
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 89 

 

На 28 септември 2021 г. в зала 238 в сградата на Народното с 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия 

при следния  

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Проекти на решения относно условията и реда за 

финансиране на предизборната кампания в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Димитър Димитров. 

3. Проект на решение относно регистрация на ПП ПРАВОТО 

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева. 

3а. Проект на решение относно техническа поправка в 

Решение № 601-ПВР/НС от 24 септември 2021 г.  

Докладва: Красимир Ципов 

4. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов 

5. Въпроси и отговори. 

Докладва: Красимир Ципов 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева и Георги Баханов 

7. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Гергана Стоянова, Силвия Стойчева. 
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8. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров и Любомир 

Георгиев 

9. Предложение до президента за насрочване на частичен 

избор в село Ясеновец. 

Докладва: Ерхан Чаушев 

 

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, Цветозар Томов. 

 

Заседанието бе открито  в 10,00 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия и госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги. 

В залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – докладва Емил Войнов. 

2. Проекти на решения относно условията и реда за 

финансиране на предизборната кампания в изборите за президент и 

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

докладва Димитър Димитров. 

3. Проекти на решение относно регистрации на партии и 

коалиции за участие в изборите на 14 ноември 2021 г. – докладва 

Цветанка Георгиева. 
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3а. Проект на решение относно техническа поправка в 

Решение № 601-ПВР/НС от 24 септември 2021 г. – докладва 

Красимир Ципов. 

4. Гласуване извън страната – докладва Цветозар Томов. 

5. Въпроси и отговори – докладва Красимир Ципов. 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват: Росица 

Матева и Георги Баханов. 

7. Доклади по административни преписки – докладват: 

Севинч Солакова, Росица Матева, Гергана Стоянова, Силвия 

Стойчева. 

8. Разни – докладват: Димитър Димитров и Любомир 

Георгиев 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля за точка: Поправка на 

техническа грешка в Решение № 601-ПВР/НС от 24 септември 

2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да бъде точка 3а. 

Други? Няма. 

Моля, режим на гласуване за приемане на така представения 

проект на дневен ред с направеното допълнение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Преминаваме към точка първа: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви три 

свързани писма – писмо от МВР, с вх. № ЧМИ-04-02-6/27.09.2021 г.; 

писмо от ДАНС с вх. № ЧМИ-23-11/27.09.2021 г. и писмо от Главна 
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дирекция „Национална полиция“ с вх. № ЧМИ-04-02-7/28.09.2021 г. 

И трите писма са свързани  с проверката на 12 лица от екипа на 

„Сиела Норма“ АД, за които органите не са установили данни за 

наличие на криминални прояви.  

Тъй като 12-те лица все още не се допускат до склада, 

предлагам да изпратим писмо до ГД „Национална полиция“ с копие 

до Главна дирекция „Жандармерия“, с което да им укажем да 

осигурят достъп на лицата до склада. Писмото ще видите в моя 

папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо имате ли бележки? 

Подлагам на гласуване предложението, направено от 

господин Войнов. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-6-357/28.09.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД и 

с него молят да се осигури достъп до склада на четири лица от екипа 

на „Карго-партнер“ – началник склад, главен експерт и двама 

складови оператора.  

Предлагам да изпратим писмо до МВР и ДАНС, с което да им 

предоставим списъка с лицата, за които да бъде извършена проверка 

в рамките на днешния ден, след което лицата, за които не възразяват, 

да бъдат допуснати за работа в склада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо имате ли бележки? 

Моля, режим на гласуване, ако нямате предложения по 

текста. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последният засега доклад е с вх. № ЦИК-

06-11-198/28.09.2021 г. – приемо-предавателен протокол. Става 

въпрос за флаш паметите, за които и миналата седмица говорихме, 

които са от изборите на 11 юли 2021 г. Всичките те са събрани, 

предадени са на експерта П. Ж. и от днес започва тяхното 

обработване, за да бъдат записани данните от флаш паметите и 

архивирани, след което те да бъдат почистени и готови за 

предстоящите избори на 14 ноември. Предадени са общо 20671 usb 

флаш памети. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

точка втора от дневния ред: Проекти на решения относно условията 

и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите на 14 

ноември 2021 г. 

Заповядайте, господин Ципов. 

 

Точка 2. Проекти на решения относно условията и реда за 

финансиране на предизборната кампания в изборите на 14 ноември 

2021 г. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес, първо, 

моля да се запознаете с проект н решение под № 570 относно 

условията и реда за финансиране на предизборната кампания в 

изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. 

Обръщам внимание да се запознаете внимателно с т. 8, където са 

определени праговете съгласно Изборния кодекс за финансиране на 

предизборната кампания, като тук има разлика с праговете, 

предвидени в Изборния кодекс относно финансирането на 

предизборна кампания на партии, коалиции и инициативни 
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комитети с изборите на народни представители, който проект на 

решение ще ви представя след малко. 

Също така ви моля да се запознаете с Приложение № 1 и № 2 

– декларации по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, които са 

приложение към решението.  

Предлагам корекция в Приложение № 2 – декларация по 

чл. 169, ал. 2, след „постоянен адрес“ трябва да стане не „в 

качеството ми на кандидат за народен представител/член на 

инициативен комитет“, може би трябва да е „кандидат за президент 

и вицепрезидент“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, давам 

малко време да се запознаем с проекта на решение. 

Имате ли бележки по този проект на решение? Ако няма 

други предложения по текста, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 624-ПВР/28.092021 г. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам идентичен проект, само че 

за условията и реда за финансиране в т. 8 „по отношение на 

праговете за партии/коалиции и за инициативен комитет“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение за финансиране на предизборната кампания в изборите за 

народни представители по точка 8 от проекта имате ли бележки? 

Моля, режим на гласуване относно приемане на решение за 

условията и реда за финансиране на предизборната кампания в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 625-НС/28.09.2021 г. 

Преминаваме към точка трета: Проекти на решения относно 

регистрации на партии и коалиции за участие в изборите на 

14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

Точка 3. Проекти на решения относно регистрации на партии 

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

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, в моя папка е проект на решение,  което ви 

докладвам, за регистрация на ПП ПРАВОТО за участие в изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Постъпило е заявление за регистрация, подписано от М. 

К. в качеството й на председател и представляваща партията, 

заведено под № 5 на 25 септември 2021 г. в регистъра на партиите за 

участие в изборите на 14 ноември 2021 г. Към него са приложени 

всички изискуеми документи: удостоверения за актуално правно 

състояние на партията, издадени на 16.09.2021 г.; образец от подписа 

на представляващия партията, приложен е и образец от подписа на 

упълномощено лице; образец от печата на партията; два броя вносни 

бележки издадени от „Банка ДСК“ АД за внесен безлихвен депозит 

по сметка в БНБ в размер на 2500 лв. всяка една; удостоверения от 

Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2019-а 

и 2020 г., тъй като партията е с регистрация 2019 г.; удостоверения 

за издадена актуална банкова сметка; имената на лицето, което ще 

отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност; списък, 

съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 

3411 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в 

структуриран електронен вид, представен на технически носител. 
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Заявеното искане за наименованието на партията в 

бюлетините е: ПП ПРАВОТО 

От протокол на ГД ГРАО в МРРБ за извършена проверка на 

списъка е видно, че е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от 

ИК. Има наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партия ПРАВОТО. 

Предвид изложеното и на база правните основания предлага 

на Централната избирателна комисия да 

„Р Е Ш И: 

Регистрира партия ПРАВОТО за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Наименованието на партията в бюлетините е: ПП 

ПРАВОТО“.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

бележки по проекта? 

Моля, режим на  гласуване относно регистрация на партия 

ПРАВОТО за участие в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – 1 (Цветозар Томов) 

Решението е № 626-ПВР/НС. 

В тази точка следващ докладчик е господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка, във 

вътрешната мрежа имам проекти на решения за регистрация на две 

партии. 

Постъпило е заявление за регистрация на партия „Глас 

Народен“, подписано от председателя и представляващ партията.  

Към заявлението са приложени необходимите документи: 

удостоверение за актуално правно състояние; удостоверение от 

Сметната палата; образци от подписа на представляващия партията, 
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печат; вносни бележки от „Уни Кредит Булбанк“ АД за двата вида 

избора; името на лицето, което ще отговаря за приходите и 

разходите; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис 

на заявени 3593 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.  

От протокол с вх. № ПВР-04-03-11 от 27 септември 2021 г. на 

ЦИК от ГД ГРАО за извършена проверка на списък на избиратели се 

установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от 

Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели. От 

този списък  починалите са 78, лица, изтърпяващи наказание 

лишаване от свобода – 2 броя. Въпреки това и според нормативната 

уредба, че все пак има 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията 

на партията, предлагам да регистрираме партия „Глас Народен“ за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент. 

В бюлетината да бъде записано: ПП ГЛАС НАРОДЕН. 

Предлагам да  гласуваме този проект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение за регистрация на партия „Глас Народен“ имате ли 

бележки по текста? 

Ако нямате бележки по този проект на решение, моля, режим 

на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – 1 (Цветозар Томов). 

Решението е № 627-ПВР/НС/28.09.2021 г. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Следващото ми предложение е за 

регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – 

ЕВРОЛЕВИЦА“ – БСДЕ.  

Постъпило е заявление за регистрация от партия 

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ – БСДЕ, 

подписано от упълномощения представител на партията, заведено 

под № 4 в регистъра на партиите. 
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Към заявлението са приложени съответните документи: 

удостоверение за актуално правно състояние на партията; две 

удостоверения от Сметната палата; образец от подписа на 

представляващия партията; образец от печата на партията; вносни 

бележки; банкова смета; уведомление за лицето, което ще отговаря 

за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията; 

списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4374 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.  

Извършена е проверка от ГД ГРАО, постъпила с вх. № ПВР-

04-03-15 от 27.09.2021 г. за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партия „Българска социалдемокрация – 

Евролевица“ – БСДЕ.  

В протокола от ГД ГРАО е отбелязано, че има 101 починали 

лица, 7 лица, които не са български граждани и едно лице, 

изтърпяващо наказание лишаване от свобода. Въпреки това, налични 

са 2500 редовни избиратели, подкрепящи партията. 

Предлагам да приемем решение за регистрация на „Българска 

социалдемокрация – Евролевица“ – БСДЕ, със съответното 

заявление за наименование на партията в бюлетината: БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по предложения проект на решение. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – 1 (Цветозар Томов). 

Решението е № 628-ПВР/НС/28.09.2021 г. 

Преминаваме към точка 3а: Поправка на техническа грешка 

в Решение № 601-ПВР/НС от 24 септември 2021 г. 

Заповядайте, колега Ципов. 
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Точка 3а. Поправка на техническа грешка в Решение № 601-

ПВР/НС от 24 септември 2021 г. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите 

проект на решение под № 647. В Централната избирателна комисия 

по електронната поща е постъпило писмо с вх. № ПВР-15-3 от 

27.09.2021 г. за допусната техническа грешка при изписване на 

името на член на РИК от Двадесет и четвърти изборен район – 

София, която следва да бъде отстранена. 

С оглед на това предлагам на вниманието ви следното 

решение: Допуска поправка на техническа грешка в т. 1 на Решение 

№ 601-ПВР/НС от 24 септември 2021 г. на Централната избирателна 

комисия, като се изписва коректно името на съответния член на 

РИК. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по така предложения проект? 

Отлагаме приемането на това решение за по-късно в 

заседанието. 

Преминаваме към точка четвърта: Гласуване извън 

страната. 

Заповядайте, господин Томов. 

 

Точка 4. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, в моя папка има два 

файла. Най напред „Платформа „Информационно обслужване“. Тук 

са нанесени редакционните поправки в съответствие с вчерашното 

работно обсъждане за това как да бъдат изписани имената в 

платформата за подаване на заявление в чужбина. Отбелязани са 

само местата, където на едно място се предвижда по Решение № 616 

разкриване на повече от една секция. Оставено е място, което се 

повтаря – както го обсъждахме вчера. Предлагам на вниманието ви 

този файл с нанесените редакционни поправки, за да може, ако ги 

приемем, да ги изпратим на „Информационно обслужване“ АД и да 

бъде пусната платформата. 
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Същото предназначени има и другият файл, който може да 

видите. Казва се „Заявление“ (редакция). Извадени са текстовете от 

заявлението за гласуване и са нанесени необходимите поправки в 

съответствие с начина, по който ги обсъждахме. Ще изброя 

последователно къде са поправките. 

Първо, в наименованието на изборите, датата и добавянето на 

чл. 307 от Изборния кодекс в основанията на това заявление. След 

това, при документите за самоличност вместо стария израз 

„използвайте големи и малки букви на кирилица“ да стане „на 

български език и на кирилица“, както приехме. Това е по отношение 

на собствено, бащино и по отношение на фамилно име. 

Добавен е текстът „разкриването на нови избирателни секции 

в тази държава може да се окаже невъзможно там, където има 

причина, поради която това е така“. Определен е срокът за подаване 

на заявленията – до 14,00 ч. на 19 октомври 2021 г. Това са 

поправките. 

Извън тези два документи предлагам справката от Външно 

министерство, която ни е изпратена на диск за съгласията на 

страните по света за разкриване на избирателни секции на тези 

избори, също да бъде предоставена на „Информационно 

обслужване“ АД, за да попълнят страните, за които няма определени 

избирателни секции по чл. 11, т. 3. Да обобщя – тези два файла, 

които представих, заедно с диска на Външно министерство и с едно 

придружително писмо да бъдат изпратени на „Информационно 

обслужване“ АД, за да се подготви пускането на платформата. 

Ако имате бележки по отношение на тяхната редакция, да ги 

обсъдим и евентуално да ги приемем. Представих файла със 

страните, както и заявлението, като съм нанесъл редакционните 

поправки, които обсъдихме вчера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам друг подход. В 

доклада си колегата Томов каза да предадем списъка на държавите 
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със съгласията по входящия номер от Министерството на външните  

работи, за да се параметризират държавите, извън тези по чл. 14, т. 3. 

Към настоящия момент нямаме форма. Вчера обсъждахме това на 

работна среща. Освен това от вчера имаме протоколно решение за 

параметризация на държавите, както са изпратени от Външно 

министерство. Смятам, че е коректно, както е протоколното 

решение, да изпратим на “Информационно обслужване“ АД за 

параметризация на всички държави. Това ще бъде списъкът на 

приемащите държави, както Министерството на външните  работи 

ни е уведомило, от които ще се иска съгласие. 

Предлагам да изпратим писмо до директора на 

„Информационно обслужване“ АД, с което да им възложим, във 

връзка с проведената вчерашна среща, изпълнението на 

електронната форма на заявление за гласуване извън страната. Като 

приложения, на първо място, официално да изпратим Приложение 

 № 37 – заявлението за гласуване извън страната, макар че вчера в 

оперативен порядък и на работната среща стана ясно, че 

електронната форма ще съдържа тези реквизити. 

На второ място, съгласно нашето протоколно решение ПВР-

12 – списъкът с държавите. Бих предложила на колегата Томов, ако 

не възразява, в текстовете, колега Томов – да, прав сте, че 

разкриването на секции, както сте го обозначили, би било 

невъзможно, но аз считам, че обяснителният текст трябва да има две 

значения – веднъж, да улеснява българските граждани, които ще 

упражнят правото си на гласуване извън страната и на второ място, 

да се знае причината. 

Практиката през годините показа, че Централната 

избирателна комисия стъпва на информацията, която се предоставя 

от Министерството на външните работи по отношение на военен 

риск и на нецелесъобразност от разкриване на секции. Винаги много 

рано уведомяваме по този начин – чрез системата, българските 

избиратели. 
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Иначе, текстът, както Вие сте го дали – да, такъв е, но в 

крайна сметка е невъзможно. Защо? Защото в конкретната държава 

примерно има военен риск или в конкретната държава 

Министерството на външните работи по една или друга причина 

изразява становище за нецелесъобразност. Добре е да се знае, че 

Централната избирателна комисия сама по себе си не определя дали 

е възможно или не нещо, а взима предвид, когато постановява 

своето решение, всички относими факти и обстоятелства, 

включително и становища на компетентните органи, в конкретния 

случай Министерството на външните работи. 

Предлагам ви в писмото, което ще изпратим до 

„Информационно обслужване“ АД, във връзка с електронната 

форма, да обсъдим и обхвата на проверките на заявленията за 

гласуване извън страната. В конкретния случай, тъй като става 

въпрос за народни представители и за президент и вицепрезидент, 

моето лично мнение е, че не би следвало да се различават 

проверките, каквито са били за аналогичните избори. Предлагам за 

яснота да го впишем в това писмо, тъй като става въпрос за 

възлагане и би следвало страните да имат яснота какво точно се 

случва. 

По отношение на държавите, за които стана ясно, като 

Федерална република Германия, мисля, че от вчерашната среща 

остана да уточним дали местата, където ще има секции на повече от 

един адрес, ще бъдат изписани в падащото меню на отделни редове 

или на един ред с общ текст. 

Госпожо Председател, предлагам да обсъдим това и при 

яснота по всички тези въпроси, вече не е проблем да съставим и 

писмото. 

Също така с писмото, което ще изпратим на 

„Информационно обслужване“ АД, предлагам да поискаме имейл 

адрес, на който да бъдат изпращани данните от постъпващите в 

Централната избирателна комисия писмени заявления за извършване 

на проверки с оглед нашите договорености и да обсъдим 
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технологичния ред за обработка на заявленията за гласуване извън 

страната – мисля, че е належащ, с оглед това, че ще пуснем формата 

в най-скоро време и предвид постъпилото писмо от Министерството 

на външните  работи с поставени въпроси в тази връзка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, разгледах 

списъка с платформата. Вчера, в края на деня постъпи писмо, мисля, 

че за Мюнхен, където се предлага разкриване на секции на едно 

място за сметка на други. Това означава, че ако ние възприемем това 

предложение, макар че в това писмо ни се препраща грамата без 

становище на Външно министерство, а аз смятам, че те трябва да 

изразят становище по предложението на ръководителя на ДКП, ако 

ние възприемем това предложение, това означава, че този списък 

няма да е актуален. Не трябва ли първо да разгледаме 

предложението във връзка с Германия и тогава да го изпратим? 

Писмото е в папката на колегата Томов с вх. № ПВР-04-01-7. 

Колеги, изпращаме ли трите предложения на колегата Томов 

на „Информационно обслужване“ АД – текстът на заявлението, 

списъкът с местата и  съгласието? 

Колега Томов, моля да се изготви текстът на писмото, към 

което ще се приложат тези три файла и малко по-късно да го 

гласуваме, като видим финалния текст. 

Преминаваме към точка седма: Доклади по 

административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

 

Точка 7. Доклади по административни преписки. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

уведомително писмо от кмета на община Кула във връзка с отваряне 

на запечатано помещение, с вх. № НС-06-745/27.092021 г. в моя 

папка с абревиатура, започваща ПВР. Изпратено е от кмета на 

общината уведомително писмо относно отварянето на запечатаното 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г. и национален 
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референдум през 2016 г. и изборите за народни представители през 

2017 г., местни избори – 2019 г. С цел преместването на книжата и 

материалите в друго помещение, освобождаване на място за 

материалите и книжата от предстоящите избори, към съответното 

уведомително писмо са приложени изискуемата заповед на кмета, с 

която е определена комисия по отваряне на помещението, както и 

протокол относно отварянето на помещението и впоследствие 

запечатване на същото. 

Предлагам ви тази преписка за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стойчева, 

заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В папка с моите инициали – вх. 

№ ЦИК-99-218 може да се запознаете с докладна записка от Р. Ц. 

зам.-директор на дирекция „Администрация“ относно стрийминг на 

редовните брифинги на Централната избирателна комисия през 

фейсбук страницата и You Tube канала. 

Както знаем, в четвъртък предстои да започнат редовните 

брифинги на говорителите на Централната избирателна комисия, на 

които ще бъде представяна информация за работата на Комисията, 

за подготовката по произвеждането на изборите и всички актуални 

теми, които засягат българското общество и медии, ще има 

възможност да бъдат обсъждани на тези брифинги. 

Предвид ковид обстановката, в която ще бъдат произведени и 

тези предсрочни избори за Народно събрание и редовните избори за 

президент и вицепрезидент, и невъзможността всички желаещи 

медии да могат да присъстват в пресклуба на Народното събрание, 

където ще се провеждат брифингите на Централната избирателна 

комисия, е добре Централната избирателна комисия да продължи 

досегашната практика за стриймване през фейсбук страницата на 

ЦИК и YouTube канала за тези брифинги, затова е необходимо да 

има професионална камера, много добър звук, както и осигурен 

допълнителен интернет от страна на този, който осигурява 
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стриймването, защото известен е проблемът с интернета, който има 

Народното събрание и неговото често прекъсване. 

Стриймването на брифингите на Централната избирателна 

комисия позволява в реално време те да бъдат наблюдавани от 

всички желаещи не само медии, но и граждани на сайтовете на 

съответните доставчици на медийни услуги и това само допринася за 

широката публичност за дейността на работата на комисията. 

В тази връзка в администрацията са събрани три оферти. 

Виждате, това са от Агенция БГНЕС, Ико медия ООД; ИДИА ООД. 

Предложението е да бъде одобрена офертата на агенция 

БГНЕС, поради това че тя предлага най-ниска цена от 250 лв. без 

ДДС за един брой излъчване, а също така и поради факта, че няма 

ограничение във времето за провеждане на събитието, което ще 

позволи при нужда от излъчване на събитие по-дълго от 60 минути, 

това да продължи. Необходимо е да бъде одобрено приемането на 

тази оферта, както и един предварителен разход до 4000 лв. без 

ДДС. В тази връзка има приложен контролен лист към докладната 

записка, подписана от финансовия контрольор. Приложени са трите 

оферти на различните дружества, както и справка за излъчените до 

момента брифинги по време на изборите на 4 април и на 11 юли и 

фактурите за изплатените суми по тях. Можете да се запознаете 

подробно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по тази 

преписка всички документи, които докладва госпожа Стойчева, са 

във вътрешната мрежа. Общо взето до 15 брифинга са напълно 

достатъчни. На изборите на 11 юли дори са били по-малко. Едва ли 

ще се наложи това, което предлагат в офертата от агенцията с най-

ниска цена, мисля, че имаше предложение за излъчване повече от 

един час. 

Имате ли становище по така направените предложения? 

Подлагам на гласуване предложението, както беше 

направено, да се одобри предложението, направено от агенция 

БГНЕС. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Колеги, давам думата на госпожа Солакова. 

СЕВИН СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо, което сме 

получили от областния управител на област Добрич – определено е 

помещение, в  което ще се съхраняват бюлетините с точно описание 

на адреса, както и лицето, което е отговорно, а това е главният 

секретар на областната администрация. Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви писмо, което сме получили от ОИК – Омуртаг, 

във връзка с искане за снабдяване с копие от удостоверение за 

назначаване на председателя и на секретаря на ОИК. Предлагам ви 

да изпратим сканирани удостоверенията на председател и секретар 

във връзка с получаването на бюлетините за частичните местни 

избори на 3 октомври 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме от 

Министерството на финансите проекта на постановление за 

приемане на тарифата, по която партии/коалиции и инициативни 

комитети заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР, и 

техните регионални центрове при произвеждането на изборите на 

14 ноември 2021 г. В общи линии няма промяна с тарифата от месец 

юли, и тъй като ние нямаме бележки и няма пряко отношение към 

бюджета на Централната избирателна комисия, предлагам ви да не 

изпращаме писмо, което съгласно Устройствения правилник на 
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Министерския съвет и на неговата администрация, ще се приеме, че 

съгласуваме без бележки. Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се 

в точка 3а: Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 601-ПВР/НС от 24 септември 2021 г. 

Заповядайте, господин Ципов. 

 

Точка 3а. Проект на решение относно поправка на 

техническа грешка в Решение № 601-ПВР/НС от 24 септември 

2021 г. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, както по-рано ви докладвах, 

получили сме писмо по електронната поща с вх. № ПВР-15-

3/27.09.2021 г. за допусната техническа грешка при изписване на 

името на член на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София.  

Предлагам на вниманието ви следния проект на решение: 

поправка на техническа грешка в Решение № 601-ПВР/НС от 

24 септември 2021 г. на ЦИК относно назначаване на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, 

за изборите за президент и вицепрезидент на републиката народни 

представители на 14 ноември 2021 г., като името на члена на РИК Й. 

Х. Х. да се чете Й. Х. Х. К. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение, моля, режим на гласуване. 

Колеги, моля режим на прегласуване. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 629-ПВР/НС. 

Госпожо Ганчева, заповядайте със следващ доклад. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам ви проект на 

решение за допускане поправка на техническа грешка в т. 1 на 
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Решение № 603-ПВР/НС/24.09.2021 г. за назначаване на РИК в Осми 

изборен район – Добрички.  

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с 

вх. ПВР-15-2/27.09.2021 г. от госпожа  П. Р. К., 

която ни сезира, че е допусната техническа грешка в изписването на 

името й. 

Предлагам ви проект на решени, с който 

да поправим записа в името на П.       Р.          К. – да се чете     П.  Р. 

К. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по 

гласуване за поправка на техническа грешка в Решение № 603-

ПВР/НС. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 630-ПВР/НС. 

Връщаме на точка пета: Въпроси и отговори. 

Заповядайте, господин Ципов. 

 

Точка 5. Въпроси и отговори. 

КРАСИЦИР ЦИПОВ: Колеги,  с вх. № ПВР-10-1/19.09.2021 г. 

е постъпило писмо от госпожа М. К. – председател на ПП 

ПРАВОТО, в което задава четири въпроса: кандидатите за президент 

и вицепрезидент на републиката може ли да бъдат и кандидати за 

народни представители; ако представляващият партията е кандидат 

за президент, може ли да бъде кандидат за народен представител и 

да представлява партията в ЦИК, а не от изрично упълномощено 

лице във връзка с организацията на изборите за народни 

представители и имайки предвид чл. 318, ал. т. 6; документите за 

регистрация на партии и коалиции за парламентарните и 

президентските избори следва ли да се подават поотделно, след като 

партиите представят в Централната избирателна комисия заявление 
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за регистрация, не по-късно от 45 дни преди изборния ден и същият 

срок съвпада с датата 29 септември за президентските избори; 

средствата за медийни пакети по чл. 178, ал. 1 от Изборния кодекс са 

именно държавата предоставя средства за медиен пакет в размер на 

40 хил. лв. на партии и коалиции, които са регистрирали кандидати 

при избори за президент и вицепрезидент на републиката и при 

избори за народни представители, които нямат право на държавна 

субсидия по закона за политическите партии – да се разбира ли, че 

трябва да се предоставят по 40 хил. лв. за президентските и 40 хил. 

лв. за парламентарните избори. В моя папка от вчера има подготвен 

кратък проект на отговор.  

Проектът на писмото е 1261, с което кратко отговаряме, че с 

Решение № 578-ПВР от 23.09.2021 г. и Решение № 579-НС от 

23.09.2021 г. Централната избирателна комисия е уредила въпросите 

относно изискванията към кандидатите при произвеждане на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за 

народни представители на 14.11.2021 г. 

Регистрацията на партиите и коалициите по реда на чл. 133 и 

чл. 140 от Изборния кодекс за всеки вид избор поотделно или 

едновременно за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители са уредени с Решение 

№ 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК. 

Със свои решения ЦИК ще определи реда за предоставянето 

и разходването на средствата за медийни пакети за всеки вид избор и 

ще определи партиите, коалициите и инициативните комитети, 

имащи право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 

Изборния кодекс. 

Моля да се запознаете с проекта на отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на отговор имате ли предложения? 

Моля, режим на гласуване 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

1 (Севинч Солакова). 

Колеги, давам кратка  почивка. 

Заседанието ще продължи в 16,30 ч. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля за точка: Предложение до 

президента за насрочване на частичен избор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде точка 

девета. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля за точка „Изплащане 

възнаграждение на ОИК – Омуртаг“. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате в точка „Разни“ и в 

Доклади по административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако няма 

други предложения, моля режим на гласуване по предложенията за 

допълване на дневния ред. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, тази част от заседанието започваме по точка трета: 

Проекти на решения относно регистрации на партии и коалиции за 

участие в изборите. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. В моя папка може да 

видите проект на решение с проектен номер 650 относно 

регистрация на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД за участие в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 
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Постъпило е заявление за регистрация от партия ИМА 

ТАКЪВ НАРОД, подписано от представляващия партията 

Станислав Трифонов, заведено под № 9 на 27 септември 2021 г. в 

регистъра на партиите за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Към заявлението са приложени изискуемите по закон 

документи, а именно; удостоверение за актуално правно състояние 

на партията, издадено на 16.09.2021 г.; образец от подписа на 

представляващия партията; образец от печата на партията; банков 

документ от 20.09.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от 

ИК в размер на 2500 лева; удостоверение от 20.09.2021 г. на 

Сметната палата за внесен от партията финансов отчет за 2020 г.; 

удостоверение от 17.09.2021 г., издадено от „Райфайзенбанк 

България“ АД за актуална банкова сметка; имената на лицата, които 

ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

партията, свързани с предизборната кампания; пълномощно от 

15.09.2021г. от представляващия партията в полза на Виктория 

Димитрова Василева; списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен 

подпис на заявени 3700 избиратели, подкрепящи регистрацията. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД. 

От протокол с вх. № ПВР-04-03-16/28.09.2021 г. на 

Централната избирателна комисия от ГД ГРАО за извършена 

проверка се установява, че са налице необходимият, изискуем от 

закона, брой избиратели, подкрепящи регистрацията – 2500.  

Налице са изискванията на закона и Решение на Централната 

избирателна комисия за регистрация на партия ИМА ТАКЪВ 

НАРОД за участие в изборите за народни представители на 

14 ноември 2021 г., поради което предлагам да се вземе решение за 

регистриране на партия ИМА ТАКЪВ НАРОД за участие в изборите 

за народни представители и с наименование на партията в 

бюлетините: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли бележки? 

Моля, режим на  гласуване относно регистрация на партия 

ИМА ТАКЪВ НАРОД за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 631-НС/28.09.2021 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Също в папката ми с проектен номер 

651-НС може да видите проект на решение за регистрация на ПП 

„Пряка демокрация“ за участие в изборите за народни представители 

на 14 ноември. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ПРЯКА 

ДЕМОКРАЦИ“, подписано от П. Н. К. в качеството му 

на председател и представляващ партията, заведено под № 8 на 27 

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

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми от закона 

документи: удостоверение за актуално правно състояние на 

партията, издадено на 20 септември 2021 г.; образец от подписа на 

представляващия партията; образец от печата на партията; банков 

документ от 24.09.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, 

ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лв.; удостоверение от 21.09.2021 г. 

на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 

2018-а, 2019-а и 2020 г.; удостоверение от 20.09.2021 г., издадено от 

„Юробанк България“ АД за актуална банкова сметка; имената на 

лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност на партията, свързани с предизборната кампания; списък, 

съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 

3374 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. 
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Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетините по следния начин: ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 

От протокол с вх. № ПВР-04-03-17/28.09.2021 г. на 

Централната избирателна комисия от ГД ГРАО за извършена 

проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията е 

установено, че са налице необходимите по закон 2500 избиратели 

подкрепящи регистрацията на партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ. 

Предвид това, че са налице всички изисквания на закона, 

както и тези в Решение № 545-ПВ/НС на Централната избирателна 

комисия, предлагам да бъде взето решение за регистриране на 

партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. като наименованието на 

партията в бюлетините е ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ. 

Допълвам: представените подписи при регистрацията са 

3374, проверени от тях 2943, установено общ брой на лица без 

избирателни права – 72, от които изтърпяващи наказание лишаване 

от свобода 13, починали 56 и 2, които не са български граждани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси? 

Моля, режим на гласуване относно регистриране на партия 

„Пряка демокрация“ за участие в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

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

1 (Цветозар Томов). 

Решението е № 632-НС/28.09.2021 г. 

Госпожо Георгиева, заповядайте в тази точка. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, предлагам ни вниманието 

ви проект на решение за регистрация на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 
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Постъпило е заявление за регистрация от партия „ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ от Красимир 

Каракачанов в качеството му на председател и представляващ 

партията чрез Юлиан Ангелов, заведено под № 10 на 27 септември 

2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите на 14 ноември 

2021 г. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи: 

Удостоверения за актуално правно състояние на партията от 

20.09.2021 г.; образец от подписа на представляващия партията; 

Образец от печата на партията; удостоверения от Сметната палата за 

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

Банкови документи – 2 бр. за внесен безлихвен депозит в размер на 

2500 лева по сметка в БНБ; удостоверение за актуална банкова 

сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; Лицето, 

което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност 

на партията, свързани с предизборната кампания; Пълномощно в 

полза на Юлиан Кръстев Ангелов; списък, съдържащ имената, ЕГН 

и саморъчен подпис на 4590 избиратели, подкрепящи регистрацията 

на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на 

технически носител. 

Заявено е искане за изписване наименованието на партията в 

бюлетините: ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ. 

От протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на списъка е 

видно, че са налице изискуемият брой избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията. 

Предвид изложеното, представените документи и на база 

правните основания, предлагам на Централната избирателна 

комисия да  

„РЕШИ: 

Регистрира партия ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 
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Наименованието на партията в бюлетините е: ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение? Ако нямате предложения по текста, моля, режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 633-ПВР/НС/28.09.2021 г. 

 

Колега Томов, имате ли готовност с проекта на писмо, което 

трябваше да подготвите по точка четвърта: Гласуване извън 

страната. 

Писмото е качено във вътрешната мрежа с проектен номер 

1275. По текста на това писмо имате ли предложения? 

Колеги, искам да попитам – бележките, които ще бъдат със 

звездичка нямат толкова съществено значение, но например как 

избирателите, когато си подават електронното заявление,  примерно 

ще знаят, че в Дрезден например ще има две секции? Защото се 

казва, в местата на територията на Германия, където се предвижда 

образуване на повече от една секция, те следва да бъдат на един и 

същи адрес, само че избирателят как разбира къде са тези места, 

където ще има повече от една секция. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Избирателят вижда място Дрезден. За 

него е важно да каже къде иска да гласува. Това, че секциите са две 

личи от Решение № 616. Избирателят, разбира се, не е длъжен да го 

гледа. За него е без значение колко ще бъдат секциите. Той подава 

заявление за Дрезден и когато ние обявим окончателно секциите, 

които ще бъдат разкрити, ще знае, че има две секции и ще може да 

гласува в една от тях. Те ще бъдат на един и същи адрес и той няма 

избор между два варианта за Дрезден, тъй като ние нямаме два 
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адреса в Дрезден. От тази гледна точка не виждам смисъл да се 

обявяват Дрезден-1 и Дрезден-2, както го обсъждахме. Те ще бъдат в 

една здрава и Външно министерство ще дели списъците според 

практиката, която е възприело в посолства, където има повече от 

една секция на други места. Те си имат някаква утвърдена практика 

за деленето им. За избирателят е едно и също – отива на един и същи 

адрес, независимо дали е в едната, или другата секция. Това е 

обяснението ми. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Задавам следния въпрос: имам 

40 автоматични секции в Германия, имам в заявлението опция 

„добави друг адрес“, какво става, ако започна да пиша друг адрес, 

извън тези закостенели 40 места? Надявам се да има опция 

„допълнително нещо“. Гражданинът пише, че не му харесва, пише 

ли нещо допълнително? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Нали затова предлагаме да се отбележи 

на Германия с две звездички, че откриването на нова секция може да 

се окаже невъзможно там. Ако искаш да откриеш ново място в 

Германия, така или иначе ще прочетеш това съобщение. Ние не 

можем да им забраним да направят заявление за други места, защото 

по закон те имат това право. Въпросът е да предупредим, поне аз 

така си представям, че от това няма  да има практически ефект в 

самата платформа. Иначе, ако подадат такива заявления, ще ги 

обработваме, но няма да открием секция. Не виждам какво повече 

може да направим освен да оставим едно съобщени, че както за 

страните, в които Външното министерство казва, че е нежелателно 

да се открият секции, че в Германия няма да има възможност за 

други секции. Пък той ако въпреки това реши да подаде заявление, 

ще го обработим. Другият вариант е да поискаме  да няма изобщо 

опция в Германия да се подават допълнителни заявления за други 

места, което обаче противоречи на текстовете от Кодекса. Може би 

не бива да стигаме до него. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: За яснота, гражданинът трябва да знае 

общо взето какво ще става с това, което той прави. Да използвам 

терминологията, добре позната – информиран избор. Гражданинът 

трябва да знае как да направи информиран избор. По-добре е 

безжалостно да се напише това нещо, отколкото лицемерно, а после 

безжалостно, защото ти си го пусни, но няма да ти се случи. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колега Чаушев, погледнете текста. 

Обяснителната бележка е „разкриването на нови места за 

гласуване“. В тази държава може да се окаже невъзможно и за това е 

информиран избирателят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Няма да правя предложение и да 

взимам участие в обсъжданията, защото виждам, че нямаме воля да 

обсъждаме, за да стигнем до практични решения. Съгласна съм с 

колегата Чаушев, че подходът би следвало да е еднакъв, без 

значение дали става въпрос за заявление за гласуване извън страната 

по електронен път чрез нашата интернет страница. 

Под формата на реплика, господин Томов, когато приемахме 

Решение № 616, Вие убедихте Комисията, че трябва да подходим 

рестриктивно и да обявим прогнозни секции в рамките на това, за 

което приемащата държава, съобразно нейния специфичен правен 

режим, дава разрешение и ще даде. Сега въвеждате друг подход – да 

се добавя място. Аз също считам, че подходът ни, какъвто и да бил 

той, би следвало да бъде еднакъв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега 

Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не разбирам защо се твърди, че 

подходът не е рестриктивен по отношение на платформата. Текстът, 

в който гражданинът се предупреждава, че нови секции няма да е 

възможно да бъдат разкрити в Германия, съвсем ясно указва 

обективната ситуация. 
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Всъщност за какво спорим? Дали изобщо да се отнема 

възможността той да попълва платформата? Според мен  и това е, 

което предлагам, до там не бива да стигаме, но ако Комисията реши 

друго, трябва да имаме допълнителни изисквания към 

„Информационно обслужване“ АД – в Германия да няма 

възможност да се добавят нови места. Доколкото разбирам, оформя 

се такова предложение. Дайте да го решим. За мен няма особена 

практическа разлика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Взимам повод, колега Томов, 

защото Вие казахте, че в правилника сте в процедура дуплика към 

мен. Тогава ще взема лично обяснение, без дори да сте ми 

споменавали името. 

Вие казвате, че се оформят твърдения. Колега Томов, аз нито 

твърдя нещо, просто изказах принципна позиция. Каквито и 

предложения да имах по повод писмото, което предлагате, съм ги 

направила в първата част на заседанието, преди около шест-седем 

часа. Сега вече нямам никакви предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Горчивата и безжалостна истина е 

следната: в Германия повече от 40 секции няма да има и е добре да 

го кажем, колкото и да въртим наоколо. 

На въпроса на господин Томов, къде е проблемът: проблемът 

е модалитетът „може“. Модалитетът може е смокиново листо, което 

въвежда в заблуждение, че, видите ли, има някаква надежда, ако 

излезете от тези 40, евентуално да стане. Това беше темата и на 

следното ми изказване – по-добре да се знае, че тези 40 са тези 40. 

Проблемът е във формулировката на думата „може“ или горчивата 

истина, и тя не зависи от усилията на нашата държава, а просто 

такъв е редът в Германия към настоящия момент.  
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемам бележката на колегата 

Чаушев. Да го направим така: разкриването на нови места за 

гласуване в тази държава не е възможно. Използвам бъдеще време, 

защото още не са разкрити. 

Съгласен съм с тази редакция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения 

по текста на писмото имате ли? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване текста на писмото с направените 

корекции по него и приложенията. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

(Георги Баханов, Йорданка Ганчева). 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах против, защото въпросите, 

които засягат обработката на заявленията за гласуване извън 

страната останаха необсъдени. Считам, че Централната избирателна 

комисия като правоприлагащ орган и орган, който организира 

гласуването извън страната, не може да изпраща писмо до 

контрагентите си – било то и нашият традиционен партньор 

„Информационно обслужване“ АД, с което да предлага. Считам, че в 

качеството си на изпълнител те трябва да изпълняват точни и ясни 

възлагания от Централната избирателна комисия, какъвто в 

конкретния случай би следвало да стане обработката на заявленията 

за гласуване извън страната по електронен път чрез нашата интернет 

страница. 

На следващо място, в първата част на заседанието аз на 

микрофон предложих да обсъдим обхвата на проверките, който ще 

важи не само за заявленията по електронен път, но ще важи и засяга 

и писмените заявления, които ще се попълват в ДКП. Въпросът беше 

отлаган за работно, отлаган за редовно, не беше обсъден, не беше 

взет предвид. 
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Още повече, колеги, обърнахме внимание, че с писмо със 

съответния изходящ номер, Министерството на външните работи ни 

постави въпроса за технологичния ред за обработка на заявленията 

за гласуване извън страната, които постъпват в ДКП. Този въпрос е 

неразривно свързан със заявленията за гласуване извън страната по 

принцип. Считам, че без да имаме яснота по тези въпроси, ние не 

можем да прави и да предлагаме на когото и да било каквото и да 

било. Не може проблемите да не се решат, когато би следвало. Това 

ще затрудни въобще процеса по организиране на гласуването извън 

страната. 

Не на последно място, считам, че без да има официална 

информация от Министерството на външните работи за 

целесъобразност и военен риск за определени държави, ние не 

можем да сложим обяснителен текст, че видите ли, ще бъде 

невъзможно откриването на места или секции за гласуване извън 

страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

точка шеста: Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Госпожа Матева има заявен доклад. 

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви отново, въпреки 

че докладвах вчера, но така или иначе е влязло в Централната 

избирателна комисия като разпореждане от Върховния 

административен съд с вх. № МР-08-6/27.09.2021 г. жалбата, 

подадена от Н. Н. чрез Централната избирателна 

комисия. Очевидно е изпратена и във Върховния административен 

съд. Както вчера ви докладвах, Върховният административен съд е 

прекратил производството по делото и е изпратил жалбата на 

Административен съд – Шумен, така че това го докладвам само за 

сведение. 

В точка седма докладчици, които имат заявени доклади, са 

госпожа Матева и господин Баханов. 
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Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам писмо от 

Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-43/24.09.2021 г. С него ни 

уведомяват, че на редовно заседание Общественият съвет е одобрил 

да поканят в екипа на Обществения съвет две нови организации, 

които отговарят формално на критериите за членство. Това са 

Сдружение „Демокрация и законност“ и Зона за трансатлантически 

просперитет – наблюдател на мисия България“. Към писмото са 

приложени заявленията от двете организации за приемането им за 

членове на Обществения съвет. Те са ги поканили на заседание, 

което се провежда днес от 17,30 ч. Това го докладвам само за 

информация, а  когато постъпи по правилата на Обществения съвет 

информация за предложение към Централната избирателна комисия 

да бъдат приети съответните организации за членове на 

Обществения съвет, ще го докладвам отново.  

Следващият ми доклад е писмо от ПП „Гражданска 

платформа – Българско лято“, което постъпи в Централната 

избирателна комисия с вх. № ПВР-10-5/21.09.2021 г. С това писмо е 

упълномощено лице да представлява политическата  партия – 

Антоанета Раковска, която прави искане пред Централната 

избирателна комисия, свързано с внесения депозит от тази 

политическа партия за участие в изборите на 11 юли 2021 г. и 

цитира решение на ЦИК № 482/26.07.2021 г., с което Централната 

избирателна комисия е взела решение да бъде възстановен депозит 

за участие в изборите, произведени на 11 юли. Тъй като към днешна 

дата не е изпълнена тази разпоредба и връщането на депозита не се е 

осъществил, с оглед насрочените нови избори за Народно събрание 

и желанието на партията да участва предлагат невъзстановеният 

депозит да бъде зачетен и признат от Централната избирателна 

комисия за внесен и заявен за участие в изборите на 14 ноември 

2021 г. 

Възложих на директора на дирекция „Администрация“ да 

бъде извършена проверка възстановен ли е или не депозитът. 
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Представени ми са няколко документи, днес ми беше представено 

становище от счетоводителя и главния счетоводител Г. М., които 

поясняват, че съгласно Решение № 482 на Централната избирателна 

комисия депозитът е възстановен по представената банкова сметка 

при регистрацията. Същият е върнат по сметката за чужди средства 

на ЦИК на същата дата, когато е бил нареден от Интернешънъл Асет 

Банк АД поради закрита сметка на партията в банката. Към днешна 

дата сумата е налична в сметката за чужди парични средства на 

Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви писмо със съдържанието на информацията, 

която представят от счетоводството, да бъде изпратено в отговор на 

партията във връзка с направеното от нея запитване. 

Личното ми мнение и предложение е, че не може този 

депозит да бъде зачетен като такъв за изборите на 14 ноември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Матева в този смисъл да изпратим 

отговор? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, връщаме се в точка първа: Машинно гласуване. 

Колега Войнов, заповядайте. 

 

Точка 3. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

предстоящите частични избори на 3 октомври и във връзка с 

преговорите по обществена поръчка, открита с Решение № 548 на 

Централната избирателна комисия, предлагам да изпратим писмо на 

„Сиела Норма“ АД, с което да им предоставим списък на 

избирателните секции с машинно гласуване за частичните избори на 
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3 октомври, с посочен код на населените места 140 броя usb флаш 

памети и 300 броя смарткарти, окомплектовани за 61 машини. 

Писмото е в моя папка.  

Предлагам да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо имате ли друго предложение? 

Моля, режим на  гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-6-359/28.09.2021 г. от „Информационно обслужване“ 

АД и е във връзка с наше писмо относно третото ниво отдалечени 

софтуерни консултации от „Информационно обслужване“ АД ни 

информират, че поради ангажираност на лекторите от Смартматик 

предоставянето на трето ниво отдалечени софтуерни консултации 

може да бъде отложено най-рано за началото на месец април 2022 г. 

Предлагам ви го за сведение и предлага да го обсъдим на 

работно заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, за да 

обсъдим последващи действия с този отговор от „Информационно 

обслужване“ АД в работно обсъждане, ведно с договора, който е 

сключен между нас и „Информационно обслужване“ АД, ще бъде 

обсъден по-подробно. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило 

становище от главния счетоводител и юрисконсулта от дирекция 

„Администрация“ с вх. № ЦИК-06-6-358/28.09.2021 г. становище 

относно изпълнение на Договор № 1 от 6 февруари в частта за 

предаването на Централната избирателна комисия на системния 

приложен софтуер. 
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В становището е посочен доклада от А. К. и П. Ж. –

 експерти към Централната избирателна комисия, с вх. 

№ ЦИК.06.6 320/26.062021 г., където е изброено какво е 

констатирано в този доклад. Също така е посочен и постъпилият от 

експертите Желязов и Цолов протокол относно получаване и 

проверка на комплектността на софтуера с вх. № ЦИК-06-6-

356/27.09.2021 г. Този протокол го докладвах на вчерашното 

заседание на Централната избирателна комисия.  

Припомням, че в заключение в протокола се посочва, че 

всички софтуерни части на софтуера по Договор № 1 са предадени. 

Мнението на изготвилите становището е, че Централната 

избирателна комисия може да приеме изпълнението на договора то 

отношение на посочените дейности; да се подпише приемо-

предавателен протокол и да се извърши плащането след представяне 

на фактура. Към становището е приложен и проект на протокол, с 

който се предлага на Централната избирателна комисия и „Сиела 

Норма“ АД да приемат няколко неща: първо, в изпълнение на т. 1.1 

от Договор № 1, че „Сиела Норма“ АД е предала системния и 

приложен софтуер в пълен комплект с изходния код.  

Второ, че в изпълнение на т. 1.2. Договор № 1 от 06.02.2021 г. 

„Сиела норма“ АД прехвърля на Централната избирателна комисия 

всички права за използване и актуализиране на софтуера. 

Трето, в изпълнение на т. 1.2. Договор № 1 от 06.02.2021 г. 

„Сиела норма“ АД е изработила за своя сметка и прехвърля  в 

собственост на Централната избирателна комисия всички права за 

използване и актуализиране на приложния софтуер за произвеждане 

на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Четвърто, в изпълнение на т. 3.5, б. „г“ от Договор № 1 от 

06.02.2021 г. „Сиела норма“ АД е предала всички необходими 

документи, установяващи собствеността върху софтуера на 

машините. 

Пето, в изпълнение на т. 11.5.  от Договора и във връзка с 

чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, 
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авторските права върху всички документи, софтуер принадлежат 

изцяло на Централната избирателна комисия в същия обем, в който 

биха принадлежи на автора. „Сиела норма“ АД декларира и 

гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените 

документи и други резултати от изпълнението на договора, които 

могат да бъдат обект на авторско право. 

Предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

изпълнението на Договор № 1 от 6 февруари в частта за предаването 

на системния и приложен софтуер; да се подпише подготвения от 

нас приемо-предавателен протокол; да бъде предоставен на „Сиела 

Норма“ АД и ако той бъде подписан и от тях, да се извърши 

плащането след представяне на фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По доклада на 

колегата Войнов, заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Как се прехвърля по т. 1.2 собствеността 

на възложителя върху всички права за ползване на актуализирания 

софтуер и така нататък? С декларация ли? 

Въпросът ми е към докладчика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Честно казано, малко се изненадвам, 

че толкова бързо е изготвено и становището, и направено 

предложението да Централната избирателна комисия, но може би, 

защото отговорността е на ЦИК, затова така лесно и лековато са 

погледнали на задачата. 

Интересно е, че дори не се даде възможност да се запознаем. 

При бързия прочит на мен ми беше трудно да проследя всички 

редове от написания текст както в становището на колегите от 

администрацията, така и от приемо-предавателния протокол. 

Виждам един текст, част от становището, и също държа да се 

изясни: констатирани са две грешки или слабости, като е посочено, 

че могат да се отстранят. 
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Нека да се види какви са били грешките или слабостите, как 

могат да бъдат отстранени и каква е гаранцията, че могат да бъдат 

отстранени. 

Продължавам: констатирано е наличие на текстове в 

софтуера, които сочат, че кодът е конфиденциален, собственост е на 

„Смартматик корп“. Същият не следва да се  разкрива или 

разпространява без предварително писмено съгласие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нали IT експертите 

го написаха, вчера го гледахме. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Вие може да сте го гледали, но вчера 

също набързо беше докладван и аз не съм успяла да се запозная. 

При наличието на такива текстове, как е възможно да се 

направи това предложение?!  

Има ли гаранция Централната избирателна комисия за 

възможността да изпълни своя ангажимент, както е по самия 

Договор, и да използва целия този софтуер, каквато е целта на 

Договор № 1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Едва ли становище на Желязков ще ни 

убеди, че собствеността е прехвърлена. Най-малкото, защото 

авторите на този текст, който ни се казва, че всъщност има пълно 

изпълнение на Договор № 1, трябва да знаят следното: „Сиела 

Норма“ АД не е собственик на авторските права. „Сиела Норма“ АД 

е изпълнител, но не е собственик на лицензиите и авторските права 

на софтуера и така нататък. Каквото и да ни прехвърля „Сиела 

Норма“ АД, то ще е нищожно, ако няма подписа на реалния 

собственик на авторските права, а именно Смартматик. 

Иначе, знаем как „Сиела“ подписва каквото и скимне, а после 

говори, че то било нищожно. И аз твърдя към момента това, което 

ми прехвърля „Сиела Норма“ АД е абсолютно нищожно към този 

момент, поради което няма изпълнение на Договор № 1. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам, тъй като не всички колеги са се 

запознали подробно със становището и предложението за приемо-

предавателен протокол, да се отложи, за да се запознаят всички. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, отлагаме 

го, първо, за работно обсъждане и след това за разглеждане в 

заседание. 

Продължаваме по дневния ред с точка седма: Доклади по 

дела, жалби и сигнали. 

Господин Баханов, заповядайте в Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ръчно 

написана молба от госпожа Л. Д. – вх. № ЦИК-11-

50/27.09 2021 г., която ни моли да разгледаме жалбата на 

Централната избирателна комисия до прокуратурата. Информира ни, 

че от 1981 г. живее в България, гласувала е през 2019 г., заедно с 

децата си и е получила призовка от прокуратурата. От текста 

разбирам, че навярно е гласувала в нарушение на някои от 

разпоредбите на Изборния кодекс. Надява се да вземем правилното 

решение и да й отговорим. 

След като е попаднала в списъка на лицата, които се 

предоставят от ГРАО и които Централната избирателна комисия 

препраща към прокуратурата, явно не е имала право да гласува, но 

не става ясно от молбата. Предлагам да остане за сведение. Явно 

дамата е притеснена, че са и казали, че наказанията, които се 

предвиждат са до три години затвор и 300 лв. глоба. 

Предполагам, че преписката ще бъде изяснена от 

фактическата страна и с оглед на това виновна или не е, тъй като 

пише, че от комисията са й  позволили да гласува, предполагам, че 

същата ще бъде прекратено с оглед на това, че липсва умисъл при 

извършване на въпросното нарушение. Предлагам да остане за 
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сведение, тъй като вече не е в компетенциите на Централната 

избирателна комисия, а е препратена към прокуратурата.  

Следващото, което ще докладвам е с вх. № НС-06-

746/27.09.2021 г. от община Перник – Гражданска регистрация, ни 

уведомяват, че е направена справка в ОД на МВР – Перник, и се 

установява, че исканата информация, отнасяща се до лицето 

Н. С. с посочено ЕГН е предоставено от ГД ГРАО на ОД на МВР –

Перник. Това е на наше повторно писмо до кмета на 

община Перник, с което сме им изпратили по компетентност 

писмото от ОД на МВР – Перник, за предоставяне своевременно 

исканата информация по прокурорска преписка по описа на Районна 

прокуратура Перник – отнасяща се до същото лице. Мисля, че пак 

ще се наложи да им изпращаме писмо, тъй като община Перник, ни 

информира, че е изпратила информацията от ГД ГРАО за 

въпросното лице, но в писмото на ОД на МВР – Перник искат 

съвсем друго – къде е гласувало лицето и в какво нарушение на 

Изборния кодекс е гласувало и колко пъти е упражнило правото си 

на глас. Предлагам това да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров, имате ли доклад в точка Разни, който не търпи отлагане. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Бих искал днес да тръгне писмото, 

което е напомняне на Министерството на правосъдието, че очакваме 

техния списък. То е повторение на писмото, което сме изпратили, 

така че е напомняне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Писмото е в моя папка, казва се 

„Медийни пакети“ и може да го погледнете. Не мисля, че има какво 

да се спори по него. Напомняме, че с наше писмо сме се обърнали с 

молба по спешност да ни предоставят информация относно партиите 

и коалиции, които имат право – обръщам внимание – на субсидии по 

чл. 28 от Закона за политическите партии. С подобно писмо от 17 

септември 2021 г. сме поискали тази информация. Трябва да 

допълним предходната информация със списъка на партиите от 
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Четиридесет и петото народно събрание. Смятам, че няма нищо, 

което да е спорно. Сега напомняме, че е хубаво да не се бавят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

погледнахте ли писмото до министъра на правосъдието? 

Ако нямате предложения по текста, моля, режим на 

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, преминаваме към новата точка девет: Предложение 

до президента за насрочване на частичен избор. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

 

Точка 9. Предложение до президента  за насрочване на 

частичен избор в село Ясеновец. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка има проект 

на решение за предложение до президента на републиката за 

насрочване на частичен избор в кметство Ясеновец, община Разград. 

По същество. Кметът си е подал оставката, колегите са се 

събрали и с Решение № 212-МИ/27.09.2021 г. са прекратили 

правомощията на кмета на кметство Ясеновец, община Разград С. 

Х.С. 

Към преписката, след служебна справка, има и жителите по 

постоянен адрес, които са 3480. ОИК – Разград, е представила 

необходимите документи по чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, 

поради което ви предлагам проект на решение, с което да 

предложим на президента на Република България да насрочи 

частичен избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград със 

съответното писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли предложение по текста? 
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Моля, режим на гласуване, ведно с писмото до президента на 

републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство 

Ясеновец, община Разград. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Решението е № 634-МИ/28.09.2021 г. 

Последната точка от дневния ред: Изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

 

Точка 10. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка от днешна дата 

докладвам вх. № МИ-27-195/28.09.2021 г. писмо от ОИК – Омуртаг, 

област Търговище, с което ни уведомяват, че са провели две 

заседания и едно дежурство. Прилагат протоколи от заседанието, 

прилагат и справка, съобразно наше Решение 1685-МИ/20.11.2019 г. 

Към предложението за изплащане на възнаграждение за проведените 

две заседания и едно дежурство има контролен лист за извършен 

финансов контрол по разхода и счетоводна справка от счетоводната 

служба към администрацията. Финансовият контрольор изразява 

становище, ме може да бъде изплатен разходът в размер на 1549 лв. 

Предлагам да бъде одобрен този разход с протоколно 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли въпроси 

по този доклад? 

Моля, режим на  гласуване по предложението на госпожа 

Стоянова. 
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Гласували 12 членове на ЦИК – за 12 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Колеги, и аз имам два кратки доклада. 

С вх. № ЧМИ-01-50/28.09.2029 г. ви докладвам, че сме 

получили препис от Указ № 255 от 24 септември на президента на 

републиката, с което е насрочен частичен избор за кмет на кметство 

Смирненски, община Ветово. 

С вх. № ЧМИ-01-51/28.09.2021 г. сме получили препис от 

Указ № 256 от 27 септември на президента на републиката, с който е 

насрочен частичен избор за кмет на кметство Илийно, община 

Омуртаг за 27 февруари 2022 г. 

Ще ви помоля във вътрешната мрежа в моя папка от днес да 

видите проект на писмо до ДАНС. 

Колеги, в текста на писмото ще добавя само, че искаме да ни 

се предостави и редът за организация на работа на служителите, 

които работят в пункта и тази информация да ни бъде предоставена 

до 30 септември тази година, като предлагаме да се проведе работна 

среща на 1 октомври, петък, от 10.00 ч. 

Имате ли други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, с това закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия. 

Насрочвам следващо заседание за 29 септември 2021 г. от 

10,00 ч. 

Закрито в 19,45 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличков 


