 

Предлагам ви да бъде изпратено до всички областни 

управители и до Районните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, погледнахте 

ли представения проект на решение? Имате ли предложения по 

него? 

Подлагам на гласуване решението относно осъществяване на 

контрол от Централната избирателна комисия при отпечатването на 

хартиените бюлетини за гласуване в изборите на 14 ноември 2021 г. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 617-ПВР/НС. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като получихме графика 

за предаване на бюлетините за частичните избори, във вътрешната 

мрежа е проект на писмо до Печатницата на БНБ да съгласуваме 

графика с копие до всички общини, ОИК за частичните избори на 3 

октомври, както и до министъра на финансите и министъра на 

вътрешните работи. 

Моля да го изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Преди да закрия заседанието, във вътрешната мрежа с днешна 

дата има списък с дежурни служители от администрацията за събота 

и неделя и такива, които ще бъдат на разположение. Моля да го 

имате предвид, както и да се запознаете с проекта на договор, 

изготвен от юристите по обществената поръчка за доставка на 1600 

СУЕМГ, който също е във вътрешната мрежа, за да може в 

следващото заседание да го обсъдим. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващо заседание за понеделник, 27 септември 2021 г. 

от 13,00 ч. Благодаря. 

(Закрито 20,50 ч.) 
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