
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 90 

 

На 29 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 възнагражденията на 

членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в 

следните места от община Драгоман на 14 ноември 2021 г.  

Докладва: Цветанка Георгиева 

2. Проекти на решения относно регистрации на партии, 

коалиции и инициативни комитети за участие в изборите на 14 

ноември 2021 г. 

Докладват: Гергана Стоянова, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Красимир 

Ципов, Димитър Димитров, Любомир Георгиев, 

Росица Матева 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Красимир Ципов, 

Димитър Димитров 

4. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

4а. Проект на решение относно назначаване съставите на 

СИК в страната за изборите на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Емил Войнов 

5. Проект на решение относно условията и реда за 

провеждане на предизборна кампания в изборите за президент и 
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вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Докладва: Димитър Димитров 

5а. Доклади по дела. 

Докладва : Росица Матева 

6. Разяснителна кампания. 

Докладва: Силвия Стойчева 

7. Гласуване извън страната. 

Докладва Цветозар Томов 

8. Разни. 

Докладват: Любомир Георгиев и Димитър 

Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Красимир Ципов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВА: Елка Стоянова 

 

Заседанието бе открито в 10,30 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 

* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме 10 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Днешното заседание ще бъде с по-чести прекъсвания с оглед 

на това, че днес е последният ден за регистрация на партии и 

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

работните обсъждания. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 
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1. Проект на решение относно възнаграждение на членове на 

ОИК и СИК за провеждане на местен референдум в населени места 

от община Драгоман на 14 ноември 2021 г. – докладва Цветанка 

Георгиева. 

2. Проекти на решения относно регистрации на партии и 

коалиции и инициативни комитети за участие в изборите на 14 

ноември 2021 г – докладват: Гергана Стоянова, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Любомир Георгиев, 

Красимир Ципов, Георги Баханов, Росица Матева. 

3. Доклади по административни преписки – докладват: 

Севинч Солакова, Красимир Ципов. 

4. Машинно гласуване – докладва Емил Войнов. 

5. Проект на решение относно условията и реда за 

провеждане на предизборна кампания в изборите на 14 ноември – 

докладва  Димитър Димитров. 

6. Разяснителна кампания – докладва Силвия Стойчева. 

7. Разни – докладват: Любомир Георгиев и Димитър 

Димитров. 

В платен отпуск е госпожа Елка Стоянова. 

Колеги, имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Ако може да включим 

допълнителна точка: Избори извън страната, но към края на 

заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 
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Колеги, по дневния ред от докладчиците, които са в залата, 

трябва да преминем към точка трета: Доклади по административни 

преписки. 

 

Точка 3. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

писма от ОИК – Крумовград, и от ОИК – Калояново, за промяна в 

списъка на упълномощените лица за получаване на бюлетините. 

Предлагам ви да изпратим имената на упълномощените на 

Печатницата на БНБ.  

Моля да гласуваме писмо до Печатницата на БНБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за писмото до Печатницата на БНБ. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в отговор на нашето писмо, с 

което поискахме областните управители да направят предложение за 

тираж на бюлетините по изборни райони, сме получили писма от 

областните управители на Плевен, Благоевград и на Ловеч.  

Предлагам ви да вземем протоколно решение – всички 

получени писма от областните управители с посочен тираж на 

бюлетините за съответния изборен район да бъдат предоставени за 

обобщаване и попълване в табличен вид за информация, за да не се 

резолира, разпределя и докладва в залата поотделно всяко едно 

писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за взимане на протоколно решение в този 

смисъл, като изпълнението бъде възложено на директора на 

дирекция „Администрация“. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получаваме писма от 

отделните РИК – мотивирани искания, съгласно нашето решение за 

обезпечаване с необходимия брой експерти и технически 

сътрудници, които да ги подпомагат. Имаме и писмо за 

допълнителен брой печати. 

Няма да ви ги докладвам сега, просто ще бъдат подготвени 

съответните предложения и тогава ще ги внеса в залата. 

Както вчера на работна група се уточнихме, предлагам ви да 

изпратим отговор до господин Божанов, изпълняващ длъжността 

главен секретар на Министерския съвет, по отношение на въпроса с 

броя на кутиите за отрязъците с номерата. Проектът на писмото е 

във вътрешната мрежа.  

Уведомяваме го, че характеристиките на кутиите са 

определени с Решение № 547-ПВР/НС и тъй като характеристиките 

на тези кутии са еднакви, Централната избирателна комисия 

изразява становище, че е възможно да бъде използвана една кутия за 

отрязъците и в двата избора. Разбира се, преценката по 

целесъобразност принадлежи на органа, на който ще се възложи 

снабдяването с тези кутии. 

Още нещо, в случай че кутиите са два броя, за всеки вид 

избор трябва да се сложи допълнителен надпис на всяка кутия. 

Моля да го гласуваме и да го изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо? В работна група беше обсъдено в този смисъл – да изпратим 

становището на Централната избирателна комисия. 

Ако няма други предложения, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-377/28.09.2021 г. за извършване на промяна 

по бюджета на Централната избирателна комисия с оглед на 

одобрените възнаграждения на ОИК за заседания и дежурства в 

размер на 13 хил. 610 лв. Общата сума към 29 септември 2021 г. е в 

размер на 146 хил. 440 лв. 

Предлагам ви с протоколно решение да одобрим корекцията 

по бюджета и да упълномощим председателя да извърши тази 

корекция, за което да уведомим министъра на финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване по това предложение. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, още едно предложение за 

корекция по бюджета с оглед на приетата план-сметка с 

Постановление на Министерския съвет № 305/17.09.2021 г. Трябва 

да извършим тази промяна по бюджета на Централната избирателна 

комисия със съответния размер, одобрен по т. 1 от план-сметката. 

Докладната записка е с вх. № ЦИК-09-376.  

Предлагам да одобрим това предложение за промяна в 

бюджета на Централната избирателна комисия. Корекцията да бъде 

извършена от председателя и да уведомим министъра на финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, уведомявам ви, че вчера 

получихме мострите от Печатницата на БНБ с предложения за 

характеристики на бюлетините за президент и вицепрезидент и за 

народни представители. Писмото е с вх. № ПВР-26-11/28.09.2021 г. 

Бюлетините са в залата и може да ги разгледате. Разбира се, ще 

имаме работна група, на която да обсъдим техническите 

характеристики, които да изпратим за съгласуване. В момента ви 

уведомявам и докладвам за запознаване. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, и аз ще ви 

докладвам в тази точка. С  писмо – вх. ПВР-04-11/29.09.2021 г., сме 

получили отговор от министъра на финансите на нашето писмо от 

вчерашна дата във връзка с възможностите за обезпечаване на 

машинното гласуване, в случай че Централната избирателна 

комисия обяви нова обществена поръчка за доставка на 

допълнителен брой машини. Писмото е в моя папка от днешна дата. 

 В отговор министърът на финансите ни информира, че 

Министерството на финансите се ангажира своевременно да 

подготви и внесе за разглеждане в Министерския съвет проект на 

постановление за одобряване да допълнителни разходи по бюджета 

на Централната избирателна комисия по реда на чл. 109, ал. 3 от 

Закона за публичните финанси и че предвид важността от 

безпроблемно едновременно произвеждане на двата вида избора и 

кратките срокове за обезпечаване на дейностите, в това число и 

осигуряване на машинното гласуване, необходимите средства ще 

бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи от резерва за 

непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния 

бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с 

COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, Раздел втори, т. 5.4. от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2021 г. Докладвам ви 

го за сведение. Според мен пред Централната избирателна комисия 

не са поставени ограничения при взимането на решения за 

параметрите на евентуални допълнителни доставки. 

В тази точка заявен доклад има колегата Ципов. 
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Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-09-

44/21.09.2021 г. постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство от Районна прокуратура – Пловдив. С това 

постановление на прокурор при Районна прокуратура – Пловдив, 

Д. Д. ни уведомява, че отказва да образува досъдебно 

производство по преписка поради настъпила смърт на лицето, 

заподозряно, че е извършило престъпление срещу избирателните 

права. 

Докладвам ви също така и вх. № НС-09-123/23.09.2021 г. – 

отново постановление за отказ да се образува наказателно 

производство от Софийска районна прокуратура по наш сигнал, 

подаден в Софийска районна прокуратура за това, че лице е 

упражнило избирателното си право в секция по настоящ адрес, без 

да е имало това право. 

Извършена е проверка в автоматизираните информационни 

системи на МВР и на ГД ГРАО, от която проверка е станало ясно, че 

лицето, което е упражнило избирателното си право, има заявен 

настоящ адрес на територията на София преди провеждане на 

съответните избори. 

Последното постановление, което докладвам, е с вх. № ЕП-

09-58/24.09.2021 г. – отново постановление за прекратяване на 

наказателно производство от Районна прокуратура – Пловдив. То 

касае лице, гражданин на Република Северна Македония, тоест 

гласуване в град Скопие, Република Северна Македония при 

проведените избори за членове на Европейския парламент в 

Република България. Става дума за упражняване на избирателно 

право, без да има такова, в избирателната секция в град Скопие. В 

постановлението много подборно са описани всички факти и 

обстоятелства. Районният прокурор е прекратил наказателното 

производство, тъй като не са налице данни за извършено 

престъпление от Н. Я., затова че е гласувала без да 
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има право в секцията ни в Скопие при европейските избори през 

2019 г. 

Докладвам ви ги за сведение. Не предлагам да бъдат 

обжалвани съответните постановления. 

Колеги, ако ми позволите, в тази точка да докладвам, тъй 

като не съобразих да предложа точка „Въпроси и отговори“.  

Въпросът е свързан с това дали е възможно в изборите на 

14 ноември 2021 г. да се гласува в чужбина с лични документи, 

които са с изтекла валидност. Въпросът ни е изпратен от Ванина 

Попкочев по имейл – вх. №  ПВР-02-24/28.09.2021 г.  

Предлагам в рубриката „Въпроси и отговори“ да се качи 

отговорът на така поставения въпрос и той да е идентичен с това, 

което и за предишните избори беше валидно, по смисъла на  Закона 

за мерките и действията по време на извънредното положение и 

последиците от него, а именно, че е възможно след 13 март 2021 г. с 

изтекли лични документи да се гласува на предстоящите избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на колегата Ципов – да не бъде обжалвано 

постановлението, което докладва, имате ли предложение в обратния 

смисъл? 

Колеги, моля за протоколно решение по предложението на 

колегата Ципов. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

В тази точка следващ докладчик е господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Докладвам постановление за прекратяване на наказателно 

производство, тъй като е със срок за обжалване, ако Централната 

избирателна комисия вземе такова решение. 
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С вх. № ЕП-09-59/28.09.2021 г. ни е изпратено постановление 

на Районна прокуратура – Варна, по отношение на едно лице, 

гласувало на 26 май 2019 г. в Осло, Кралство Норвегия. 

Постановлението е три страници. 

Накратко, посоченото лице има настоящ адрес от 2019 г. в 

Кралство Норвегия и постоянен адрес в България. От есента на 

2004 г. лицето живее в Кралство Норвегия и към момента притежава 

и норвежко гражданство. На изборите на 26 май 2019 г. е отишъл в 

секционната избирателна комисия в Осло, в секция № 140, изчел е 

всички документи, които са били пред секциите, и на какви условия 

трябва да отговаря съответният гражданин, за да упражни правото 

си на глас. Преценил е, че отговаря на условията за гласуване и е 

упражнил правото си на глас. След това е установено, че не 

притежава постоянен адрес на територията на Република България и 

друга държава – членка на Европейския съюз, най-малко 60 дни от 

последните три месеца преди 26 май 2019 г. Установено е, че 

подписите са негови, почеркът също е негов, разпитван е в 

качеството на свидетел, не е осъждан, с висше образование е. Дал е 

подробни указания. Казал е, че е нарушил изборното 

законодателство, за което дълбоко съжалява.  

На база на събраните по делото писмени доказателства 

прокуратурата е преценила, че не е налице престъпление и трябва да 

бъде прекратено наказателното производство, тъй като деецът, за да 

бъде наказателно отговорен, е трябвало да съзнава, че не притежава 

избирателно право. Тъй като лицето не е съзнавало, че няма активно 

избирателно право, тоест не е целял допускане на обществено 

опасни последици, прокуратурата прекратява наказателното 

производство. Предлагам да остане за сведение и да не се обжалва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на колегата Баханов, да не се обжалва постановлението, моля режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, в точка трета следващ докладчик е колегата 

Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Преди девет дни ви докладвах, че „Информационно 

обслужване“ АД поискаха да им издадем удостоверения, за да могат 

да участват в обществена поръчка. При изписването на текста на 

тези удостоверения има няколко технически грешки. Едната се 

отнася до адреса: адресът е град, пощенски код и така нататък, както 

и няколко такива грешки, които се отнасят до използваните 

технологии, които са със сложно изписване. 

Предлагам протоколно решение да бъдат поправени тези 

грешки, въпреки че самите удостоверения вече са подписани и дори 

са получили изходящи номера. На практика текстът ще бъде същият, 

но с отстранени грешки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на колегата Димитров? 

Подлагам на гласуване да издадем съответната референция, 

като бъдат отстранени допуснатите неточности в предходно 

издадената. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Господин Войнов, заповядайте в точка четвърта: Машинно 

гласуване. 

 

Точка 4. Машинно гласуване. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, получени са две 

свързани писма – от МВР и Държавна агенция „Национална 

сигурност“, с вх. № ПВР-04-02-4/28.09.2021 г. и вх. № ПВР-23-

13/28.09.2021 г. във връзка с предоставения списък за проверка на 

четири лица от екипа на „Карго-партнер“. Информират ни, че за 

лицата не са установени данни за наличието на криминални прояви.  

Тъй като в писмото, което бяхме изпратили, бяхме упоменали 

да бъдат допуснати в склада, ако не са установени данни за тези 

лица, затова предлагам тези две писма да останат за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, сега се 

връщаме по дневния ред към точка първа: Проект на решение 

относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за 

произвеждане на местене референдум в населени места на община 

Драгоман. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

Точка 1. Проект на решение относно възнагражденията на 

членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в 

населени места на община Драгоман. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, в моя папка е проект на решение във връзка с 

възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на 

местен референдум в община Драгоман. 

Получили сме преписка, която съдържа писмо от ОИК и 

решение на община Драгоман, заедно с изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители в община 

Драгоман да се проведе местен референдум с въпроса: да управлява 

и стопанисва ли самостоятелно община Драгоман общинските води, 

ВиК съоръженията и мрежите, изградени на нейна територия. 

Вчера на работна група обсъдихме възможността 

секционните избирателни комисии, които бъдат изградени за 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 
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за 14 ноември, да поемат и провеждането на местния референдум. В 

тази връзка ви моля да погледнете т. 2 от решението, а сумите, както 

са предложени, са сумите, които Централната избирателна комисия 

гласува при провеждане на местен референдум на общинската и 

съответно на секционните избирателни комисии. 

Обръщам ви внимание и ви моля да погледнете т. 2 – дали да 

звучи така и дали точно изказваме становището на Комисията по 

отношение на СИК и техните дейности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли предложения по текста? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Решението е № 635-МР/29.09.2021 г. 

Преминаваме към точка втора: Проекти на решения относно 

регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за 

участие в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

 

Точка 2. Проекти на решения относно регистрация на 

партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите на 

14 ноември 2021 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: В папка с мои инициали от днес има 

проект на решение за регистрация на ПП „Партия на зелените“ за 

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

Постъпило е заявление за регистрация от „Партия на 

зелените“, подписано от В. Н. в качеството му на председател и 

представляващ партията, заведено под № 12 от 28 септември 2021 г. 

в регистъра на партиите за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 
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Към заявлението са приложени всички изискуеми от закона 

документи: удостоверение за актуално правно състояние на партията 

от 17 септември 2021 г.; образец от подписа на представляващия 

партията; образец от печата на партията; банков документ от 

28 септември 2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129 в размер 

на 2500 лв. по сметка в БНБ; удостоверение от 21 септември 2021 г. 

на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 

годините 2018-а, 2019-а и 2020 г.; удостоверение от 23 септември 

2021 г., издадено от Първа инвестиционна банка за актуална банкова 

сметка; имената на лицата, които ще отговарят за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с 

предизборната кампания, както и списък, съдържащ имена, ЕГН и 

саморъчен подпис на заявени 4120 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен 

вид. 

Заявено е искане за изписване наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ. 

От протокол с вх. № ПВР-04-03-20/29.09.2021 г. ГД ГРАО са 

предоставили резултата от извършената проверка на списъка на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на партия „Партия на 

зелените“ за участие в изборите, от което е видно, че е спазено 

изискването за наличието на подкрепа от 2500 избиратели. 

Предвид всичко гореизложено, удостоверяващо наличието на 

спазването на изискванията на Изборния кодекс и решението на 

Централната избирателна комисия, предлагам да бъде взето 

решение, с което Централната избирателна комисия да регистрира 

партия „Партия на зелените“ за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г., като наименованието на 

партията в бюлетината е: ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли бележки по текста? 
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Моля, режим на гласуване относно регистрация на „Партия 

на зелените“ за участие в изборите за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Цветозар Томов). 

Колеги, правя корекция в номерацията на решенията. 

Решението, което взехме относно възнагражденията на 

членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местния референдум, 

трябва да бъде с номер 635. 

Това Решение е № 636-НС/29.09.2021 г. 

Готови доклади има в точка девета: Разни. 

Господин Димитров, заповядайте. 

 

Точка 9. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Получили сме покана от Централната избирателна комисия 

на Косово за участие, когато се провеждат местните избори, които 

ще се проведат на 17 октомври. Докладвам ви това за сведение и да 

го препратим към Обществения съвет, ако те могат да си 

организират участие. 

Имаме може би три пъти уведомление, че европейската 

мрежа за избори на 22 октомври ще има обсъждане на темите, 

свързани с ковид пандемията. То върви с логото „запазете датата“. 

Ако участваме, ще бъде онлайн. Това също го докладвам за 

сведение. 

Имаме и две напомняния, че ще има конференция, която 

също ще бъде онлайн, като този път има входящи номера: ЦИК-07-

7-6-3/22.09.2021 г. и ЦИК-07-76-2/22.09.2021 г. Това ще бъде онлайн 

конференция, на която ще се обсъждат ковид мерките. 
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В едното от напомнянията е подчертано, че ние сме една от 

комисиите, която е правила избори по време на ковид мерките и 

много настоятелно очакват някой да се включи. Докладвам го също 

за сведение и евентуално за запознаване. 

Това са преписките от точка разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

заповядайте в тази точка. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Във вчерашна папка с 

мои инициали може да видите две писма с вх. № НС-22-24-

31/28.09.2021 г. Господин Д.  ни е информирал във връзка с неговите 

виждания за изборите на различни органи в НАТО и Европейския 

съюз. 

Второто писмо е с вх. № НС-23-628-2/28.09.2021 г., с което 

господин Минчев, който е бил член на секционна избирателна 

комисия, ни препраща копие от кореспонденцията му със столичен 

Район „Искър“ във връзка с организацията на прибирането на 

съставите, които носят документите в пункта на Районната 

избирателна комисия. Писмото завършва: нямам нужда от отговор, 

моля да се фокусирате върху предстоящите избори. Смятам, че сме 

изпълнили препоръката и преди да получим писмото. Докладвам за 

сведение и двете писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като до 

момента, това, което имахме в готовност по дневния ред, беше 

докладвано, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия, което ще продължи в 16.00 ч.  

В това време ще се подготвят всички проекти на решения, 

свързани с регистрацията на партии и коалиции за участие в 

изборите, както и ще се проведат работните срещи по обсъждане на 

въпроси, свързани с машинното гласуване, с предизборната и 

разяснителната кампания. 

 

(След почивката.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия. 

Продължаваме с доклади по точка втора. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

В моя папка има проект на решение 658 относно регистрация 

на политическа партия МИР. 

Заявлението е постъпило, подписано от Симеон Славчев, 

който е председател и представлява партията. Заведено е под № 14 в 

регистъра на партиите за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Представени са необходимите документи: удостоверение за 

правно състояние; удостоверение от Сметната палата за финансова 

отчетност от 2019-а и 2020 г.; образци от подписи, печати; банков 

документ, издаден от „Райфайзенбанк“ на 29.9.2021 г.; декларация 

от представляващия партията с посочена банкова сметка, по която 

ще се обслужва кампанията; вносна бележка; банков документ от 

„Токуда банк“ за номерата на сметката; имената и длъжностите на 

лицата, които ще отговарят за приходите и разходите; списък, 

съдържащ ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3426 избиратели, 

които подкрепят партията.  

Заявено е искане наименованието на партията да бъде 

изписано в бюлетината по следния начин: Партия МИР. 

С протокол, с вх. № ПВР-04-03-24/29.09.2021 г., ГД ГРАО на 

МРРБ ни изпраща резултат от проверката, от която е установено, че 

имат необходимите 2500 избиратели. 

Тъй като са налице изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, 

т. 1, както и съгласно Решение № 545-ПВР/НС на Централната 

избирателна комисия, предлагам Централната избирателна комисия 

да реши да регистрира партия МИР за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Наименованието на партията е: ПП МИР.  
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Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред 

Върховния административен съд чрез Централната избирателна 

комисия. 

Ако някой се интересува, нека да съобщя и числата: 

3426 подписа, от които 23 непълни, починалите са 31. Това са 

параметрите на проверката. 

Предлагам да вземем решение за регистрация на партия МИР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси по текста? 

Моля, режим на гласуване относно регистрация на партия 

МИР 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, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Решението е № 637-НС/29.09.2021 г. 

Със следващ доклад –  заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за регистрация на партия „Възраждане“ за участие в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември. 

Постъпило е заявления от председателя и представляващ 

партията К. К., чрез П. П., заведено под 

№ 13 на 28.09.2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите 

на 14 ноември 2021 г. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи: 

удостоверение за актуално правно състояние на партия 

„Възраждане“, издадено на 20 септември 2021 г.; удостоверение от 

Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018-а, 

2019-а и 2020 г., издадено на 23 септември 2021 г; образец от печата 

на партията; образец от подписа на представляващия партията; 
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банкови документи за внесен депозит в размер на 2500 лв. по сметка 

в БНБ, съответно за всеки един от двата вида избора; удостоверение 

за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната 

кампания; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, 

свързани с предизборната кампания; пълномощно в полза на 

П. Н. П.; списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен 

подпис на заявени 4623 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията, същият е представен и в структуриран електронен вид на 

технически носител. 

Искането, заявено за изписване наименованието върху 

бюлетината, е: ВЪЗРАЖДАНЕ. 

От направена проверка на ГД ГРАО на списъка с избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия „Възраждане“, е видно, че са 

налице изискуемите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията. 

Предвид изложеното, представените документи и на база 

правните основания предлагам на Централната избирателна комисия 

да реши: регистрира партия „Възраждане“ за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е: 

ВЪЗРАЖДАНЕ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с този проект на решение. 

По този проект на решение имате ли въпроси? Ако няма, 

моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 638-ПВР/НС. 
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Със следващ доклад е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в моя папка с проектен номер 

656 е проект на решение за регистрация на коалиция „Изправи се 

БГ! Ние идваме!“ за участие в изборите за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Постъпило е заявление в Централната избирателна комисия 

за регистрация на коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме!“, 

подписано от Мая Божидарова Манолова-Найденова и Николай 

Димитров Хаджигенов, които представляват коалицията, чрез Арман 

Бабикян, заведено под № 3 на 28 септември 2021 г. в регистъра на 

коалициите за участие в изборите за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Към заявлението са приложени: споразумение за образуване 

на коалиция за участие в изборите на 14 ноември 2021 г., което е 

решение за образуване на коалиция по смисъла на чл. 140 от 

Изборния кодекс.  

Споразумението е подписано на 27 септември тази година 

между пет политически партии: ПП „Движение 21“; ПП „Движение 

България на гражданите“; ПП „Единна народна партия“; ПП 

„Земеделски народен съюз“; ПП „Движение на непартийните 

кандидати“. Коалицията ще се представлява само от Мая 

Божидарова Манолова и Николай Димитров Хаджигенов.  

Коалицията е с наименование: „Изправи се БГ! Ние идваме!“  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

състояние на партия „Движение 21“, на партия „Движение България 

на гражданите“, на „Единна народна партия“; на „Земеделски 

народен съюз“; ПП „Движение на непартийните кандидати“.  

Както виждате, в проекта са описани всички удостоверения за 

актуално състояние с датата на издаването им и със съответното 

фирмено дело и състав на Софийски градски съд, по което са 

издадени. 

Към заявлението са представени: удостоверения от Сметната 

палата с описани входящи номера за партия „Движение България на 
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гражданите“, Единна народна партия“, Земеделски народен съюз“ и 

„Движение 21“, а по отношение на партия „Движение на 

непартийните кандидати“ от Сметната палата е представено 

удостоверение, че, тъй като партията е регистрирана през 2020 г., за 

последните три години няма задължение да представя годишни 

финансови отчети. 

Представени са и образец от подписа на представляващите 

партиите; представени са и пет образци от печатите на всяка една от 

партиите. Към заявлението са представени и образци от подписите 

на представляващите коалицията; декларация от представляващите 

коалицията Мая Манолова и Николай Хаджигенов, в която са 

описани името, длъжността на лицето, което ще отговаря за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, 

свързани с предизборната кампания, както и заверено копие от 

платежно нареждане от „Юробанк България“ с дата 28 септември, с 

което се удостоверява, че по сметката на Централната избирателна 

комисия е внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от 

Изборния кодекс в размер на 2500 лв. 

Представено е и банково удостоверение от същата банка за 

актуална банкова сметка на името на партия „Единна народна 

партия“; представено е и пълномощно от представляващите 

коалицията в полза на В. В. Ф., която е посочена 

като лице, което ще обслужва счетоводната отчетност на 

коалицията, тъй като по банкова сметка на партията, която тя 

представлява, ще бъдат извършвани разходите за предизборната 

кампания; представен е и списък, съдържащ три имена, ЕГН и 

саморъчен подпис на 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията 

на коалицията. 

От протокол с вх. № ПВР-04-03-22/29.09.2021 г. на ГД ГРАО 

се установява, че от проверените 3600 записа има необходимите по 

закон 2500 записа, което означава, че се установява спазването на 

разпоредбите на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс. 
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По изложеното са налице правните основания, посочени в 

решението и изискванията на Решение № 545-ПВР/НС/16.09.2021 г. 

на Централната избирателна комисия, поради което ви предлагам да 

регистрираме коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме!“ за участие в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Наименованието на коалицията за изписване в бюлетината е: 

ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! 

Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение? 

Ако няма предложения по текста на решението, моля, режим 

на гласуване за регистрация на коалиция „Изправи се БГ! Ние 

идваме!“ за участие в изборите за народни представители. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 639-НС/29.09.2021 г. 

Има ли други доклади по регистрация? 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка по 

постъпило заявление относно регистрация от партия „Общество за 

нова България“ от Р. П. С. в качеството му на 

председател и представляващ партията, заведено под № 15 в 

регистъра на партиите за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

В заявлението е отбелязано, че се заявява участие и в двата 

вида избора. Към заявлението са приложени: удостоверение за 

актуално правно състояние на партията, издадено на 23 септември 

2021 г. от СГС, трети състав по фирмено дело със съответния номер; 

удостоверение от 27 септември 2021 г. на Сметната палата за 
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внесени от партията финансови отчети за 2019-а, 2020 г.; образец от 

подписа на представляващия партията; образец от печата на 

партията; името и длъжността на лицето, което ще отговаря за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност; банкови документи, 

удостоверяващи внесени безлихвени депозити по съответната 

сметка по смисъла на чл. 129; служебна бележка от съответната 

банка за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва 

предизборната кампания; списък, съдържащ имената, ЕГН и 

саморъчните подписи на 3221 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията. 

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на 

партията в бюлетината по следния начин: ПП ОБЩЕСТВО ЗА 

НОВА БЪЛГАРИЯ, като от протокола от извършената проверка на 

списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, 

съобразно доклада ми, за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители, с вх. № ПВР-04-03-

23/29.09.2021 г. на МРРБ чрез ГД ГРАО се установява, че е налице 

необходимият брой коректни записа, а именно 2619 от 

3221 проверени записа, предвид което и съобразно представените 

документи по доклада ми, са налице законовите изисквания за 

регистрация на партия „Общество за нова България“ за участие в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

 Предвид гореизложеното ви предлагам проект на решение в 

този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси? 

Моля, режим на гласуване относно регистрация на партия 

„Общество за нова България“  за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Решението е № 640-ПВР/НС. 

Заповядайте, колега Стоянова, със следващ доклад. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка от днешна дата 

има проект на решение за регистрация на  ПП „Русофили за 

възраждане на Отечеството“ 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 ПП „Русофили за 

възраждане на Отечеството“ от Николай Симеонов Малинов в 

качеството му на председател и представляващ партията, което е 

заведено под № 18 от днешна дата в регистъра на партиите за 

участие в изборите на 14 ноември. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи: 

удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено 

на 28 септември 2021 г.; образец от подписа на представляващия 

партията; образец от печата на партията; удостоверения от 

29 септември 2021 г. на Сметната палата за внесени от партията 

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

2 броя, издадени от „Юробанк България“ АД от 28 септември 2021 г. 

за внесен безлихвен депозит в размер на 2500 лв.; удостоверение от 

27 септември 2021 г. за актуална банкова сметка, по която ще се 

обслужва предизборната кампания; имената на лицата, които ще 

отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

партията, свързани с предизборната кампания; списък, съдържащ 

имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3032 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партията, същият е представен и в 

структуриран електронен вид на технически носител. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 

ОТЕЧЕСТВОТО. 

Регистрацията се извършва в условията на неприключила 

процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи 
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регистрацията за участие на партията в изборите на 14 ноември 

2021 г. 

Налице са изискванията на приложимите текстове от 

Изборния кодекс, както и Решение № 545-ПВР/НС на Централната 

избирателна комисия за регистрация на партия „Русофили за 

възраждане на Отечеството“ за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент при прилагане на горепосочената процедура.  

Предлагам Централната избирателна комисия да регистрира 

партия „Русофили за възраждане на Отечеството“ за участие в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладът 

беше направен, но ви предлагам да го подложа на гласуване по-

късно и да получи номер в зависимост от това дали ще се върне 

резултатът от проверката. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

проект на решение за регистрация на коалиция „БСП за България“ за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

за народни представители на 14 ноември. 

Постъпило е заявления за регистрация от коалиция „БСП за 

България“, подписано от Корнелия Нинова, представляваща 

коалицията, заведено под № 5 на 29.09.2021 г. в регистъра на 

коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи: 

решение за образуване на коалицията между пет партии: „Българска 

социалистическа партия“, партия „Нова зора“, партия 

„Комунистическа партия на България“, партия „Политически клуб 

„Екогласност“ и партия Политически клуб „Тракия“. Коалицията се 

представлява от Корнелия Нинова – председател. 

Приложени са удостоверение за актуално правно състояние 

на петте партии, които току-що съобщих; удостоверения от 
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Сметната палата за внесени от петте партии финансови отчети за 

2018-а, 2019-а и 2020 г.; образец от подписа на представляващите 

всяка една от петте партии в коалицията; банкови документи за 

внесен депозит в размер на 2500 лв. по сметка в БНБ, съответно за 

всеки един от двата вида избора; образец от печата на петте партии в 

коалицията; банкови документи за внесен безлихвен депозит в 

размер на 2500 лв. за всеки вид избор; удостоверение за актуална 

банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания 

на коалиция „БСП за България“; имената и длъжностите на лицата, 

които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност на коалицията, свързана с предизборната кампания, 

списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 

9500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, 

представен в структуриран електронен вид и на технически носител. 

Заявеното искане за изписване наименованието върху 

бюлетината е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. 

От върнат протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на 

списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП 

за България“, е видно, че са налични изискуемите минимум 

2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП за 

България“. Налице са изискванията на Изборния кодекс. 

Предвид всички представени документи на база правните 

основания предлагам на Централната избирателна комисия да реши: 

регистрира коалиция „БСП за България“ за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Наименованието на коалицията в бюлетината е: БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ, изписано с големи букви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси или бележки по текста? 

Моля, режим на гласуване за регистрацията на коалиция 

„БСП за България“. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 641-ПВР/НС/29.09.2021 г. 

Има ли друг готов доклад с върната проверка? Няма. 

Колеги, засега тази точка я отлагаме, защото има още 

доклади по нея. 

По точка четвърта с други доклади, заповядайте, господин 

Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

становището по изпълнение на Договор № 1 от 6 февруари 2021 г. с 

вх. № ЦИК-06-6-358/28.09.2021 г. След обсъждане на работна група 

се установи, че има неясноти относно прехвърлянето на 

собствеността на правата за използване и актуализиране на софтуера 

от „Сиела Норма“ АД на Централната избирателна комисия и 

поради горното предлагам да поканим „Сиела Норма“ АД на среща 

за изясняване на тези неясноти, за да може да бъде приключен 

Договор № 1, като предлагам да ги поканим за утре, 30 септември 

2021 г., в 14,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмото на „Информационно обслужване“ АД с вх. № ЦИК-06-6-

359/28.09.2021 г., което докладвах вчера за запознаване. С това 

писмо „Информационно обслужване“ АД предлагаха отлагане 

предоставянето на трето ниво отдалечени софтуерни консултации от 

Смартматик за месец април 2022 г. След обсъждане в работна група, 
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предлагам да изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД, 

с което да ги уведомим, че не приемаме отлагането на 

предоставянето на трето ниво отдалечени софтуерни консултации за 

месец април 2022 г. и да ги уведомим, че следва да положат усилия 

за организиране предоставянето на тези консултации в най-скоро 

врем, но не по-късно от края на 2021 г., като в противен случай, ще 

бъдат в неизпълнение на т. 4.5 от Договор № 22 от 24 юни 2021 г. 

Писмото е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение? 

Ако няма друго предложение, различно от това на 

докладчика, подлагам на гласуване текста на писмото и изпращането 

му. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам писмо с вх. № ЧМИ-06-

103/28.09.2021 г. от кмета на община Благоевград и с него ни 

уведомява, че за частичните избори на 3 октомври 2021 г. в Церово 

предаването на изборните книжа и материали на СИК ще се 

извърши на 2 октомври 2021 г. от 16,30 ч. Във връзка с това моли за 

съдействие да координираме графика за предаване на машините, 

така че той да е съобразен с посочения час. 

Във връзка с преговорите по обществената поръчка, открита с 

Решение № 548 на Централната избирателна комисия, предлагам да 

изпратим писмото на „Сиела Норма“ АД за координиране на 

графика за предаване на устройствата за машинно гласуване. 

Писмото е в моя папка, може да го погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект имате ли въпроси към докладчика и предложения? 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-04-03-9-

1/29.09.2021 г. от ГД ГРАО, с което ни уведомяват, че на 

25 септември 2021 г. са изпратили списък с номерата и адресите на 

избирателните секции и броят на избирателите в тях за изборите на 

14 ноември 2021 . Тези два списъка ги докладвах на заседанието на 

27 септември и с протоколно решение те вече са публикувани на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия. 

Докладвам това писмо за сведение. 

Докладвам ви приемо-предавателен протокол с вх. № ЦИК-

06-11-200/29.09.2021 г. С него на администрацията на Централната 

избирателна комисия са предадени общо 20671 броя usb флаш 

памети от машините за гласуване от произведените избори за 

народни представители на 11 юли 2021 г., тоест това са почистените 

флашки, които вече могат да се използват за изборите на 14 ноември 

2021 г. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви дневният ред да бъде допълнен с нова точка 4а: Проект на 

решение за назначаване съставите на СИК в изборите на 14 ноември 

2021 г. – докладчик колегата Войнов. 

Госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Моля да бъде допълнен дневният ред с 

точка: Доклади по дела. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще е точка 5а: 

Доклади по дела. 

Други предложения има ли? Няма. 

Подлагам на гласуване допълването на дневния ред. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветозар Томов); против – няма. 

По новата точка 4а: Проект на решение относно назначаване 

съставите на СИК. 

Господин Чаушев, Вие? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля за половин час за запознаване с 

текста. Искам да го видя. Методика има, искам да я видя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги малко по-

късно ще гледаме това решение, за да се запознаят колегите. 

Преминаваме към точка 5а: Доклади по дела. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

 

Точка 5а. Доклади по дела. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. По жалба на М.  

Б. е образувано адм. дело 9884 на Върховния 

административен съд. Припомням, че жалбата беше срещу наше 

Решение № 616-ПВР/НС от 24 септември, с което сме обявили 

местата, на които ще бъдат образувани избирателни секции, има и 

постановено Решение № 9822/29.09.2021 г., качено е в папка с моите 

инициали и може да се запознаете със съдържанието на решението. 

Съдът отхвърля жалбата, подадена от М. Б. срещу 

нашето решение. Мотивите са, както казах, в папката с моите 

инициали. Нямам друг спешен доклад в момента в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващи 

докладчици, които са в залата.  

Господин Томов, заповядайте в точка седма: Гласуване 

извън страната. 

 

Точка 7. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, най-напред бих предложил да 

докладвам проект на решение за единната номерация избирателни 

секции извън страната – качен е в моя папка от днешна дата във 
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вътрешната мрежа. Проектният номер е 660-НС. Моля да го 

погледнете. Няма разлика в сравнение със сходни проекти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли предложения по текста? 

Ако няма предложения, моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 642-ПВР/НС. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам за сведение писмо от 

Министерството на външните работи с вх. № ПВР-04-01-16, също 

качено в папка във вътрешната мрежа. В него Външно министерство 

ни препраща грамата от ДКП, които предлагат да не се откриват 

секции на тяхна територия по различни причини, които са описани в 

самите грами. Приложен е и списък с местата в страната, в които 

има ДКП и списък на местата, в които Външно министерство 

предлага да не се разкриват избирателни секции. Тази информация  

съгласно вчерашно наше протоколно решение за разкриване 

платформата за подаване на електронни заявления на страницата на 

Централната избирателна комисия е препратена и на 

„Информационно обслужване“ АД. Докладвам това писмо за 

запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Томов, казахте, че тази 

информация е препратена на „Информационно обслужване“ АД. 

Вчера, когато приемахме писмото до „Информационно обслужване“ 

АД, тази информация не беше обективирана в писмо от Външно 

министерство до Централната избирателна комисия. Аз лично не 

разбирам примерно какъв ще бъде обяснителният текст по 

отношение на постоянното представителство на Република България 

към ООН в Ню Йорк. Това е въпрос, който възникна на предходните 
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или на по-предходните избори, и ние дискутирахме, тоест ние не сме 

обсъждали изобщо тези въпроси в Централната избирателна 

комисия, за да формулираме някакъв обяснителен текст и да 

третираме този въпрос наравно с всички останали, за които 

традиционно през годините, от Министерството на външните работи 

има становище за нецелесъобразност или военен риск. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Конкретно за постоянното 

представителство на Република България към ООН, Външно 

министерство ни уведомява, че има принципни възражения от 

страна на САЩ за провеждане на избори и образуване на 

избирателни секции в помещенията на постоянните 

представителства на ООН. Това е и основанието да влезе в този 

списък. Да, вярно е, че не сме обсъждали конкретно този казус, но 

мисля, че и на изборите през месец юли, и на тези през април 

ситуацията беше същата – там не са разкривани секции поради 

липсата на съгласие на приемащата страна в крайна сметка. 

Само да допълня – същата е ситуацията и с постоянната 

делегация на Република България към НАТО в Брюксел, където 

също обективно не е възможно да се провежда гласуване. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега Томов, за 

обясненията. 

Колеги, аз лично възразявам по начина, по който взимаме 

нашите протоколни решения, свързани с гласуването извън страната 

и после съобразяваме информация, която пристига с официални 

писма, която към момента на взимане на решенията не ни е известно 

какво ще бъде обективирано в това писмо. Ако някои от нас знаят и 

са знаели, няма проблем. Ако обаче се изисква от нас да участваме в 

дебат и да гласуваме – да, прав беше колегата Томов с 

допълнението, което направи, че този въпрос касае и други места, но 

аз се запознавам сега, в момента. С оглед това, че писмото сега се 

докладва, аз лично не считам, че някой от нас е знаел за това към 

момента на взимането на вчерашното протоколно решение за 

изпращане на писмото на „Информационно обслужване“ АД за 
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електронното заявление за гласуване извън страната. Писмата на 

Министерството на външните работи са писма, които касаят 

Централната избирателна комисия. Това е моето мнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Все пак нека да обясня. Не са 

изпратени грамите до „Информационно обслужване“ АД, 

единствено списъкът с ДКП. Не сме ги изпратили, те са подготвени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не говорим за 

писмото, което гласувахме вчера, част от приложенията към това 

писмо беше списъкът. Таково писмо не сме подписвали и не е 

заминавало по официалния ред. 

Колеги, по дневния ред има ли готови решения за 

регистрация, тъй като 17,00 ч. мина и приключи приемането на 

документите. 

Подлагам на гласуване проекта на решение на колегата 

Стоянова. 

Моля, режим на гласуване на решението за регистрация на 

партия „Русофили за възраждане на Отечеството“ за участие в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. в условия на неприключила 

процедура по проверка на подписката. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Решението е № 643-ПВР/НС/29.09.2021 г. 

Връщаме се към точка трета: Доклади по административни 

преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте с Ваш доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

получените мостри от Печатницата на БНБ и обсъждането на 
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работна група ви предлагам проекти на технически характеристики 

на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители в 

страната, както и в изборите за президент и вицепрезидент, отново в 

страната. Предлагам да изпратим писмо до Печатницата на БНБ. 

Моля ви да видите текста във вътрешната мрежа. За да не се налага 

да изключваме видеоизлъчването, предлагам да не правим подробно 

обсъждане на техническите характеристики. Моля да видите текста 

на писмото. 

Предлагам ви да изпратим проектите за съгласуване, както и 

за предоставяне на нови мостри с предложените от нас решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

погледнахте ли текста? Имате ли предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Продължаваме с проекта на решение по точка 4а: Проект на 

решение относно назначаване на СИК в страната за изборите на 

14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 4а. Проект на решение относно назначаване съставите 

на СИК в страната за изборите на 14 ноември 2021 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка има 

подпапка „състави СИК“. Там е проектът на решение относно 

назначаване съставите на СИК в страната за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Това решение е аналогично на решението, което приехме за 

изборите на 11 юли 2021 г. Разликата е в това, че в т. 5 

парламентарните групи са с различен брой народни представители, и 
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те са резултат от състава на Четиридесет и шестото народно 

събрание. Датите за провеждане на консултации са съобразени с 

приетата хронограма и с Изборния кодекс, също така и срокът за 

предоставяне на решението при постигнато съгласие и при 

непостигнато съгласие – срокът за предоставяне на съответните 

документи от кмета на общината на Районната избирателна комисия. 

Методиката, по която се изчисляват местата в секционните 

избирателни комисии е абсолютно еднаква с методиката, която 

приехме за последните частични избори на 3 октомври, тъй като 

броят на парламентарните групи не е променен. Методиката е в 

отделно приложение. 

Предлагам да се запознаете и ако има забележки, съм готов 

да ги отразя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение и методиката към него има ли предложения по 

текста? 

Ако няма предложения, моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 3 (Йорданка Ганчева, Димитър Димитров, 

Красимир Ципов). 

Решението е № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Гласувах „против“, защото съм 

против тази методика, тъй като при разпределението на 9 и 8-

членните СИК, просто няма нужда от никаква стъпка. Структурата 

на остатъците позволява, след като завърши разпределението, да 

бъдат изпълнени всички условия, които са заложени в Кодекса. 

Разбира се, при 7-членната СИК е необходима една 

допълнителна стъпка не заради друго, а защото остатъкът на най-

малката партия, който е 0,38, не позволява тя да получи един мандат, 

тоест на нея ѝ трябва да бъде, грубо казано, служебно присъден този 

мандат по силата на Изборния кодекс, след което да има още едно 
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разпределение, за да се попълнят незаетите места. Това е моята 

бележка, тя е по-скоро за протокола. 

И при предишните предложения за допълване на Изборния 

кодекс предложих да се опише процедурата, тъй като по този начин 

приложена, не е процедурата, която се прилага при разпределение на 

местата, а е процедура, която се прилага, когато се определя броят 

на мандатите в отделните райони. Там Видин изпада като възможен 

район. И да го обсъждаме няма как да решим въпроса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

точка пета:  

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Точка 5. Проект на решение относно условията и реда за 

провеждане на предизборна кампания в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. Нанесени са корекциите, които обсъдихме на 

работното заседание, отнасящи се до наименованието, символите на 

партии и коалиции, както и имената на регистрираните кандидати в 

изборите за президент и вицепрезидент, в които не се съдържа 

призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на 

Изборния кодекс – т. 6. 

Имаме също така корекция в края на предизборната 

кампания, ако има нов избор, там трябваше да се добави едно „до“ 

като край; имаме запис, който постановява, че трябва да се теглят 

четири жребия – два за номерата на партиите, и отделно два, които 

ще важат за поредността при ползване на формите в БНР и БНТ, 

които, освен това подлежат на допълнително уточняване, тъй като 

това става със споразумение между участващите партии и коалиции. 

Записани са двойни обеми от безплатно ефирно време, като в 

изборите за президент ще се ползват най-малко 60 минути, в 

изборите за народни представители – най-малко 60 минути. Това 
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също подлежи на уточнение в споразумението, което се подписва 

между участващите партии, БНТ и БНР. 

Това са промените, които сме уточнили и които са нанесени в 

проекта, който разглеждахме на работно заседание. 

Колеги, погледнете страниците, в които са изписани 

различните забрани, условията и реда за провеждане на кампанията. 

Ако няма нови предложения за промени, да одобрим това решение, 

за да може да се публикува на страницата на Централната 

избирателна комисия. То предхожда двете решения за пакети –  

едното ще докладвам на следващото заседание, а другото, когато 

приключи регистрацията на партиите за парламентарните избори, 

тъй като там условието за получаване на пакет е една партия да 

регистрира листи във всичките 31 района и това можем да 

установим, след като приключи регистрацията. Това е моят доклад. 

Разглеждахме отделните параграфи в работно заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

бележки по проекта? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в 

изборите на 14 ноември 2021 г. и за двата вида избора. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Решението е № 645-ПВР/НС/29.09.2021 г. 

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия 

за кратка почивка за проветряване. 

(След почивката.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Девет членове на 

Комисията сме в залата. Налице е необходимият кворум. 
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Продължаваме с регистрация на партии и коалиции за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление за 

регистрация от коалиция „Национално обединение на десницата“ 

подписано от Петър Москов и Цветан Цветанов, представляващи 

коалицията. Това заявление е заведено под № 4 на 29 септември 

2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката.  

Проектът на решение относно заявлението е с № 661.  

Към заявлението са приложени решение за образуване на 

коалиция „Национално обединение на десницата“ между партия 

„Консервативно обединение на десницата“ и партия „Републиканци 

за България“. Коалицията съгласно това споразумение се 

представлява от Петър Москов и Цветан Цветанов заедно и 

поотделно. Приложени са удостоверения за актуално правно 

състояние на партия „Републиканци за България“ и удостоверение за 

актуално правно състояние на „Консервативно обединение на 

десницата“; удостоверение на Сметната палата на партия 

„Републиканци за България“ за внесен от партията финансов отчет 

за 2020 г. и удостоверение на Сметната палата на партия 

„Консервативно обединение на десницата“ за внесени от партията 

финансови отчети за 2019-а и 2020 г.; образец от подписа на 

представляващия партия „Републиканци за България“ и образец от 

печата на партията; образец от подписа на представляващия партия 

„Консервативно обединение на десницата“; образец от печата на 

партията, както и образци от подписите на представляващите 

коалицията „Национално обединение на десницата“. Коалицията 

няма печат, представен е банков документ от „Първа инвестиционна 

банка“ за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от 

Изборния кодекс в размер на 2500 лв. по сметката на ЦИК в БНБ за 

всеки вид избор, заявен от коалицията за участие; удостоверение от 
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„Първа инвестиционна банка“ за банкова сметка на името на партия 

„Консервативно обединение на десницата“, по която ще се обслужва 

предизборната кампания на коалицията; декларация за името и 

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

счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната 

кампания; списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 5144 избиратели, които подкрепят регистрацията на 

коалицията. 

Заявеното искане за наименование на коалицията в 

бюлетината е по следния начин: НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 

НА ДЕСНИЦАТА, изписано с главни букви. 

От протокол с вх. №  ПВР-04-03-25/29.09.2021 г. на 

Централната избирателна комисия от ГД ГРАО в МРРБ за 

извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на коалиция „Национално обединение на десницата“, 

се установява спазването на разпоредбата за наличие на не по-малко 

от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на същата, поради 

което са налице изискванията на чл. 139 и чл. 141, чл. 129, ал. 1, т. 1 

от Изборния кодекс и Решение № 545 на Централната избирателна 

комисия от 16 септември 2021 г. 

Предвид изложеното и на посочените в проекта правни 

основания предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

следното решение: регистрира коалиция „Национално обединение 

на десницата“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент 

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

Наименованието на коалицията в бюлетината е: 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА, изписано с 

главни букви.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд в тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли по текста въпроси или предложения? 

Ако няма предложения, моля, режим на гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

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

Решението е № 646-ПВР/НС/29.09.2021 г. 

Следващ доклад. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект на решение е 

относно регистрация на партия АТАКА за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. Проектът е под номер 659. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия АТАКА, 

подписано от Волен Николов Сидеров в качеството му на 

председател и представляващ партията, което е заведено под № 16 в 

регистъра на партиите за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Към него са приложени: удостоверение за актуално правно 

състояние на партията; удостоверение на Сметната палата за 

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

Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията; банкова 

референция за актуална банкова сметка, издадена от „Интернешънъл 

Асет Банк“ АД; образец от подписа на представляващия партията; 

образец от печата; платежно нареждане за внесен безлихвен депозит 

по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс по сметка в БНБ за всеки 

вид избор; списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 3200 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: АТАКА – с главни букви. 

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от 

Изборния кодекс, както и на Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 

г. на ЦИК за регистрация на партия АТАКА за участие в изборите за 
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президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г.  

Регистрацията се извършва в условията на неприключила 

процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи 

регистрацията на партията за съответния вид избор съгласно чл. 135, 

ал. 4 ИК и Раздел четвърти, т. 18 от Решение № 545-ПВР/НС от 

16.09.2021 г. на Централната избирателна комисия. 

Предвид изложеното дотук и на съответните правни 

основания предлагам следния проект на решение: регистрира партия 

АТАКА за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народи представители на 14 ноември 2021 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е АТАКА, 

изписано с главни букви. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд, чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение имате ли предложения? 

Ако няма, моля, режим на гласуване за приемане на решение 

относно регистрация на партия АТАКА за участие в изборите на 

14 ноември 2021 г. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 647-ПВР/НС/29.09.2021 г. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, постъпило е заявление за 

регистрация на партия „Гражданска платформа Българско лято“ от 

Борил Соколов – председател и представляващ партията, чрез 

Антоанета Раковска, заведено под № 20 на 29.09.2021 г. в регистъра 
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на партиите за участие в изборите за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията; удостоверение на Сметната палата; 

образец от подписа на представляващия партията; образец от 

подписа на упълномощеното лице; образец от печата на партията; 

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

разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната 

кампания; банков за внесен депозит в размер на 2500 лв. по сметка в 

БНБ; пълномощни от Б. С. – председател на партията, в 

полза на А. Р. – 2 бр.; списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен 

подпис на 3850 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: ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА 

БЪЛГАРСКО ЛЯТО, изписано с главни букви. 

Към заявлението не е приложено удостоверение за актуална 

банкова сметка съгласно изискванията на Изборния кодекс, като при 

приемане на заявлението са дадени указания да бъде приложено 

такова удостоверение.  

Централната избирателна комисия намира, че не са 

изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 545-

ПВР/НС от 16.09.2021 г. на Централната избирателна комисия за 

регистрация на партия „Гражданска платформа Българско лято“ за 

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

Предвид изложеното и на основание на съответните текстове 

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

предлагам на вниманието ви следното решение: Централната 

избирателна комисия отказва да регистрира партия „Гражданска 

платформа Българско лято“ за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 
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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? 

Ако няма въпроси, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 648-НС/29.09.2021 г. 

Със следващ доклад, заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка има проект 

на решение за регистрация на партия „Български Съюз за Директна 

Демокрация“ при условията на неприключила процедура за 

проверка на списъците с избиратели, подкрепящи партията. 

Партията е представила всички необходими документи: 

удостоверение за актуално правно състояние на партията; образец от 

подписа на представляващия партията; образец от печата на 

партията; името и длъжността на лицето, което ще отговаря за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, 

свързани с предизборната кампания; банкови документи от „Алианц 

Банк България“ АД за внесен безлихвен депозит за всеки вид избори 

и списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на 

3103 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: БСДД – Български Съюз за Директна 

Демокрация. 

Предлагам да регистрираме партията „Български Съюз за 

Директна Демокрация“ при условията на неприключила процедура, 

както е изписано в решението и да я регистрираме при тези условия. 



44 

 

Правя предложение да приемем този проект на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли предложения по текста? 

Моля, режим на гласуване относно регистрация на партия 

„Български Съюз за Директна Демокрация“ за участие в изборите на 

14 ноември 2021 г. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 649-ПВР/НС/29.09.2021 г. 

Следващ доклад, господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Проектът на решение, което ще докладвам е относно 

регистрация на партия БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ 

„НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Постъпило е заявление от партия „Български национален 

съюз „Нова демокрация”, представлявана от Б. Ф. И., 

подписано от Боян Боянов Станков-Расате в качеството му на 

изрично упълномощено лице. Заявлението е заведено под № 11 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: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията; удостоверение на Сметната палата за 

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

подписа на представляващия партията, както и образец от печата на 

партията; банков документ, издаден от „Банка ДСК“ АД на 

21.09.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129 в размер на 

2500 лева по сметка в БНБ; удостоверение, издадено от „Банка ДСК” 

АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва 
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предизборната кампания; името и длъжността на лицето, което ще 

отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

партията, свързани с предизборната кампания; списък, съдържащ 

три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 3030 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партията, същият е представен и в 

структуриран електронен вид на технически носител; пълномощно, с 

което представляващият партията Б. Ф. И. упълномощава Боян 

Боянов Станков-Расате да представлява 

партията пред Централната избирателна комисия във връзка с 

регистрацията ѝ за участие в изборите за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината по следния начин: Български национален съюз – НД. 

В централната избирателна комисия е постъпило писмо с 

вх. № ПВР-04-03-19/28.09.2021 г. от ГД ГРАО, с което Централната 

избирателна комисия е уведомена, че коректните записи в 

подписката са 2294. На партията е дадено указание да представи 

допълнителна подписка, която представляващият Боян Боянов 

Станков-Расате е представил на 29.09.2021 г. на хартиен и 

електронен носител. Допълнителната подписка съдържа 

1120 подписа на избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията. 

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от 

Изборния кодекс, както и на Решение № 545-ПВР/НС на 

Централната избирателна комисия за регистрация на партия 

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за 

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

Регистрацията се извършва в условия на неприключила 

процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи 

регистрацията на партията. 

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

„а“ и във връзка с чл. 129, чл. 133, чл. 134 и чл. 135 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия реши: регистрира партия 
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„Български национален съюз – НД“, за участие в изборите за 

народни представители на 14 ноември. 

Наименованието на партията в бюлетината е: Български 

национален съюз – НД. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд, чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

С автокорекциите, които направих, предлагам да гласуваме 

този текст и да чакаме утрешния ден, за да видим колко от 

представените подписи ще се окажат коректни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на това решение имате ли предложения? 

Моля, режим на гласуване по регистрацията на партията 

Български национален съюз – НД, за участие в изборите за народни 

представители. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 650-НС/29.09.2021 г. 

Със следващ доклад, заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за регистрация на партия „Българска прогресивна линия“. 

Документите са представени днес и са заведени в регистъра под 

№ 19 за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 

2021 г. 

Представени са всички необходими документи съгласно 

Изборния кодекс и решението на Централната избирателна комисия 

– 545/16.09.2021 г. за участие на партията в изборите за народни 

представители. 

Предлагам ви да регистрираме партия БЪЛГАРСКА 

ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ за участие в изборите. 
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Наименованието на партията за бюлетината е посочено в 

диспозитива на решението, както виждате, и е без кавички. 

Моля за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване за решението относно регистрация 

на партия „Българска прогресивна линия“ за участие в изборите за 

народни представители на 14 ноември. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 651-НС/29.09.2021 г. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с проектен номер 669 е 

проект на решение относно регистрация на коалиция 

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ и БНДС 

ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ. Постъпило е заявление за регистрация 

от коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ и 

БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г., заведено под № 7 на 

29 септември 2021 г. в регистъра на коалициите. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи 

съгласно Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС/16.09.2021 г. 

на Централната избирателна комисия. 

Представена е подписка с имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 3460 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията. 

Заявено е искане за наименованието на коалицията в 

бюлетината по следния начин: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, 

БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ. 
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Регистрацията се извършва в условията на неприключила 

процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи 

регистрацията на партията. 

Предвид това и на съответните правни основания, посочени в 

проекта на решение, предлагам Централната избирателна комисия да 

регистрира коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС 

РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ за участие в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Наименованието на коалицията в бюлетината е: 

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС 

ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ, изписано с главни букви. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд в тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли по 

този проект на решение въпроси към докладчика? И тази 

регистрация е в условията на неприключила проверка. 

Колеги, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 652-ПВР/НС/29.09.2021 г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам проект на решение с 

проектен номер  668 за регистрация на коалиция ПП 

„БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ“ за участие 

в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 Постъпило е заявление за регистрация от посочената партия, 

подписано от И. М. Г. в качеството му на председател 

и представляващ партията, заведено под № 22 на 29 септември 

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

представители на 14 ноември 2021 г. 
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Към заявлението са приложени изискуемите документи: 

актуално правно състояние на партията, издадено на 24.09.2021 г.; 

удостоверение на Сметната палата за внесени финансови отчети за 

2018-а, 2019-а и 2020 г.; образец от подписа на представляващия 

партията; образец от печата на партията; вносна бележка от „Банка 

ДСК“ АД за внесен безлихвен депозит в размер на 2500 лв.; 

документ от 27.09.2021 г. от „Банка ДСК“ АД, удостоверяващ 

актуална банкова сметка на партията; името на лицето, което ще 

отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

партията, свързани с предизборната кампания, както и списък, 

съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на 3520 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран 

електронен вид. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетината по следния начин: ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – 

ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ“. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс и решението на 

Централна избирателна комисия за регистрация на партия ПП 

„БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ“ за участие 

в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Регистрацията се извършва при условията на неприключила 

процедура за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи 

регистрацията. 

Предвид изложеното, предлагам Централната избирателна 

комисия да регистрира партия БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ 

– ГРАДИВНОСТ  за участие в изборите за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако няма 

въпроси по този проект на решение, моля, режим на гласуване за 
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регистрация на партия „Благоденствие-обединение-градивност“ за 

участие в изборите на 14 ноември за народни представители. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 653-НС/29.09.2021 г. 

Следващият доклад е на господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката с мои 

инициали може да видите два проекта на решение. 

Най-напред с проектен номер 670 е предложението относно 

регистрация на коалиция „Демократична България – Обединение“ 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 коалиция 

„Демократична България – Обединение“, подписано от Атанас 

Атанасов и Христо Иванов, заведено под № 6 на 29 септември 

2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. Коалицията се представлява 

заедно от съпредседателите Христо Иванов и Атанас Атанасов. 

Към заявлението са приложени набор от изискуеми 

документи, в това число: удостоверения за актуално правно 

състояние – по две удостоверения на всяка от трите партии, 

съставляващи коалицията; удостоверения от Сметната палата, също 

по два броя за внесени от всяка от партиите финансови отчети за 

2018-а, 2019-а и 2020 г.; образец от подписа на представляващия 

партия Движение „Да България“; образец от печата на партията; 

Образец от подписа на представляващия партия „Демократи за 

силна България“; образец от печата; образци от подписите на 

представляващите партия „Зелено движение“; образец от печата на 

партия „Зелено движение“; образци от подписите на 
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представляващите коалиция „Демократична България – 

Обединение“ – 2 броя. Коалицията няма печат. Банкови документи – 

2 бр. за всеки вид избор и удостоверение от „Уникредит Булбанк“ 

АД за актуална банкова сметка на името на партията, по която ще се 

обслужва предизборната кампания на коалицията; списък с имената 

и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност; списък, съдържащ имена, ЕГН 

и саморъчен подпис на заявени 3400 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на коалицията за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г., и друг списък, съдържащ имена, ЕГН и 

саморъчен подпис на заявени 7800 избиратели и 200 електронни 

документа с положен квалифициран електронен подпис или общо 

заявени 8000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията 

за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 

2021 г.  И двата списъка по последните две точки са в структуриран 

електронен вид, представен на технически носител. 

Заявеното искане за наименованието на коалицията в 

бюлетините е по следния начин: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение). 

Централната избирателна комисия намира, че са изпълнени 

изискванията на съответните членове от Изборния кодекс и 

съответното решение на ЦИК за регистрация на коалицията за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Регистрацията се извършва в условия на неприключила 

процедура за проверка на списъците, съгласно чл. 141 от Изборния 

кодекс и Раздел пети, т. 27 от Решение № 545-ПВР/НС на 

Централната избирателна комисия. 

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

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

избирателна комисия реши: регистрира коалиция ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за президент и 
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вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г.  

Наименованието на коалицията в бюлетината е: 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, 

ДСБ, Зелено движение). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли бележки? 

Моля, режим на гласуване за приемане на решение относно 

регистрация на коалиция „Демократична България – Обединение“, 

за участие в предстоящите избори. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 654-ПВР/НС/29.09.2021 г. 

Заповядайте, господин Георгиев, за втори доклад. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият доклад е последен от 

докладите за регистрация. 

С номер 663 на проекта относно регистрация на партия 

„Български земеделски народен съюз“ за участие в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от партията, 

подписано от Н. Н. в качеството му на председател и представляващ 

партията, заведено под № 17 на 29 септември 2021 г. в регистъра на 

партиите за участие в изборите за народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи, а 

именно: удостоверение за актуално правно състояние на партията; 

удостоверение на Сметната палата за финансови отчети на партията 

за последните три години; образец от подписа на представляващия 

партията; образец от печата на партията; банков документ от „Банка 

ДСК“ АД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от 
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Изборния кодекс; удостоверение от 27.09.2021 г. от същата банка за 

актуална банкова сметка; името на лицето, което ще отговаря за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, 

свързана с предизборната кампания; списък с имената, ЕГН и 

саморъчен подпис на заявени 4507 избиратели; пълномощно в полза 

на Валерия Кардашевска-Ранчева. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината по следния начин: ПП БЗНС. 

Централната избирателна комисия намира, че са налице 

изискванията на съответните членове от Изборния кодекс и на 

Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на Централната 

избирателна комисия за регистрация на партия БЪЛГАРСКИ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Регистрацията се извършва в условията на неприключила 

процедура за проверка на списъците съгласно чл. 135 ИК и Раздел 

четвърти, т. 18 от цитираното решение на Централната избирателна 

комисия. 

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

„а“ във връзка със съответните останали членове от Изборния кодекс 

предлагам Централната избирателна комисия да реши: регистрира 

партия „Български земеделски народен съюз“ за участие в изборите 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Наименованието на партията в бюлетината да бъде изписано: 

ПП БЗНС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако няма 

бележки по този проект на решение, моля режим на гласуване на ПП 

БЗНС за участие в изборите на 14 ноември 2021 г. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 
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Решението е № 655-НС/29.09.2021 г. 

С това решение приключихме регистрацията на партиите и 

коалициите за участие в изборите. 

Колеги, с доклад в точка трета, заповядайте, госпожо 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед 

организацията на работата и изпълнението на законовото 

задължение на Централната избирателна комисия – да води 

стенографски протоколи и да ги публикува в срок от 24 часа, ви 

докладвам докладна записка с вх. № ЦИК-09-378/29.09.2021 г.  

В тази връзка се напомня, че Централната избирателна 

комисия е ползвала стенографски услуги и има сключени 

граждански договори с общо 13 стенографи, които по определен 

график на часове са изпълнявали своите задължения по договорите, 

за да обезпечат тази услуга. 

Предлага се да се сключат граждански договори, за което е 

представен проект на договор с искане да бъде одобрен. В 

докладната записка виждате цената на стандартна машинописна 

страница. Всички средства, необходими по тези граждански 

договори, да бъдат по § 02-00 от средствата по план-сметката за 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

Имате информация за стенографите, която е приложена към 

докладната записка, с които е осъществена връзка за съгласие, като 

този списък съдържа и имената на стенографите, с които все още не 

е осъществена връзка. 

Предлагам ви да одобрим направеното предложение за 

сключване на гражданските договори при условията, които бяха и 

досега, както е отразено и в докладната записка, за което имаме и 

представен контролен лист, и да одобрим представения проект на 

договор, да упълномощим председателя да сключи граждански 

договори с лицата, които са изразили съгласие и желание, и да се 

осигури осъществяването на тази дейност на Централната 
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избирателна комисия по своевременното публикуване на 

стенографските протоколи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад.  

Ако няма друго предложение, подлагам на гласуване с 

протоколно решение да одобрим направеното предложение въз 

основа на докладната записка на директора на дирекция 

„Администрация“. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, закривам заседанието на Централната избирателна 

комисия поради изчерпване на дневния ред и насрочвам следващо 

заседание за утре, 30 септември 2021 г., от 10,00 ч. 

Благодаря. 

(Закрито в 19,55 ч.) 
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