
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 92 

 

На 1 октомври 2021 г. в зала № 238 сградата на Народното 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия  

при следния 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладват: Емил Войнов, Росица Матева 

2. Проекти на решения относно регистриране на инициативни 

комитети за издигане на независим кандидат за президент и 

независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 14 ноември 

2021 г. 

2.1. на Луна Йорданова Йорданова за независим кандидат за 

президент и Иглена Димитрова Илиева за независим кандидат за 

вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Елка Стоянова  

2.2. на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за 

президент и на Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за 

вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

3. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 637-НС от 29.09.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на партия МИР за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Димитър Димитров 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия  

Стойчева, Димитър Димитров, Георги Баханов 
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5. Гласуване извън страната  

Докладва: Йорданка Ганчева 

6. Разни. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Димитър 

Димитров 

6.1. Отваряне на запечатано помещение 

Докладват:  Гергана Стоянова, Красимир Ципов 

6.2. Изплащане на възнаграждения. 

Докладват:  Гергана Стоянова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,15 ч. от госпожа Камелия 

Нейкова – председател на Централната избирателна комисия. 

*  * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме 9 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимия кворум за провеждане на заседание.  

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване, докладчик – господин Войнов. 

2. Проекти на решения относно регистриране на инициативни 

комитети за издигане на независим кандидат за президент и 

независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 14 ноември 

2021 г., докладчици – госпожа Елка Стоянова и госпожа Цветанка 

Георгиева. 

3. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 637-НС от 29.09.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на партия МИР за участие в изборите за народни 



3 

 

представители на 14 ноември 2021 г., докладчик – господин 

Димитър Димитров. 

4. Доклади по административни преписки, докладчици: 

госпожа Севинч Солакова, Елка Стоянова, Красимир Ципов и аз 

имам доклад в тази точка. 

5. Гласуване извън страната, докладчик – госпожа Йорданка 

Ганчева. 

Господин Томов, Вие имате ли доклади? Да Ви добавям ли в 

дневния ред, тъй като има получена кореспонденция, която според 

мен трябва да се докладва. И господин Томов – в т. 5. 

6. Разни. Господин Димитров и госпожа Ганчева са се 

заявили като докладчици. 

Имате ли предложения за допълване? Няма. 

Моля, режим на гласуване на така предложения проект на 

дневен ред. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Преминаваме към точка първа: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

предстоящите частични избори на 3 октомври 2021 г. и във връзка с 

преговорите по обществената поръчка, открита с Решение № 548 на 

Централната избирателна комисия, предлагам да изпратим писмо до 

„Сиела Норма“ АД, с което да им укажем, че поради 

необходимостта специализираните устройства за машинно 

гласуване, предназначени за частичните избори, да бъдат 

съпровождани до избирателните секции от органите на МВР, следва 

да ни изпратят логистичния и транспортния план за частичните 
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избори до 14,00 ч. на днешния ден. Писмото е в моя папка, 

предлагам да го изпратим до „Сиела Норма“ АД.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

до „Сиела Норма“ АД имате ли предложения по текста? Ако няма, 

моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, пак в същата връзка 

предлагам да изпратим писмо до Дирекция „Жандармерия и 

специални операции“, в което да ги уведомим, че е необходимо на 

2 октомври специализираните устройства за машинно гласуване да 

бъдат съпровождани от органите на МВР от склада на „Карго- 

партнер“ до определените избирателни секции, както и след 

приключване на изборния ден и следва да бъдат прибрани в склада 

на „Карго-партнер“ в съпровод от органите на МВР, като да им 

кажем, че допълнително ще им предоставим логистичния и 

транспортния план.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов за писмото до Главна дирекция 

„Жандармерия и специални операции“?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Преминаваме към точка втора: Проекти на решения относно 

регистриране на инициативни комитети за издигане на независими 

кандидати за президент и за вицепрезидент в изборите на 14 

ноември 2021 г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 
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Точка 2. Проекти на решения относно регистриране на 

инициативни комитети за издигане на независими кандидати за 

президент и за вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, под № 1 в регистъра е заявление 

за регистрация на инициативен комитет за издигане на независими 

кандидати в изборите за президент  и вицепрезидент на Републиката. 

Независимият комитет е в състав: Кирил Атанасов Кирилов, 

Богдан Бориславов Кръстанов, Петър Емилов Кутов, Люсиен 

Любомиров Маджаров, Николай Илиев Илиев, Тодор Георгиев 

Георгиев, Димитър Симеонов Симеонов, Анатоли Цветанов Ценов, 

Георги Венев Атанасов, Атанас Колев Атанасов, Александър 

Данаилов Спасов, Нистор Адрианов Нисторов, Марио Цветанов 

Попов, Анна Дамянова Тасева, Красимир Борисов Маджарски, 

Николай Руменов Ракъджиев, Герго Иванов Милов, Петко Маринов 

Петков, Александра Михайлова Христова, Гинка Борисова Попова-

Палева, Анелия Маринова Николова, Благовеста Димитрова 

Благоева-Цекова, Валери Веселинов Спасов, Тошко Божилов Ноев, 

Йордан Августинов Щерев, които заявяват за регистрация 

инициативен комитет за издигане на независими кандидати за 

президент  и вицепрезидент на Републиката в изборите на 

14 ноември 2021 г., както следва: Луна Йорданова Йорданова като 

кандидат, Иглена Димитрова Илиева като кандидат за 

вицепрезидент. Инициативният комитет е представил необходимите 

документ: Решение за създаване на инициативния комитет; 

нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в 

инициативния комитет – 25 броя; декларации по образец, подписани 

от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в 

съответния вид избор, както и че няма да обработва лични данни 

извън предвиденото в Кодекса; банков документ за внесен депозит 

по чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс; удостоверение за банкова 

сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, 
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което да обслужва кампанията; имената и длъжностите на лицата, 

които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната 

кампания. За  такива  са   определени   съответно  Н.    А.      Н.  и     

Г.    И.  М. 

Представят и списък на членовете на инициативния комитет 

на хартиен и технически носител, поради което Ви предлагам да 

гласуваме решение с диспозитив: регистрира инициативен комитет в 

изброения вече от мен състав в доклада за издигане на Луна 

Йорданова Йорданова за независим кандидат за президент и Иглена 

Димитрова Илиева за независим кандидат за вицепрезидент в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

Моля да подложим това решение на гласуване, ако нямате 

нищо против.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение?  

Ако нямате предложения по текста, моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Решението е № 662-ПВР/01.10.2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, по 

тази точка? 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, ще помоля да ме 

включите в  точка първа: Машинно гласуване и да ми дадете думата 

да докладвам Проект за решение във връзка с обществената поръчка 

за логистиката с оглед днешната датата и предстоящите избори на 

3 октомври 2021 г.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Връщаме се към 

точка първа: Машинно гласуване. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, припомням, че на 

17 септември 2021 г. с Решение № 548-ПВР-НС открихме процедура 

на договаряне без предварително обявление за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Дейности по техническо 

осигуряване на машинното гласуване със специализираните 

устройства за машинно гласуване“, за да бъде осигурено 

параметризиране на бюлетините и техническо и логистично 

осигуряване на изборите на 3 октомври 2021 г., модифициране на 

софтуера и техническо и логистично осигуряване на изборите на 

14 ноември 2021 г. и при евентуален нов избор. 

Беше поканен според Централната избирателна комисия 

единственият възможен изпълнител „Сиела Норма“ АД. Знаете, че 

проведохме и множество преговори във връзка с тази обществена 

поръчка. Те са обективирани в протоколи от тези преговори, които 

отново са качени във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Запознати сте с тях, защото и преди два дни бяха качени и ги 

обсъждахме. Качен е и последният окончателен вариант, вследствие 

на водените преговори, които Комисията, която беше определена по 

Закона за обществените поръчки, постигна като споразумение със 

„Сиела Норма“ АД и след като беше внесен на гласуване отново в 

Централната избирателна комисия проектът на договор. 

Припомням, че клаузите, по които имаше спорове, са 

премахнати вследствие на решението на Централната избирателна 

комисия. Разписани са начините на плащане, така както бяха 

договорени. Обръщам внимание, че както Централната избирателна 

комисия не възприе искането на „Сиела Норма“ АД за авансово 

плащане на суми, вариантът, който Ви предлагаме за одобряване, е 
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частично плащане на сумата по ценовата оферта за изборите за 

14 ноември 2021 г., което да бъде извършено в срок до 18 ноември – 

50% от тази сума, която е описана в т. 3.9.1., и сме добавили, че тази 

сума ще се дължи при успешно гласуване със СУЕМГ на изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г., като остатъкът от дължимата цена ще бъде 

изплатен в срок до 6 ноември. 

Отново припомням, че този път сме заложили възможността 

и правото на Централната избирателна комисия при приемането на 

работата по договора да не изпада в забава изначално, така както 

беше по предходните договори. 

Припомням, че по предходните договори беше записано, че 

се плаща цената в срок до 20 дни след съответния вид избор след 

представяне на изброените документи, които тук са същите. Сега 

сме записали срок за „Сиела Норма“ АД за всеки от изборите за 

всяко плащане в какъв срок представя документите, които са отчет 

за свършената работа и сме предвидили допълнителен срок за 

Централната избирателна комисия, в който да бъдат прегледани тези 

документи и чак тогава да се дължи плащането, за да не се изпада в 

забава. 

Другото, което е, попълнили сме датите, които са относими 

към изпълнението на предмета на поръчката и това, което остана 

Централната избирателна комисия да реши, е т. 7.10. в Договора да 

отпадне и искането на „Сиела Норма“ АД, т. 9.2. или да отпадне като 

санкция, или да бъде предвидено и за двете страни. Така че за това 

ще моля за отделно решение. 

Иначе също във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

е Проектът за решение и Докладът на Комисията, който трябва да 

бъде утвърден и Проектът за решение, с който Комисията Ви 

предлага да определим за изпълнител „Сиела Норма“ АД, на която 

да бъде възложено изпълнението на предмета на обществената 

поръчка и да упълномощим председателя на Централната 
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избирателна комисия да подпише договора, който евентуално ще 

утвърдим. 

Ако имате някакви други въпроси, сме на разположение – аз 

и другите членове на Комисията, които са в залата. 

Предлагам по Договора, ако сте съгласни, да гласуваме дали 

да отпадне т. 7, защото предишния път, когато го гледахме, не 

стигнахме дотам – т. 7.10. Аз и тогава Ви поясних тяхното 

притеснение – ако възложителят се удовлетвори от някоя от 

гаранциите, които са предоставени за изпълнение, има задължение 

изпълнителят в срок от 10 дни да допълни гаранцията и ако не е 

приключила работата по Договора, възложителят отново може да се 

удовлетвори от гаранцията и отново да възникне задължение за 

изпълнителя да я допълни. Това са им аргументите да искат т. 7.10. 

Тя е в жълто и е зачертано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложението е да 

отпадне? 

РОСИЦА МАТЕВА: Да, предложението е да отпадне 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по тази 

точка 7.10 – становището на комисията? 

РОСИЦА МАТЕВА: Становището на комисията е да отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго становище, след като комисията изразява такова? 

РОСИЦА МАТЕВА: Това не нарушава правото на 

Централната избирателна комисия да се удовлетвори от гаранциите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Текстът започва, 

„когато възложителят се е удовлетворил от гаранцията за 

изпълнение“, поне така чета.  

Сега, за да има яснота, като отпадне тази точка, коя точка 

гарантира правото на възложителя да се удовлетвори? 

РОСИЦА МАТЕВА: Всички точки нагоре. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по другите 

текстове, както беше направен докладът, по отношение на начина на 

плащане?  

Приемаме ли този начин на плащане?  

Колеги, ако няма предложения по текста, подлагам на 

гласуване приемането на работата на комисията по представен 

доклад за резултатите от нейната работа по обществената поръчка с 

предмет „Дейности по техническо осигуряване на машинното 

гласуване със специализираните устройства за електронно машинно 

гласуване“ ведно с приложенията към този доклад – протоколи от 

работата на Комисията, проект на договор, и останалите приложения 

– оферта и ценово предложение, както и предложението на 

докладчика да ме упълномощите да утвърдя Доклада от работата на 

Комисията и да подпиша за Централната избирателна комисия 

Договора, представен като проект към тази документация. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов), против – 1 (Ерхан Чаушев). 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, в тази връзка ще 

Ви помоля също да подложите на гласуване Проекта на решение, 

който докладвах, с който определяме за изпълнител на обществената 

поръчка „Сиела Норма“ АД и възлагаме изпълнението на дейностите 

по предмета на поръчката и упълномощаваме председателя и 

главния счетоводител да подпишат договора за изпълнение на 

обществената поръчка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако 

обичате, погледнете проекта на решение. 

Имате ли въпроси или предложения по текста? Не виждам. 
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Подлагам на гласуване проект на решение за определяне на 

изпълнител по обществената поръчка с предмет „Дейности по 

техническо осигуряване на машинното гласуване“. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 1 (Ерхан Чаушев). 

Решението е № 663 от 1 октомври 2021 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам да гласуваме писмо, 

проектът на което не съм изготвила, но то ще бъде буквално с едно 

изречение – да бъде поканен представител на „Сиела Норма“ АД в 

17,00 ч. днес за подписване на Договора след представяне на всички 

изискуеми документи. Преди подписването на договора трябва да 

представят всички необходими документи, описани и в Решението 

за обявяване на обществената поръчка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

друго предложение? Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 1 (Ерхан Чаушев). 

Колеги, продължаваме с точка втора: Проекти на решения 

относно регистриране на инициативни комитети за издигане на 

независим кандидат за президент и независим кандидат за 

вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

Точка 2. Проекти на решения относно регистриране на 

инициативни комитети за издигане на независим кандидат за 
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президент и независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 

14 ноември 2021 г. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за регистриране на инициативен комитет за издигане на 

независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат 

за вицепрезидент Илияна Йотова в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Постъпило е заявление от инициативния комитет, който се 

представлява от Анна Леонидова Заркова, Йордан Тодоров 

Камджалов и Цветеслава Иванова Гълъбова, заведено е под № 2 в 

регистъра на инициативните комитети в ЦИК. Заявлението е 

подписано от 189 избиратели в състав: Александър Маринов, 

Александър Узунов, Александър Лазаров, Александър Александров, 

Ангел Симеонов, Ангел Жиланов, Ангел Марин, Анна Заркова, 

Антон Дончев, Аспарух Карастоянов, Бисерка Йовчева, Боби Бобев, 

Бойко Митков, Бойко Симидчиев, Бойко Ноев, Борислав Бояджиев, 

Боряна Сечанова, Боян Иванов, Валентин Старчев, Валери 

Стефанов, Васил Станимиров, Васил Проданов, Васил Василев, 

Васил Стоев, Васил Сгурев, Велислава Дърева, Весела Лечева, 

Веселин Плачков, Виктор Гугушев, Вихра Миланова, Владимир 

Георгиев, Владимир Николов, Галина Таваличка-Георгиева, Гергана 

Пирозова, Георг Спартански, Георги Чакъров, Георги Андреев, 

Георги Атанасов, Георги Димитров, Георги Иванов, още веднъж – 

Георги Иванов, Георги Георгиев, Георги Стоянов, Георги Мърков, 

Георги Михов, Георги Георгиев, Горан Симеонов, Греди Асса, 

Даниела Кънева, Даниела Кузманова-Бояджиева, Даринка Такова, 

Делян Плачков, Денислав Коджабашев, Деница Симеонова, Денчо 

Бояджиев, Димитър Здравков, Димитър Ставрев, Динко Странски, 

Донка Михайлова, Дора Янкова, Евгени Манев, Евгения Яйджиева, 

Евелина Кикерезова, Еделина Кънева, Елена Йончева, Елена Кутева-

Тъпкова, Еленко Божков, Емануил Манолов, Емил Стойчев, Емил 

Костадинов, Емил Филипов, Енчо Керязов, Живко Георгиев, Златан 

Стойков, Ивайло Беев, Ивайло Мирчев, Иван Илиев, Иван Лечев, 



13 

 

Иван Марков, Иван Токаджиев, Иван Янев, Иван Пачев, Иван 

Димитров-Гранитски, Иван Генов, Иван Парапунов, Иван 

Палигоров, Иван Василев, Иван Сечанов, Иво Христов, Иво 

Хаджимишев, Иво Инджов, Иво Петков, Иля Велчев, Ина Лулчева, 

Ирена Анастасова, Ирина Асиова-Диамант, Искра Баева, Искра 

Владова-Недкова, Йордан Младенов, Йордан Камджалов, Йордан 

Йорданов, Кирил Боянов, Константин Цеков, Копринка Червенкова, 

Красимир Карамфилов, Кристиан Вигенин, Лъчезар Трайков, Любка 

Александрова, Любомир Тимчев, Людмил Веселинов, Людмила 

Елкова, Мажд Алгафари, Маргарита Петкова Иванова, Мариана 

Мурджева, Мариана Манчева, Мария Гигова, Мария Гайдарова, 

Миглена Темелкова-Бакалова, Милена Недева, Мими Караколева, 

Михаил Тотев, Михо Михов, Невена Цачева-Христова, Невена 

Николова, Невена Милева, Невяна Малчева, Нейка Кръстева, 

Никола Вапцаров, Николай Дойнов, Николай Митков, Николай 

Момчилов, Николай Ангелов, Николай Неновски, Орлин Горанов, 

Осман Октай, Павел Попандов, Павел Михайлов, Пенчо Милков, 

Петранка Кънева-Троянова, Петър Витанов, Петър Стефанов, Петър 

Писарски, Петър Петров, Петър Велчев, Пламен Кенаров, Пламен 

Чернев, Пламен Карталов, Пламен Марков, Полина Паньова-Билик, 

Преслав Панчелиев, Радион Попов, Радка Аргирова, Радослав 

Гайдарски, Росица Начева, Румен Бояджиев, Румен Стоянов, Румен 

Гунински, Румен Бояджиев, Сава Димитров, Светлана Шаренкова, 

Светозар Елдъров, Светослав Мишев, Симеон Идакиев, Симеон 

Николов, Снежанка Тодорова-Федотова, Спирдон Спирдонов, 

Станислав Почекански, Станислав Владимиров, Станислав 

Балабанов, Стела Ралева, Стефан Гугушев, Стефан Командарев, 

Стефка Ганчева, Тихомир Янакиев, Тома Томов, Трифон Панчев, 

Филип Станев, Христо Христов, Христо Белоев, Христо Бонджолов, 

Христо Меранзов, Христо Пимпирев, Цветеслава Гълъбова, Цветан 

Ценков, Цветана Манева, Чавдар Петров, Юлия Пискулийска, Яна 

Балникова и Янчо Янев. 
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Към заявлението са приложени всички изискуеми документи: 

Решение от 27 септември 2021 г. за създаване на инициативния 

комитет; нотариално заверени образци от подписите на лицата, 

участващи в инициативния комитет – 189 броя; декларация – 

Приложение № 68-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки 

член на инициативния комитет – 189 броя; банков документ по чл. 

129, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс за внесен депозит; удостоверение 

за банкова сметка, издадено от „Банка ДСК“ АД, по която ще се 

обслужва предизборната кампания; имената и длъжностите на 

лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната 

кампания. 

Във връзка с изложеното до момента, на базата на 

изискванията на Изборния кодекс – чл. 151 – 154, и Решение на 

Централната избирателна комисия № 570-ПВР от 21 септември 

2021 г. предлагам на Централната избирателна комисия да реши: 

Регистрира инициативен комитет в състава, който току-що прочетох, 

за издигане на Румен Радев за независим кандидат за президент и 

Илияна Йотова за независим кандидат за вицепрезидент в изборите 

на 14 ноември 2021 г.  

Колеги, пропуснах да добавя в доклада си, че съгласно 

решението, подписано от всички членове на инициативния комитет, 

то се представлява заедно и поотделно от трима членове: Анна 

Заркова, Йордан Камджалов и Цветеслава Гълъбова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И в т. 1 може би 

трябва да се добави. 

Колеги, по проекта на решение? Ако сте се запознали с 

проекта, моля, режим на гласуване относно регистрацията на 

инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 

президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за 

вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите на 14 ноември 

2021 г. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 664-ПВР/01.10.2021 г. 

Колеги, има ли проекти на решения за регистрация? Ако 

няма, продължаваме с точка трета: Проект на решение относно 

поправка на техническа грешка в Решение № 637-НС от 29.09.2021 

г. на ЦИК относно регистрация на партия МИР за участие в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Господин Димитров, заповядайте. 

 

Точка 3. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 637-НС от 29.09.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на партия МИР за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

В папката ми има проект с № 678. Предлагам на вниманието 

Ви текста по проекта за решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 637-НС от 29.09.2021 г. на ЦИК относно 

регистрация на партия МИР за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с 

вх. № НС-10-357 от 30.09.2021 г. от Симеон Славчев – председател 

на Политическа партия МИР, за допусната техническа грешка при 

изписване на наименованието на партията в бюлетината в изборите 

за народни представители на 14 ноември 2021 г., която следва да 

бъде отстранена. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия реши: 

„Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 637-

НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, като 
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наименованието на партията в бюлетината вместо „ПП МИР“ да се 

чете „Партия МИР“.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение? Ако нямате предложение, моля, режим на гласуване за 

поправка на техническа грешка в Решение № 637-НС от 

29 септември 2021 г. на ЦИК. 

Гласували 10 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 – няма. 

Решението е № 665-НС от 1 октомври 2021 г. 

Продължаваме с точка четвърта: Доклади по 

административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 4. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа има изготвен Проект на писмо в отговор на писмото на 

главния секретар на Министерския съвет, № ПВР-03-15 от 

30 септември 2021 г., с което ни изпращат проекта на тяхното писмо 

относно организационните и технически дейности по осигуряването 

на изборни книжа и материали, разпределението на задълженията на 

отделните органи и институции, възлагането на областните 

управители, на кметовете на общини, съответно за Централната 

администрация, Администрацията на Министерския съвет за 

снабдяване на секционните избирателни комисии със съответните 

изборни книжа, формуляри на протоколи, печати и други. 

В тази връзка изготвеният проект посочва няколко корекции, 

свързани с позоваване на решение на Централната избирателна 

комисия. Изпращаме линк към нашите изборни книжа, за да може да 

бъдат улеснени всички потребители доколкото имаме и заличени, 

отменени изборни книжа и одобрени нови.  
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С оглед на двата избора, Вие знаете, че написахме писмо, 

което вече стигна до областните администрации с оглед обратната 

връзка, която получаваме от тях за броя на кутиите за отрязъците от 

гласуването с хартиени бюлетини. Все пак да предложим да обърнат 

внимание на кметовете на общини за снабдяването и осигуряването 

на необходимия брой кутии с оглед на двата избора, като, разбира 

се, преценката остава тяхна и аз мисля да се позовем на нашето 

писмо и да изпратим копие от това писмо и на Администрацията на 

Министерския съвет, защото ние сме го изпратили само до 

областите управители. Накрая само това предлагам да се добави. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за изпращането на писмото до администрацията 

на Министерския съвет. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за сведение Ви 

докладвам. От община Стражица получихме копие от заповедта за 

определяне на помещението за изчислителния пункт за 

произвеждане на частичните избори за кмет на община на 

3 октомври 2021 г. 

Във връзка с постъпило искане от РИК № 26 – Софийски, Ви 

предлагам да изпратим писмо, с което да им разрешим да бъдат 

предоставени допълнително 10 броя печати за осъществяване на 

дейността на районната избирателна комисия. Традиционно РИК – 

26, иска да бъде снабдявана с допълнителен брой печати, знаете – 

предлагам да удовлетворим искането им. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 



18 

 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Госпожо Стоянова, заповядайте с доклад по същата точка. 

Честит рожден ден от всички колеги! С пожелание за здраве 

и всичко хубаво, за което си помислите! 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря! Всъщност това беше 

единственият ми доклад в тази точка и се надявах да ми изпеете 

нещо по този повод. Нямам доклади в тази точка засега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като 

Елка Стоянова няма доклад, госпожа Гергана Стоянова да докладва. 

Преминаваме към точка шеста: Разни 

Заповядайте, госпожо Гергана Стоянова. 

 

Точка 6. Разни. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка има Проект за 

писмо в отговор на искане, вх. № МИ-1418 от 30 септември 2021 г. – 

искане за даване на разрешение за отваряне на запечатано 

помещение, в което се намират изборни книжа от проведените 

2019 г.  избори за общински съветници и кметове. Искането е от 

кмета на община Тервел.  

Проектът на писмото съдържа наш отговор, в който казваме 

на господин кмета, че на основание Решение № 1244-МИ от 

30 септември 2019 г., когато се иска отварянето на помещението по 

искане на разследващ орган, наше разрешение изрично не е 

необходимо и следва да изпълнят процедурата по т. 7 и т. 6 от 

горепосоченото решение на ЦИК след приключване на затваряне на 

помещението. 

Текстът на проекта на писмото би трябвало да е качен в моя 

папка, за да се запознаете.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Стоянова имате ли предложения по текста? Ако няма, 

моля, режим на гласуване за изпращане на писмото до кмета на 

община Тервел. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева), против – 

няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпило 

искане от ОИК – Сатовча, за изплащане на възнаграждение за 

проведени две заседания – на 19 август 2021 г., и на 10 септември 

2021 г. Искането е във връзка с разглеждане на въпроси за 

предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на село Кочан.  

Представени са необходимите документи. Към искането са 

приложени протоколите от проведените заседания, също така 

счетоводна справка със съответните суми за проведените заседания, 

както и контролен лист на финансовия контрольор с мнение за 

законосъобразност на поисканото изплащане, което е в размер за 

двете заседания общо с осигурителните вноски 994,84 лв. Предлагам 

гласуване на протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

гласуване на протоколно решение за одобряване изплащане на 

възнаграждение на членовете на ОИК – Сатовча. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева), против – 

няма. 

Връщаме се на точка първа: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо,  

вх. № ЧНИ-23-15 от 1 октомври 2021 г. от „Сиела Норма“ АД. С 

него ни предоставят транспортен и логистичен план за осигуряване 

на логистиката на машинното гласуване на 3 октомври 2021 г. Това е 

качено в моя папка – този план. В него е описано часът на тръгване 

за всяка секция, имената на техниците, имената на шофьорите, 

включително и лъчовете, но не са ни дали транспортния график за 

прибиране на машините след края на изборния ден.  

Затова предлагам да изпратим писмо с проектен номер 1349 в 

моя папка, с което да ги уведомим, че следва да ни предоставят и 

транспортния график за прибиране на СУЕМГ след приключване на 

изборния ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, продължаваме с точка четвърта: Доклади по 

административни преписки. 

Колега Ципов, заповядайте с Вашия доклад. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви писмо, 

вх. № НС-09-122 от 27 септември 2021 г. от Софийска градска 

прокуратура, Следствен отдел, с което във връзка с досъдебно 

производство № 324 от 2021 г. по описа на Следствения отдел на 

Софийска градска прокуратура, искат от нас да им предоставим 

информация: заверени копия на документи за изборите за Народното 

събрание, проведени на 4 април 2021 г., а именно решения на ЦИК: 

Решение № 1989-НС от 5 февруари 2021 г., Решение № 2325-НС от 

27 март 2021 г., както и протокол на СИК извън страната. С оглед на 

това в моя папка от днес ще видите проект на писмо, с което 
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предоставяме заверено копие от исканите документи. Проектът е с 

№ 1329. Моля да го подложите на гласуване, госпожо Председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо до Следствен отдел на Софийска градска прокуратура – 

имате ли предложения по текста? Ако няма, моля, режим на 

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Връщаме се към точка шеста: Разни. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ви 

докладвам вх. № НС-06-749 писмо от кмета на община Видин с 

искане за отваряне на запечатано помещение в община Видин, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени 

избори за народни представители. Предлагам на вниманието ви 

проект на писмо до кмета на община Видин, с което обясняваме 

какъв е редът за достъп до запечатани помещения, съгласно Решение 

№ 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК. 

Моля да подложите на гласуване изпращането на писмото до 

кмета на община Видин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване на писмото до кмета на община Видин. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Госпожо Стойчева, заповядайте в същата точка. 



22 

 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-04-03-132 и ПВР-

04-0329, и двете от 30 септември 2021 г. са получени протоколи от 

ГД ГРАО за извършена проверка на списък на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партия „Атака“ в Централната 

избирателна комисия за участие в изборите за народни 

представители и за президент и вицепрезидент. От извършената 

проверка е видно, че са налице необходимите 2500 подписа за 

регистрацията на партията. Докладът е във връзка с приетото 

решение от Централната избирателна комисия за регистрация на 

партията за участие в изборите в условията на неприключила 

процедура по проверка на подписите. 

Още едно такова съобщение в тази връзка. С протокол, 

вх. № ПВР-04-0334 от 1 октомври 2021 г. е получен протокол от ГД 

ГРАО за извършена проверка на списък на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на коалиция на „Патриотичен фронт – 

НФСБ, БДС и БНДС“ за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители, насрочени на 

14 ноември 2021 г. Проверката установява, че необходимите 

2500 подписа за регистрация на партиите в Централната избирателна 

комисия са налице. 

С вх. № МИ-06-509/30.09.2021 г. сме получили писмо от 

кмета на Район „Централен“, община Пловдив, към което са 

приложени негова заповед за назначаване на комисия и протокол за 

извършените от Комисията действия по отваряне на запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за общински съветници и кметове, произведени през 

2019 г. Отварянето на помещението е извършено по искане на 

разследващите органи. За сведение на Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте със 

сходен доклад, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 
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Докладвам писмо, вх. № НС-04-03-134 от 30 септември 

2021 г., с което ГД ГРАО ни информира, че  в допълнителната 

подписка, за която сме дали указания на партия „Български 

национален съюз – Нова демокрация“, представените 1120 подписа 

съдържат 836 валидни подписа, с което се изпълнява условието за 

2500 изискуеми подписа при регистрацията на партията.  

Обсъждахме вчера нередност в упълномощаването, но това 

всъщност не сме предписали на заявителите за избор. С това 

приключих по преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Гергана 

Стоянова, заповядайте и Вие с доклад по върнати проверки. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, уведомявам Ви за постъпил 

протокол, вх. № НС-04-03-135 от днешна дата, за извършена 

проверка на списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партия „Благоденствие, обединение, градивност“, от който протокол 

е видно наличието на 2821 валидни записа, тоест налице е условието 

на Кодекса за 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

горепосочената партия. Регистрацията е извършена с наше Решение 

№ 653-НС/29 септември 2021 г. при условията на незавършила 

проверка на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията, която 

проверка с днешния протокол се установява, че е завършена 

успешно. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, и аз ще 

направя доклади в тази точка. В моя папка от днешна дата са всички 

преписки, които ви докладвам. 

С вх. № ЦИК-06-30/30.09.2021 г. сме получили отговор от 

Агенцията за обществени поръчки по нашето запитване относно 

прилагане на чл. 21, ал. 16, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

по отношение на обществена поръчка за предоставяне на 

стенографски услуги. 

Припомням само, че поводът за запитването беше свързан с 

това, че Централната избирателна комисия е ползвала стенографски 
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услуги, свързани с извънредните предсрочни парламентарни избори 

на 11 юли 2021 г. и по повод това, че се налага в спешен порядък 

вземане на решение за ползване на такива услуги и за предстоящите 

избори на 14 ноември 2021 г. моля да се запознаете със становището. 

Но накратко в резюме становището е, че в случай че при 

възлагане в рамките на 12 месеца на идентични сходни доставки или 

услуги, които не са били известни на възложителя към момента на 

първото възлагане, тоест потребността от възлагане на поръчката е 

възникнала инцидентно на по-късен етап и не е било възможно да 

бъде предвидена от възложителя, не се счита, че е разделяне и 

когато сме в ситуация на такава възникнала необходимост, какъвто е 

случаят с предсрочните избори, новите услуги, които трябва да 

ползваме, за да изпълняваме законовите си задължения, биха могли 

да се възложат по тяхната стойност, доколкото потребността от 

възлагането е възникнала инцидентно и не е била известна към 

момента на първоначалното планиране на поръчките. Докладвам го 

за сведение.  

Това становище ще бъде предоставено и на нашата 

администрация с оглед предприемане на необходимите действия по 

изплащане на дължимите от страна на ЦИК възнаграждения за 

ползваните стенографски услуги за изборите на 11 юли 2021 г. и да 

се вземе предвид при възлагане на такива услуги оттук нататък в 

активния изборен период. 

Следващото писмо, което ви докладвам за сведение, е с вх. 

№ ПВР-23-16 от 30 септември 2021 г. В отговор на нашето писмо от 

28 септември 2021 г. сме получили от Държавна агенция 

„Национална сигурност“ информация относно организацията на 

работа във Временния комуникационен пункт в Приложение № 1 и 

№ 2.  

Колеги, моля да се запознаете с преписката и на работна 

група ще бъде обсъдена предоставената информация, която да имаме 
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предвид при предстоящата ни в началото на следващата седмица 

среща.  

Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-02-64 от 30 септември 

2021 г. – получили сме писмо от главния секретар на Народното 

събрание относно изключване на захранването на сградата на 

Народното събрание в периода 15 октомври – 30 ноември 2021 г.  

В писмото се сочи, че е във връзка с изпълнение на 

сключения договор за инженеринг, проектиране и изпълнение на 

строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор над 

обекта, информират ни, че в този период ще се извършват дейности 

по подмяна на главното разпределително табло. Захранването ще се 

изключва изцяло през съботните и неделни дни и от 19,00 ч. до 06,00 

ч. през работните дни, като с оглед изложеното и дейността на ЦИК 

по подготовката на предстоящите избори ни молят за становище с 

цел спешно търсене на варианти за решаване на проблема.  

Колеги, по повод това писмо аз смятам, че ако се реализира 

това изключване на електрозахранването в този период, за който сме 

информирани, това ще препятства в степен до невъзможност 

Централната избирателна комисия да изпълнява своите задължения. 

С оглед на това Ви предлагам да върнем отговор на главния секретар 

на Народното събрание, че като приемлив вариант за периода от 

15 до 30 октомври 2021 г. електрозахранването може да бъде 

изключвано и това да не препятства работата на ЦИК в периода от 

полунощ до 06,00 ч. сутринта. А от 1 ноември 2021 г. да не бъде 

прекъсвано в никакъв период от денонощието с оглед приближаване 

датата на изборите на 14 ноември.  

В този смисъл Ви предлагам да изпратим отговор. Ако имате 

друго предложение, моля да го направите. Ако не, режим на 

гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

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

Георгиева), против – няма. 

Следващ докладчик в Административни преписки е господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви две постановления за отказ 

за образуване на наказателно производство. 

Едното е вх. № МИ-09-47 – така е написано, че не мога да го 

разбера, от 30 септември 2021 г. на Районна прокуратура – Пловдив, 

за евентуално извършено престъпление е образувано срещу едно 

лице Румен Благов от едно село в Пловдивска област. Приключват 

материалите по преписката с мнение за прекратяване по чл. 24, ал. 1, 

т. 4 поради факта, че евентуалният деец е починал и наистина е 

установено, видно от приложен акт за смърт, същото лице е 

починало на 18.05.2021 г., поради което е отказано образуване на 

наказателно производство. Предлагам Ви го за сведение. 

Следващото е вх. № МИ-09-48 от 30 септември 2021 г. –

 постановление от прокурор към Софийска районна прокуратура, с 

прокурорска преписка № 31-242 от 2021 г. във връзка с извършено 

престъпление по чл. 168, ал. 1 за лице, упражнило избирателно 

право без да има такова, е възложена предварителна проверка по 

реда на Закона за съдебната власт в Пето РПУ. Ри извършената 

предварителна проверка от органите на МВР е видно, че за същото 

престъпление има образувана друга преписка № 30-532 от 2021 г. по 

описа на Районна прокуратура – София.  

Предвид това отказват да се образува наказателно 

производство по прокурорска преписка № 31-242 от 2021 г. Отново 

го докладвам за сведение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В тази точка 

следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, проекта е във вчерашна дата не 

съм го прехвърляла днес – на вниманието Ви предложих, и се 
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надявам да сте се запознали с писмото до „Информационно 

обслужване“ АД във връзка с проверките, които трябва да бъдат 

извършени на различни категории лица – участници в изборния 

процес, за прилагане на разпоредбите на чл. 3, ал. 3 от Изборния 

кодекс, а именно, че едно лице не може да участва в повече от едно 

качество в съответните избори за президент и вицепрезидент на 

Републиката и за народни представители. Понеже смятам, че вече е 

належащо да изпратим това писмо, за да бъдат извършени 

съответните проверки ви моля, отново обръщам внимание – в частта 

на Раздел VII, проверка дали лицето не е регистрирано като 

различен вид участник в изборния процес и чл. 8 за членовете на 

инициативни комитети. Отново да го погледнем внимателно, за да 

видим дали сме обхванали всички възможни проверки и 

едновременно с това да не сме предвидили проверка, която би 

нарушила правата на кандидатите, съобразно нашите решения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в 

Раздел VII се добавя и т. 5, която да е относно кандидатите за 

президент и вицепрезидент и изискването за навършени 40 години. 

Колеги, по членовете на РИК и СИК има ли бележки по 

редакциите на Раздел I и Раздел II, които направихме? Раздел III – 

наблюдатели. По наблюдателите – т. 3 отпада. На застъпниците 

също трябва да отпадне т. 3. За застъпниците е добавено извън 

страната. За представители на партии, коалиции и инициативни 

комитети – и там трябва да отпадне т. 3. 

В тиренцето, където е кандидатът от една партия или 

коалиция в повече от два изборни района в изборите за народни 

представители. Дотук! В изборите за народни представители.  

РОСИЦА МАТЕВА: В Раздел VII т. 3 също трябва да 

отпадне. Добре, но пак не се разбра – кандидат от инициативен 

комитет, издигнат в повече от един изборен район, ли остава?  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме  към Раздел VIII – членове на инициативни комитети, 

какво да обхваща проверката. Тук според мен т. 5 трябва да отпадне. 

И сега „забележките“ дали остават. Тези забележки са от 

предходните избори.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В т. 3 „района“ да отпадне и по друга 

причина, защото всеки има постоянен адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, отпадна. Остава 

„на територията на изборния район“.  

Колеги, в забележките по т. 1 – инициативният комитет 

трябва да отпадне, тъй като инициативният комитет по принцип е 

само за един изборен район. Не, не е така. Но ако е инициативен 

комитет за издигане на президент?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Те са различни видове избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Но така, както е, 

едно лице може да бъде представител на партия/коалиция в повече 

от един изборен район, не „РИК“ – в повече от един изборен район – 

в случай че представлява една и съща партия или коалиция. Защо 

във всички изборни райони?  

По т. 2 текстът стана: „Едно лице може да бъде застъпник на 

кандидатска листа на партия или коалиция в повече от един изборен 

район, в случай че е застъпник на кандидатска листа от същата 

партия или коалиция“. С анкетьора текстът остава. 

В т. 4 – проверката за навършени 18 години, съответно 

40 години, се извършва за всички лица към датата на регистрация 

или назначаване.  

Колеги, имате ли други предложения по текста на това писмо, 

което да изпратим за извършване на проверките – дали едно лице не 

участва в повече от едно качество в изборния процес, в двата вида 

избори? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект с 

направените изменения и допълнения към него. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви заявление с 

вх. № ПВР-11-2, не знам защо е „ПВР“, след като заявлението е от 

коалиция, която е искала да се регистрира за Народно събрание от 

30 септември 2021 г. То е от Валери Методиев Григоров, 

представляващ коалиция „Ние, гражданите“. С това заявление ни 

уведомява, че коалицията е създадена, изпраща се заверено копие от 

решението за създаване на коалиция на 24 септември 2021 г. между 

две политически партии и наистина пише, че се представлява от 

господин Валери Методиев Григоров. 

Коалиция е внесла депозит за регистриране за участие в 

изборите за Народно събрание в размер на 2500 лв. От справката, 

която има във вътрешната мрежа, за внесените и постъпилите по 

сметката на Централната избирателна комисия депозити има отразен 

внесен депозит, постъпил за регистрация в изборите за Народно 

събрание. Към е приложено и копие от вносната бележка за внесения 

депозит, но тъй като коалицията е решила да не участва в тези 

избори, не се е регистрирала, прави искане и моли да бъде освободен 

депозитът и да й бъде възстановен по сметката, която е в платежното 

нареждане. Така че ви моля да вземем протоколно решение, с което 

да бъде възстановен депозитът на тази коалиция, която не е заявила 

участие и не е регистрирана за участие в изборите на 14 ноември. 

2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за вземане на решение за възстановяване на 

внесения депозит. 

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

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

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов), против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви и едно писмо, 

което ни е препратено от Министерския съвет, с вх. № ПВР-03-14 от 

30 септември 2021 г. То е препратено въз основа на чл. 20, ал. 1 от 

Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет. Това е писмо на гражданин, 

което е постъпило в Министерския съвет с предложение за промени 

в Изборния кодекс. В крайна сметка го докладвам за сведение на 

ЦИК. Първо, не е в нашите правомощия да преценяваме как да 

гласуват избирателите. Второ, при евентуални промени в Изборния 

кодекс това обстоятелство може да бъде съобразено, ако преценят 

новите народни представители, които ще бъдат избрани. Но този 

гражданин има възможността да изпрати това свое предложение към 

законодателния орган за сведение. Това са ми докладите по тази 

точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади? 

Колега Димитров, имате ли нещо съществено в точка 

„Разни“? Нека да остане за следобедната част. 

Колеги, с това прекъсвам заседанието на Централната 

избирателна комисия, тъй като за следобед имаме насрочена среща и 

обсъждане по работни групи. 

Заседанието ще продължи в 16,00 ч. 

(След почивката) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 13 

членове на Комисията, налице е необходимият кворум. 

Преди прекъсването бяхме стигнали до точка 5: Гласуване 

извън страната.  

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

В папка във вътрешната мрежа с моите инициали са проекти 

на писма, които бяха обсъдени на работна група вчера, докладвани 

на заседание на Централната избирателна комисия за запознаване в 

едно с протокола и протокол на Централната избирателна комисия 

от заседание, където са осъдени аналогични въпроси.  

Предлагам ви на първо място да започнем с писмото до 

„Информационно обслужване“ АД. То касае обхвата на проверките 

и е във връзка с обработване на заявленията, гласувани извън 

страната. Беше обсъдено и се обединихме проверките да бъдат 

такива, каквито досега са били, а именно, за избирателни права на 

заявителите и автоматизирана проверка на данните, каквото е 

изискването на чл. 16 от Изборния кодекс.  

Втората част на писмото касае посочване на имейл адрес, да 

създадат нарочен имейл, където да бъдат изпращани писмените 

заявления, които постъпват от ДКП-тата за тези нощи. Това е 

проектът на писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо до „Информационно обслужване“ АД? Ако нямате 

предложения по текста, моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващото писмо, колеги, 

всъщност обективира начина и реда на изпращане на така наречения 

през годините технологичен ред за обработка на писмените 

заявления за гласуване извън страната, които постъпват в ДКП-та. 

На работно заседание ние обсъждахме писмото от Министерството 

на външните работи със съответния номер, на който беше засегнат 

този въпрос. Обединихме се, че към настоящия момент, пред вид 
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писмото, с което уведомяваме министъра на външните работи, с 

копие до председателя на работна група „Избори“, отново за същия 

ред. В писмото има празно място относно имейл адреса, който току-

що гласувахме, с писмото да ни бъде предоставен. Предлагам да го 

гласуваме - след получаване да попълним мейла в писмото и така да 

го изпратим, като в оперативен порядък да се свържем с нашия 

изпълнител, за да стане по-бързичко това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо до министъра на външните работи?  

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Погледнете, мисля, че в момента 

господин Иван Найденов не е постоянен секретар на 

Министерството на външните работи. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега Томов. 

Машинописката като е ползвала шапката, е сгрешила. Господин 

Кондов е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго по текста на писмото до Министерството на външните работи? 

Ако няма, моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Заповядайте, господин Томов, в тази точка. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Докладвам писмо с вх. 

№ ПВР-23-15 от 30 септември 2021 г. Мисля, че го има в моя папка 

във вътрешната мрежа. Писмото ни е изпратено от представители на 

изборните доброволци от Великобритания, които организират зуум 

среща в неделя, 3 октомври 2021 г., от 17 часа по Гринуич, или от 

19,00 ч. българско време, на която искат да се разискват важни 

организационни задачи, свързани с организацията на изборите във 
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Великобритания. Подчертават, че е важно съдействието и 

отговорността на всички институции.  

Организаторът на срещата Катя Казакова ми се обади и по 

телефона. Не успях съвсем твърдо да разбера дали канят 

представители на Министерство на външните работи, но 

предполагам, че да; позовах се на телефонния ни разговор. Кани ни 

за участие. Има го – посолството, кани и МВнР, не съм го видял, има 

го на долния ред, да. Така че предлагам да участваме в тази среща, 

ако - доколкото разбрах, говорихме в коридора с Елка Стоянова, 

която проявява интерес да участва, аз също проявявам интерес - ако 

има други колеги, би било прекрасно, и да вземем протоколно 

решение в този смисъл.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Виждам, че поканата е изпратена до 

няколко институции, включително до посолството и до МВнР. 

Според мен, ако ще се случва такава среща, ние трябва, първо, да 

имаме потвърждение на МВнР, че ще участва в тази среща, защото 

реално те са пряката връзка с хората по места и те са тези, които 

организират формално и под наше ръководство и указания изборите 

в чужбина. В този смисъл единствено участието на ЦИК не е 

процедурно правилно, така че предпочитам преди да вземем 

окончателно становище, да чуем становището и на останалите 

държавни институции, които са посочени в писмото на 

доброволците.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: При разговора с госпожа К. тя 

потвърди, че посолството ще участва. За МВнР и аз не съм сигурен. 

Приемам аргументите на госпожа Стоянова. Само че това изисква 

още днес все пак да се консултираме предвид това, че срещата е в 

неделя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, принципно 

не възразявам да участвам в тази среща, но съм съгласна с 
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предложението на госпожа Стоянова по електронна поща да бъде 

разменена кореспонденцията с Министерството на външните работи 

– има достатъчно време в днешния ден да потвърдят тяхното 

участие, за да може, ако Министерството на външните работи 

участва, и Централната избирателна комисия да се включи. Така 

мисля аз. Кажете и  останалите.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, не е пречка да обсъдим кой би 

участвал. Трябва да се изпрати персонално, аз ще имам ангажимента 

за хората, които желаят да участват. 

В момента, в който изпратим електронни адреси, на които да 

пратят линковете, евентуално аз мога да поема ангажимент да 

съдействам на всеки, който желае да се присъедини и да му пратя 

веднага линка. Да има линк на имейлите на всички членове на 

Централната избирателна комисия  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви 

предлагам, първо, да поискаме становището на Министерството на 

външните работи, какво е тяхното решение – дали ще се включат в 

тази среща и в случай, че Министерството на външните работи 

участва, да вземе участие и Централната избирателна комисия или 

независимо от Министерство на външните работи участваме?  

Заедно с Министерството на външните работи, като линкът за 

срещата бъде изпратен на електронната поща на Централната 

избирателна комисия с указания към дежурния служител от 

деловодството, защото все пак касае събота и неделя, да бъде 

препратен незабавно на всички членове на Централната избирателна 

комисия – който от членовете на ЦИК желае, да се присъедини в 

тази среща. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз приемам това предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

друго предложение? Няма.   

Моля, режим на гласуване за протоколно решение по този 

начин да се организират нещата.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам ви вх. № НС-04-3-

131/28.09.2021 г. Става дума за приемо-предавателния протокол по 

т. 10 от Решение № 420-НС от 7 юли 2021 г., с който представителят 

на ГД ГРАО към МРРБ са предали копие на избирателните списъци 

от Централната избирателна комисия извън страната фактически за 

всички номера на СИК от произведените избори. Има списък на 

предадените копия и подписи на предаващата и приемащата страна. 

Докладвам го за сведение.  

С вх. № ПВР-04-01-12/2 работна група „Избори“ от 

Министерство на външните работи ни е препратило поредната 

актуализация на таблица в съгласие с режимите към 29 септември. 

Мисля, че е качено и във вътрешна мрежа. Също за сведение го 

докладвам. Засега това са преписките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преди да 

преминем към точка 6, се връщаме на точка първа: Машинно 

гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЧМИ-23-15-1 от 1 октомври. Писмото е от „Сиела Норма“ АД 

и е в отговор на наше писмо от предобедното заседание. предлагат 

ни на вниманието транспортния график за прибиране на машините 

за гласуване след приключване на изборния ден, така че вече 

разполагаме с целия логистичен и транспортен план.  

Предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД с копие 

до МВР и до 12-те общински избирателни комисии, в които ще има 

машинно гласуване. С това писмо да дадем разрешение на СУЕМГ, 

предназначени за частичните избори на 3 октомври, да бъдат 
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доставени до избирателните секции на 2 октомври, съгласно 

предоставения транспортен график, в съпровод и охрана от органите 

на МВР и след приключване на изборния ден СУЕМГ да бъдат 

прибрани в склада на „Карго-партнер“, съгласно транспортния 

график в съпровод и охрана на органите на МВР, като да изпратим 

транспортните графици на Министерството на вътрешните работи и 

на общинските избирателни комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо? 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, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, следващият доклад пак е 

свързан с частичните избори. Това е писмо с вх. № ЧМИ-0038-1 от 1 

октомври 2021 г. Писмото е от „Информационно обслужване“ АД, 

които в отговор на наше писмо от 27 септември ни информират, че 

форматът на предоставените им тестови данни отговоря на 

утвърдения във версия 1.5, с изключение, че с оглед запазването на 

софтуера за машините е непроменен, в сила остава изключението за 

частичните местни избори, произведени на 27 юни, а именно, там 

една константа ще бъде 4, без значение на вида на произвеждани на 

избор за кмет на кметство или кмет на община. Тоест, форматът на 

данните отговаря и изборите могат да бъдат произведени на 3 

октомври 2021 г. Докладвам това писмо за сведение.  

Уважаеми колеги, във връзка с прекратената процедура за 

доставка на 1600 специализирани устройства за машинно гласуване 

и възможността за откриване на нова процедура, предлага да 

изпратим писма до Смартматик, „Сиела Норма“ АД и 

„Информационно обслужване“ АД, с които да поискаме да ни 

предоставят ценово предложение за единична цена при закупуване 
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на до 2000 машини, както и единична цена при закупуване между 

2000 и 2500 машини, както и единични цени за закупуване на 

батерии, удължители, смарткарти и флаш памети, като ценовото 

предложение да е в срок до 20 октомври 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

друго предложение по срок на валидност на офертата, а срокът за 

предоставяне на офертата е понеделник, 4 октомври. Така го 

коментирахме на работното обсъждане.  

Колеги, понеже не чух изцяло предложенията на колегата 

Войнов, това, което беше обсъдено на работна група с оглед 

кратките срокове, офертите да бъдат предоставени до края на деня 

на 4 октомври 2021 г.  

Ако няма друго предложение, моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 2 (Ерхан Чаушев и Севинч Солакова). 

Колеги, връщам на пета точка.  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само за едно уточнение. Аз 

не считам, че трябва да го гласуваме отделно - гласуваното писмо е 

до „Информационно обслужване“ АД, тъй като става въпрос за два 

имейла адреса: единият е на които да се изпращат, а другият - който 

да се предостави на Министерство на външните работи. Текстът, 

който гласувахме, ще бъде допълнен в тази част.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

проекти за решения за регистрация?  

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

проект на решение за регистриране на инициативен комитет за 

издигане на независим кандидат за президент Венцислав Атанасов 
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Ангелов и независим кандидат за вицепрезидент Дарина Недева 

Тодорова в изборите на 14 ноември 2021 г.  

Инициативният комитет е представляван от Миглена 

Цветкова Петрова.  

Постъпило е заявление, заведено под № 3 в Регистъра на 

инициативните комитети в ЦИК, подписано от 25 избиратели в 

състав: Милена Цветкова Петрова, Владимир Радославов Тодоров, 

Жанета Асенова Куйбишева, Станимира Цанкова Златкова, 

Светлана Маркова Симеонова, Иван Георгиев Попов, Павлина 

Васкова Неделчева, Недялко Иванов Танев, Галин Свиленов 

Атанасов, Димитрина Стефанова Илиева, Емил Каменов Марков, 

Силвия Василева Маркова, Боянка Иванова Топалова, Кирил 

Стоименов Велев, Красимир Симеонов Димитров, Мартин Банков 

Иванов,  Емил Борисов Ангелов, Емилия Благоева Ангелова, Донка 

Минчева Панова-Шахин, Пламен Атанасов Ангелов, Мартин 

Пламенов Атанасов, Спиро Александров Костадинов, Биляна 

Симова Симова, Иванка Георгиева Рахнева и Георги Огнянов Кулев. 

Към заявлението съответно са приложени: протокол с 

решение от учредителното събрание на инициативния комитет, 

проведено на 27 септември 2021 г., нотариално заверени образци на 

подписите на лицата, участващи в инициативния  комитет (25 броя), 

декларация приложение 68 от изборните книжа, подписано от всеки 

член от инициативния комитет (25 броя), удостоверение за банкова 

сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, бележка 

за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс, лицата, които 

ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

инициативния комитет, свързани с предизборната кампания. 

Предвид изложеното, предвид представените документи и на 

база правните основания, предлагам на Централната избирателна 

комисия да реши: регистрира Инициативен комитет в състава, който 

току-що съобщих, за издигане на Венцислав Атанасов Ангелов за 

независим кандидат за президент и Дарина Недева Тодорова за 
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независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 14 ноември 

2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на госпожа Георгиева?  

Ако нямате предложения по текста, моля, режим на 

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Решението е № 666-ПВР.  

Госпожо Матева, заповядайте с Вашия проект.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, проектът е качен в 

папка с моите инициали. Проектният номер е 680. Той е за 

регистриране на инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат за президент Росен Пламенов Миленов и независим 

кандидат за вицепрезидент Иван Стефанов Иванов в изборите на 

14 ноември 2021 г.  

Постъпило е заявление от представляващия инициативния 

комитет, заведено под № 4. 

Представляващият инициативния кандидат е М. Ц. П. – ще го 

коригирам в „относно“.  

Заявлението е подписано от 25 членове на инициативния 

комитет. Към заявлението са приложени: протокол-решение от 

събрание за създаване на инициативния кандидат от 8 септември 

2021 г., нотариално заверени образци от подписите на лицата, 

участващи в инициативния комитет (25 броя), декларации-

приложения № 68 от изборните книжа (25 броя), банков документ за 

открита банкова сметка на 30 септември 2021 г., с която ще се влиза 

в предизборната кампания, платежно нареждане от 29 септември 

2021 г. за внесен депозит в размер на 100 лв.  Имаме посочени 
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лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на инициативния комитет и 

пълномощно от представляващия инициативния комитет в полза на 

К. В. А. 

Членовете на инициативния комитет са следните лица: 

Стефан  Драгомиров Динов, Силвестър Здравков Джуров, Николай 

Божидаров Захариев, Радка Донева Мочева, Атанас Костадинов 

Данев, Ануш Давидов Ангелов, Илиян Илиев Манолов, Тошко 

Асенов Бърдаров, Завен Такворов Астадуров, Албена Георгиева 

Митева, Калина Василева Александрова, Огнян Борисов Буюклиев, 

Вихър Николай Михайлов, Боян Веселинов Панайотов, Стефан 

Илиев Стоянов, Бисер Маргаритов Илиев, Стефан Пенчев Стефанов, 

Борис Панов Колев, Методи Веселинов Бъчваров, Стоян Енчев 

Енчев, Венислава Пламенова Атанасова, Емилия Вергилова 

Александрова, Геновева Ромирова Борисова, Стоян Иванов Кьосев, 

Стоян Славейков Грозданов. Това са.  

По изложеното ви предлагам да вземем решение, с което да 

регистрираме инициативен комитет в състава, който изброих, за 

издигане на Росен Пламенов Миленов за независим кандидат за 

президент и Иван Стефанов Иванов за независим кандидат за 

вицепрезидент. Инициативният комитет е представляван от Стоян 

Славейков Грозданов. Ще го прегледам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

бележки по този проект на решение, по който ще бъдат отразени 

техническите поправки? Ако нямате предложения по текста, моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 667-ПВР.  
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Има ли други преписки за регистрация?  

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, предлагам нова точка в 

дневния ред: допълнение на Решение 635, което касае 

възнаграждението на членовете на ОИК и СИК за местния 

референдум.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за нова точка в дневния ред: проект на решение за 

допълване на Решение № 635, 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, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Преминаваме към точка седма: Проект на решение за 

допълване на Решение № 635. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

Точка 7. Проект на решение за допълване на Решение № 635. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, в моя папка с 

проектен номер 681 ви предлагам проект на решение за допълване 

на решение 635-МР от 29 септември за възнагражденията на 

членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в 

община Драгоман на 14 ноември 2021 г.  

Предлагам ви в точка 3 от решението на Централната 

избирателна комисия, която касае възнагражденията на членовете на 

секционните избирателни комисии, където сме изписали позициите 

председател, секретар и член, да има още една позиция след 

председател – „заместник-председател“, нов ред: с възнаграждение 

35 лв. – това, което сме определили и за секретар.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли предложения по текста? 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, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, това решение е № 668-МР.  

По последната точка от дневния ред, точка шеста: Разни. 

Господин Димитров, заповядайте.  

 

Точка 6. Разни.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. Имам няколко писма, които са за сведение. Нека да 

минат през дневния ред. 

Първото писмо е напомняне от комисията на Централната 

избирателна комисия на Косово, че предстоят местни избори на 17-и 

и напомнят, че са отправили покана да се присъединим към мисията, 

която ще им наблюдава писмото с № ЦИК-07-103/1/30.09.2021 г. 

Това е за сведение, разбира се.  

Две писма от Международния център за парламентарни 

изследвания. Първото: ЦИК-07-165/3. Припомнят за това, че имат 

програма, която издава удостоверения в областта на стратегическо 

планиране на развитието и изследвания на пола. Това е за сведение, 

разбира се.  

Същата организация – Международен център за 

парламентарни  изследвания ни напомня, че има още места, които 

могат да бъдат заети в програмата. Това са онлайн програми, които 

се занимават с разрешаване на изборни конфликти от 4 до 

7 октомври 2021 г. Ако има колега, който би искал да участва в това 

онлайн обучение, има съответните данни как да се влезе. 



43 

 

Още едно писмо, което е с по-стара дата – ЦИК-07-100 от 29-

и. Аз го бях докладвал. За сведение е, за да се провери какво трябва 

да се направи, за да се влезе в една анкета, която се оказа, че е 

доброволна и е външно оценяване на работата на Венецианската 

комисия. Госпожа Жекова е влязла и ми е написала анотация за това, 

че анкетата е за хора, които са имали отношения с Венецианската 

комисия. Не знам дали някой от нас би участвал в подобна анкета. За 

сведение го докладвам и за приключване на тази преписка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Проект на едно писмо докладвам, в 

папката с мои инициали, от отдел „Икономическа полиция“, 

областна дирекция на МВР – Пловдив във връзка с поставени 

въпроси за това, дали цитирано лице е избрано за народен 

представител, от коя партия и към момента на справката, която се 

иска, дали същото се ползва с имунитет на народен представител. 

Входящият номер е НС-04-02-282. 

Проектът на писмото, което съм подготвил като отговор 

уведомяваме, че лицето, за което става въпрос в посоченото писмо, е 

обявено за избран за народен представител в 46-ото Народно 

събрание на Република България от листата на партия „Има такъв 

народ“, с решение № 474 от 15 юни на Централната избирателна 

комисия и също така с № 245 от 14 септември 2021 г. на президента 

на Република България – 46-о Народно събрание, считано от 16 

септември 2021 г. В този смисъл предлагам да отговорим на 

разследващия полицай.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Техният изходящ 

номер сме цитирали в преписката, нали това е? 

Колеги, моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 
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Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 

(Йорданка Ганчева).  

С доклад в точка „Разни“ – госпожа Матева и госпожа 

Солакова имат доклади. Има ли други колеги?  

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля ви да погледнете в папка с 

моите инициали има проект и списък на всички регистрирани 

партии и коалиции, който ви предлагам да изпратим до всички 

районни избирателни комисии, описани с имената на партиите и 

коалициите, така както са регистрирани, решението, с което са 

регистрирани и наименованието, което ще бъде изписано върху 

бюлетината. С изключение на отказа, който постановихме за 

регистрация на политическа партия „Гражданска платформа 

Българско лято“, всички останали партии и коалиции запазват 

регистрацията си, дори и тези, които бяха регистрирани при 

неприключила проверка. Така че всички, които подадоха документи, 

са регистрирани и предлагам да изпратим информацията с копие до 

всички районни избирателни комисии на писмото.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Матева?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Госпожо Солакова, заповядайте с Вашия доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, съвсем накратко, имаме 

писмо, с което ни уведомява областният управител на Софийска 

област, че организира среща на 5.10.2021 г. от 13 часа. Поканил е 

всички институции, които имат отношение към изборния процес. За 

сведение е – ПВР-05-10.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване дневния ред закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия.  

Насрочвам следващото заседание за понеделник, 4 октомври 

2021 г. от 10 часа, като трябва да сме на разположение и в готовност 

при необходимост за извънредно заседание, предвид частичните 

местни избори в неделя.  

(Закрито в 17,15 ч.) 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Камелия Нейкова 

 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенографи: 

Катя Бешева 

- 

  Юлия Димитрова 


