
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 93 

 

На 4 октомври 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. Машинно гласуване.   

Докладва: Емил Войнов  

2. Регистрация на инициативни комитети и кандидатски 

листи за участие в изборите за Президент и Вицепрезидент на 14 

октомври 2021 г.  

Докладват: Гергана Стоянова и Красимир Ципов 

3. Проекти на решение относно предложение до Президента 

за насрочване на частични местни избори.   

Докладват: Гергана Стоянова, Красимир Ципов  

4. Изплащане на възнаграждения за ОИК. 

Докладва: Емил Войнов  

5. Гласуване извън страната. 

Докладва: Димитър Димитров 

6. Проект на решение относно възлагане на компютърна 

обработка на резултатите от гласуването и издаване на бюлетини.  

Докладва: Димитър Димитров  

6а.Допълнение на Решение 487-МР/05.08.2021 г. и Решение 

№ 492-МР/16.08.2021 г. относно определяне на възнагражденията на 

членовете на ОИК и СИК за провеждане на местен референдум в с. 

Мадара, община Шумен. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

7. Доклади по административни преписки.  
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Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Елка Стоянова, Красимир Ципов, Гергана 

Стоянова 

8. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладват: Елка Стоянова, Гергана Стоянова, 

Красимир Ципов, Росица Матева 

9. Разни  

Докладват: Димитър Димитров, Любомир Георгиев, 

Йорданка Ганчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Цветозар Томов Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева.  

 

Заседанието бе открито в 10.10 ч. и председателствано 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.  

Колегите, които са извън залата, са ангажирани с приемане на 

документи от общинските избирателни комисии във връзка с 

проведените вчера частични местни избори.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – докладва: Емил Войнов.  

2. Проекти на решение относно предложение до Президента 

за насрочване на частични местни избори – докладват: Гергана 

Стоянова, Красимир Ципов.  
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3. Гласуване извън страната – докладват: Йорданка Ганчева, 

Елка Стоянова. 

4. Проект на решение относно възлагане на компютърна 

обработка за резултатите от гласуването – докладва Димитър 

Димитров  

Колеги, тази точка ще бъде разгледана в заседание на 

Централната избирателна комисия след обсъждане в работна група.  

5. Доклади по административни преписки – докладват: Севинч 

Солакова, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Гергана 

Стоянова, Георги Баханов. 

5. Разни – докладват: Димитър Димитров, Любомир Георгиев, 

Йорданка Ганчева. 

Колеги, имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в Преписки по 

Закона за достъп до обществена информация и в точката: Доклади 

по дела, жалби и сигнали. Ако няма такава точка, може би към точка 

Доклади по административни преписки, за да докладвам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще 

направим нова точка 6: Доклади по дела, жалби и сигнали, и 

Гласуване извън страната.  

От вчерашния изборен ден има постъпили сигнали, 

разпределени на господин Ципов и на госпожа Гергана Стоянова. 

Включвам госпожа Елка Стоянова, Гергана Стоянова и господин 

Красимир Ципов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите в точка Доклади 

по административни преписки.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в точка: Изплащане 

на възнаграждения на ОИК.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да има нова точка: 

Регистриране на инициативни комитети.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в началото 

на дневния ред точка: Регистрация на инициативни комитети и 
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кандидатски листи, в зависимост от постъпващите документи за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент на 14.10.2021 г.  

Дневният ред ще стане:  

1.Машинно гласуване.  

2. Регистрация на инициативни комитети и кандидатски 

листи, в зависимост от постъпващите документи за участие в 

изборите за Президент и Вицепрезидент на 14.10.2021 г.  

По-нататък се преномерират всички останали точки.  

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

дневен ред с направените допълнения. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма.  

Преди да преминем към дневния ред, във вътрешна папка с 

моите инициали е писмо, което в съботния ден беше изпратено до 

общинските избирателни комисии, за да ги информираме за 

системния хеш за частичните избори на 3 октомври 2021 г.  

Беше установено, че сме пропуснали да изпратим тази 

информация. Писмото е подписано от мен и от заместник-

председател, колегата Емил Войнов. Вероятно не съм преценила 

ситуацията много добре, за което се извинявам на госпожа Солакова, 

тъй като тя не е била в отпуск и беше редно тя да подпише това 

писмо. В този момент може би не съобразих това обстоятелство и 

поради бързина, за което още веднъж се извинявам.  

Моля ви за последващо одобрение на това писмо ЧМИ-15-99 

в моята папка.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 
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Георгиева); против – 4 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир 

Ципов, Севинч Солакова)  

Заповядайте, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Гласувах „против“, за да изразя 

становище, че в нарушение на правилата се оформя документ от 

Централната избирателна комисия. Не е въпрос на извинение, още 

повече че бях информирана от общинските избирателни комисии и 

съвсем коректно се обадих на господин Войнов, че сме пропуснали 

този факт, да го имаме предвид и да дадем указания. Без наличието 

на условия по Изборния кодекс, заместник-председател не може да 

подписва вместо секретар съответните документи, както и вместо 

председател.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз гласувах „против“ поради други 

съображения, но приемам и тези, които току-що бяха изказани от 

секретаря.  

Колеги, практика в този състав на Централната избирателна 

комисия стана уж да се уведомяваме по електронните пощи, да се 

изпращат писма до областните администрации примерно сега до 

ОИК. Припомням случая с Варна и сигналът, който получихме, без 

членовете на Централната избирателна комисия да знаят. Аз считам, 

че, след като има изпращане по имейл – добра практика от първия 

мандат на постоянно действащата Централна избирателна комисия 

беше прозвъняване по телефона в случай на спешност, както в 

конкретния случай е това писмо. Изпращат се писма, незнайно кой и 

как ги подписва и ние последващо да ги одобрим. Какво да им 

одобрим последващо, като тези писма вече са факт.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във 

вътрешната мрежа в папка „Активност и пристигащи“, така са я 

нарекли колегите от администрацията, е публикувана в ексел формат 

обобщена справка с избирателната активност, която във вчерашния 

ден периодично беше изпращана и по електронната поща на всички 
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членове на Централната избирателна комисия, и списък с часовете 

на пристигане, заявени от общинските избирателни комисии, който 

също, мисля, че беше изпратен по електронна поща.  

Преминаваме към точките от дневния ред.  

Преминаваме към точка първа: Машинно гласуване.   

Заповядайте, господин Войнов.  

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писма с 

вх. № ЧМИ-23-15-2/3.10.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД. Те 

ни пишат, че в изпълнение на Договор № 34/01.10.2021 г. всички 

машини са успешно доставени и инсталирани по места с оглед 

произвеждане на частичните избори на 3.10.2021 г. Докладвам го за 

сведение.  

Следващото писмо е с вх. № ЦИК-06-29-8/3.10.2021 г. 

Писмото е от „Сиела Норма“ АД и е във връзка с отправената от нас 

покана да ни предоставят ценово предложение с единични цени за 

доставка на СУЕМГ – батерии, удължители, смарткарти и флаш 

памети.  

От „Сиела Норма“ АД  молят за разяснение, какво се разбира 

под инсталиран системен софтуер. Също така ни съветват да си 

купим 25 000 флашки, тъй като според тях е необходимо флаш 

паметите да бъдат налични в склада на „Карго-партнер“  ЕООД до 

обяд на 15.10.2021 г.  

Предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД , което е 

в моя папка, с което да ги уведомим, че специализираните 

устройства за машинно гласуване, които следва да бъдат доставени, 

са идентични с поръчаните с Решение № 549 на ЦИК и подробно да 

уточним изискванията към машините.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Какво значи подробно да изясним? Има 

ли текст за това подробно изясняване?  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Текстът е преписан от предмета на 

Решение № 549-ПВР/НС, а именно: СУЕМГ А4 Модел 517, 

произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б. В., с 

инсталиран системен и приложен софтуер, ведно със софтуерните 

лицензи за системния и приложен софтуер, включително транспорт 

и застраховка на СУЕМГ до гр. София, и предаване в склад за 

съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44 А, 

„Карго-партнер“ ЕООД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съжалявам, че започвам така в 

понеделник. Те ни питат какво означава инсталиран софтуер, а не да 

преписваме това, което и те си го знаят. И въпросът ми беше ясен 

още в началото. Описали ли сме какво значи инсталиран системен 

софтуер? Въобще ще го правим ли?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В писмото, което сме изпратили на „Сиела 

Норма“ АД, действително не сме записали точните изисквания. Там 

сме записали, че устройствата за машинно гласуване трябва да бъдат 

с инсталиран системен софтуер, а коректният термин е „инсталиран 

системен и приложен софтуер“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Текстът на 

писмото, което ще изпратим, така ли остава? Ако няма предложения 

по текста, моля, режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,; против 

– 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаем колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ПВР-15-9/1.10.2021 г. Писмото е от РИК – Бургас, и с него ни 
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уведомяват, че със заповед на кмета на община Айтос са образувани 

три нови избирателни секции, които не фигурират в публикувания 

на интернет страницата на Централната избирателна комисия списък 

с брой избиратели в предварителните списъци за гласуване в 

изборите на 14.10.2021 г.  

Тъй като и трите нови избирателни секции са с над 

300 избиратели, от РИК – Бургас молят тези обстоятелства да бъдат 

съобразени при определяне на секциите с машинно гласуване.  

Освен че трябва да съобразим предложението на колегите от 

РИК – Бургас, тъй като аз действително проверих тези секции, и те 

фигурират с над 300 избиратели, предлагам да изпратим писмо до 

всички РИК, с което да им укажем да сравнят публикувания списък 

на интернет страницата на Централната избирателна комисия със 

заповедите на кметовете на общини за образуване на избирателни 

секции. В случай че има новообразувани секции, да ни изпратят 

номерата им, адресите им и броя на избирателите в тях.  

Подготвил съм писмо в този смисъл, което е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, писмото е 

до всички РИК. Информацията, която следва да предоставят, е със 

срок до 6.10.2021 г.  

Моля, режим на гласуване за изпращане на това писмо до 

районните избирателни комисии.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаем колеги, докладвам ви писмо с 

вх. ЦИК-06-6-361 от 28.09.2021 г.  

Писмото е от „Сиела Норма“ АД и е във връзка с наше писмо, 

с което поискахме да ни представят нова банкова гаранция за 

изпълнение на Договор № 1 от 6.02.2021 г., в размер на 182 507 лв. с 

валидност минимум 60 дни, считано от 30.09.2021 г. и банкова 
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гаранция за обезпечаване на гаранционното поддържане в размер на 

179 995 лв. с валидност съгласно точка 7.11 от договора.  

От „Сиела Норма“ АД са ни изпратили двете гаранции, като в 

гаранцията за обезпечаване на гаранционното поддържане срокът на 

валидност е 2.04.2024 г. Съгласно точка 8 от Договора изпълнителят 

осигурява гаранционна поддръжка за срок от 36 месеца от датата на 

придобиване собствеността на устройствата и софтуера. 

 От това писмо е изготвено становище от главния 

юрисконсулт на Дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-381 от 

30.09.2021 г. Според становището с представената банкова гаранция 

за сумата в размер на 182 507 лв.  с новия срок на валидност 

30.11.2021 г., „Сиела Норма“ АД е изпълнила задължението си. Що 

се отнася до банковата гаранция за обезпечаване на гаранционното 

поддържане, размерът на сумата на гаранцията е съгласно 

необходимия размер, но валидността й не е съгласно точка 7.11 от 

договора. Съгласно точка 4.1 от договора, „Сиела Норма“ АД ще 

осъществява гаранционна поддръжка на СУЕМГ едва след 

придобиване на собствеността и софтуера от Централната 

избирателна комисия.  

„Сиела Норма“ АД следва да учреди гаранция с валидност 

30 дни след приключване и приемане на дейностите по 

гаранционното поддържане с подписан от страните протокол.  

Въз основа на горното може да се направи изводът, че, когато 

Централната избирателна комисия придобие собствеността върху 

софтуера, от тогава ще започне да тече гаранционната поддръжка. 

Тогава ще се определи датата за срока на банковата гаранция и 

„Сиела Норма“ АД ще трябва да ни представят нова банкова 

гаранция.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тази 

преписка ви моля да остане за следобедната част на заседанието, за 

да преценим дали да бъде върната едната гаранция, или да преценим 

какви да са действията на Централната избирателна комисия по 

отношение на двете представени банкови гаранции.  
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм следобед да продължим 

обсъждането.  

Следващото писмо е с вх. № ПВР-15-5-2/01.10.2021 г. 

Писмото е от РИК – 26, и с него молят да им бъдат предоставени 

допълнителен брой машини за разяснителна кампания, тъй като три 

машини са недостатъчни.  

Централната избирателна комисия предвижда на тези избори 

за разяснителна кампания да бъдат предоставени повече машини. 

Така че и колегите от РИК – 26, ще имат със сигурност повече от три 

машини. Докладвам това писмо за сведение.  

Също за сведение ви докладвам писмо с вх. № ЧМИ-04-2-10 

от 1.10.2021 г. Писмото е от Главна дирекция „Жандармерия“ и с 

него ни уведомяват, че във връзка с наши писма са допуснати в 

склада на „Карго-партнер“ ЕООД проверени и одобрени 12 лица.  

Писмо с вх. № ПВР-22-15/ 22.09.2021 г. Това е писмо от Тотю 

Вълчев, който изразява своите съображения за машинното 

гласуване. Счита, че може дистанционно да се влияе на машините и 

противодействието на това е Фарадеев кафез. Прави предложение за 

бюлетина само с номера, без имената на партии и кандидати. На 

заседанието от 23.09.2021 г. докладвах това писмо за сведение, но 

тогава някои колеги предложиха да се запознаят и да се обсъжда на 

друго заседание. Аз отново предлагам да остане за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Правя предложение много внимателно 

да си четем докладите, преди да ги докладваме в залата, защото тук 

се създава внушение и за втори път се случва с това писмо – хора, 

които не е ясно с каква квалификация и образование са, да бъде 

прочитано на микрофон и да стават публично достояние частни 

мнения. Още повече, че в изследванията на Българския институт по 

метрология става ясно, че самият корпус на машината представлява 

Фарадеев кафез. Но това твърде малко хора го знаят, така известната 

Фарадеева клетка. Твърде малко хора го знаят, защото, не знам 
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колко от тях са си направили труда да прочетат публично 

достъпните доклади на трите агенции – Държавна агенция 

„Електронно управление“ АД, Българския институт по метрология и 

Българския институт за стандартизация, които са направили 

установяване съответствието на типа машина.  

Според мен, когато публично в заседание на Централната 

избирателна комисия се четат такива частни становища на 

неизвестни лица, с неясно каква квалификация, по някакъв начин 

легитимираме такива становища и създаваме в обществото съмнения 

в това, че такива твърдения може би са верни. И наистина смятам, че 

трябва да бъде правена много точна преценка, какво или каква част 

от тези становища да бъдат публично изразявани в заседание на 

Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с машинното гласуване и произведените вчера частични местни 

избори ви докладвам за сведение писмо с вх. № ЧМИ-04-02-11/ 

4.10.2021 г., получено от господин Гребенаров. Тъй като не е 

публикувано във вътрешна мрежа, ще го прочета. 

Уведомяват ни, че по повод на изборите на 3 октомври 

2021 г. на 2 и 3 октомври е осъществен съпровод и охрана от 

служители на Дирекция „Жандармерия“ при Главна дирекция 

"Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ при ОД на 

МВР – Видин и София на СУЕМГ от склада на „Карго-партнер“ 

ЕООД до определените избирателни секции. След приключване на 

изборния ден машините бяха върнати обратно в склада. Както в 

началото на заседанието ви информирах, че тази сутрин в 6.30 часа 

господин Гребенаров ме е уведомил. Докладвам ви го за сведение.  

По точка втора господин Георгиев  ще докладвате ли 

регистрация на инициативен комитет или по-късно?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

точка трета: Проекти на решение относно предложение до 

Президента за насрочване на частични местни избори.   

Заповядайте, госпожо Стоянова. 
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Точка 3. Проекти на решение относно предложение до 

Президента за насрочване на частични местни избори.   

ГЕРГАНА  СТОЯНОВА: В моя папка от днешна дата с 

вх. № МИ-15-273 има писмо от ОИК – Нова Загора, за предсрочно 

прекратяване правомощията на кмета на кметство на село Езеро, 

община Нова Загора, област Сливен. Изготвен е проект на решение, 

съобразно което е посочено, че към писмото на ОИК – Нова Загора, 

е представено заверено копие от Решение № 156/29.09.2021 г. на 

ОИК, заедно с препис извлечение от акт за смърт, издадено от 

община Нова Загора, установяващо наличието на причини за 

предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на с. Езеро.  

Освен това се извърши служебна справка на страницата на 

ГД ГРАО относно жители, регистрирани на постоянен адрес в с. 

Езеро, което показва 383 жители. С това се изпълняват условията и 

изискванията на Закона за извършване на частични избори, поради 

което предлагам да бъде взето решение, да се предложи на 

президента на Република България да насрочи частичен избор за 

кмет на кметство в с. Езеро, Община Нова Загора, област Сливен.  

Вътре в папката е приложен проект на текст на писмо до 

президента, към което да е приложено това взето решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли изказвания?  

По проекта на решение за предложение до президента за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство в с. Езеро имате 

ли предложения по текста? Няма.  

Моля, режим на гласуване, ведно с писмото до президента на 

републиката.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 669-МИ. 
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Колеги, преминаваме към точка четвърта: Изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

 

Точка 4. Изплащане на възнаграждения на ОИК.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. №  27-193 от 

24.09.2021 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение 

от ОИК – Кюстендил, за проведено заседание на 21.09.2021 г., на 

което са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и 7 членове, на което заседание съответно са обявили за 

избран общински съветник от съответна политическа партия, в 

случая коалиция и са заличили от списъка на общинските съветници.  

Предлагам да се изплати възнаграждение за това проведено 

заседание в размер на 607,81 лв. с осигуровките на присъствалите 

членове. По преписката има съответния контролен лист и 

счетоводна справка.  

Предлагам да им се изплати възнаграждението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за одобряване изплащането на възнаграждение 

за проведено заседание на общинска избирателна комисия 

Кюстендил, както господин Чаушев докладва. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, следващата точка е гласуване извън страната, която 

малко по-късно ще разгледаме.  

Преминаваме към точка седма: Доклади по 

административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Матева.  

 

Точка 7. Доклади по административни преписки.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-12-43/01.10.2021 г. Това е становище изпратено от 

Обществения съвет към Централната избирателна комисия до 

Централната избирателна комисия.  

Предполагам, че това е същото становище, за което ние се 

информирахме първо от медиите в петък. То е пристигнало при нас 

следобед, но днес ми е донесено за доклад. Докладвам ви за 

запознаване в момента.  

Доколкото в становището са изразени притесненията на 

Обществения съвет и безпокойството при подготовката на изборите 

заради действия на Централната избирателна комисия, които според 

Обществения съвет будят обществено недоверие, и по специално 

липсата на резултати и анализ от контролното преброяване на 

разписките от машинното гласуване в 1343 избирателни секции, 

моето предложение в тази връзка е да отправим покана до 

Обществения съвет, тъй като протоколите, които са съставени от 

секционните избирателни комисии в изпълнение на Решение № 445 

от 10.07.2021 г. на Централната избирателна комисия за извършване 

на контролно преброяване на разписките в 1343 секции, се намират 

все още в Централната избирателна комисия. Ние сме ги преброили. 

Имаме своите изводи.  

Предлагам да поканим Обществения съвет в рамките на 

10 дни от утре например, да им предоставим протоколите, да 

извършат проверка на всички протоколи, да направят анализ, който 

после, съвместно с Централната избирателна комисия, да бъде 

обобщен, за да видим до какви изводи ще достигнем. В този смисъл 

ви предлагам да гласуваме протоколно решение и да изпратим 

писмо, с което да уведомим Обществения съвет, че очакваме от тях в 

рамките на 10 дни от утре да извършат проверка на протоколите с 

резултатите от контролното преброяване в Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение имате ли бележки? Няма. 
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Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, още един доклад от 

Обществения съвет, по специално от негов член е изпратено писмо с 

копие до Централната избирателна комисия.  

Входящ № ЦИК-12-43/1 от 03.10.2021 г., входирано в 

Централната избирателна комисия на 4.10.2021 г. Това е становище 

от Д. П. във връзка с кореспонденция на Обществения 

съвет, в която се поставя въпросът кога и по какъв начин е гласувано 

изпратеното до нас становище. С какви гласове „за“, „против“ и 

„въздържали“ се от Обществения съвет. Изисква се отговор, дали ще 

се публикува това становище до медиите или не. Съгласно 

правилата на работа на Обществения съвет ще се променят ли или 

няма да се променят. Така че ви го докладвам за сведение.  

Според мен това е кореспонденция в рамките на 

Обществения съвет, която е изпратена  и до Централната 

избирателна комисия. Това е за сведение.  

Следващият ми доклад е писмо с вх. № ПВР-00-

7/01.10.2021 г. от „Информационно обслужване“ АД  от И. Г. То е 

във връзка с нашето писмо, с което им изпратихме информация за 

необходимостта от извършване на проверка за спазване на 

разпоредбите на чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс. С това писмо 

„Информационно обслужване“ АД изразява готовност да извършва 

тези проверки. Но ни задава и конкретни въпроси във връзка с 

произвеждането на избори 2 в 1, как ще се извършват някои от 

проверките. Като подготвя отговор на писмото ще ви го докладвам. 

В момента го докладвам само за сведение.  

За сведение ви докладвам и писмо вх. № ПВР-12-3 от 

2.10.2021 г. То е във връзка с регистрация на Инициативен комитет 

за издигане на кандидат за президент и вицепрезидент. Като се 
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твърди, че е допусната грешка в изписване на банката, която ще 

обслужва банковата сметка на Инициативния комитет в решението. 

Ще извърша проверка и ако е така, ще подготвя проект за поправка 

на техническа грешка. Това е засега моя доклад.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка е госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ще докладвам за сведение писмо с 

вх. № МИ-15-267/1. Това е от ОИК – Хисаря. Писмото дойде в 

петък. Днес трябва да го докладвам. То е само за сведение.  

Във връзка с наши указания по повод проверка от Комисията 

по § 2, ал. 5 от ЗПКОНПИ на общински съвет Хисаря сме им дали 

указание да изискат доказателства за акт по чл. 74, ал. 2 за 

констатиране несъвместимост на общински съветник и 

доказателства за влизането в сила на настоящия акт.  

Изпратили са писмо на 29.09.2021 г. на Общинския съвет – 

Хисаря. Очакват отговор, за да могат да предприемат последващи 

действия в изпълнение на ангажимента си по чл. 30, ал. 7 във връзка 

с чл. 30, ал. 4, точка 11 от ЗМСМА и чл. 87, ал. 1, точка 1 и 24 от 

Изборния кодекс. Докладвах за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в точка 7, господин Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-09-46 

от 30.09.2021 г. във връзка с прокурорска преписка 10-213 от 2021 г., 

по описа на Районна прокуратура – Пловдив, образувано във връзка 

със сигнал от Централната избирателна комисия със съответния 

изходящ номер. Молят ни на основание чл. 145, ал. 1, точка 1 от 

Закона за съдебната власт да бъде предоставена справка относно 

това дали лицето Д. В. И. със съответното ЕГН е 

била член на секционна избирателна комисия в гр. Пловдив при 

произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 

27.10.2019 г., както и дали на въпросната дата е гласувала, освен в 

секция под съответния номер в Район „Северен“ при Община – 

Пловдив, и в друга секция. С оглед на това, предлагам на 
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вниманието ви проект на писмо до кмета на Община – Пловдив, с 

което молим общинската администрация, където се съхраняват 

изборните книжа и материали до следващите общи избори, да бъде 

предоставена исканата информация на вниманието на Районна 

прокуратура – Пловдив, както и да бъде уведомена Централната 

избирателна комисия за това.  

Моля да подложите на гласуване, госпожо Председател, 

проекта на писмо до кмета на община Пловдив.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста 

на писмото до община Пловдив, с копие до Районна прокуратура – 

Пловдив, имате ли бележки? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, постъпило е писмо с вх. 

№ МИ-15-274 от 1.10.2021 г., заявление от Велика Павлова Колева, 

член на ОИК – Нова Загора, от квотата на ПП „ГЕРБ“, относно 

предсрочно прекратяване на правомощия като член на ОИК. 

Писмото е съпроводено с нейното заявление и протокол от 

заседанието на ОИК – Нова Загора, с което приема заявлението като 

оставка по лични причини. В момента, в който политическата сила 

предложи резервен член от съответната квота, ще предложа на 

вниманието ви проекта на решение за назначаване на член на ОИК – 

Нова Загора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик, госпожа Гергана Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Неправилно съм преценила 

разпределената ми преписка, ако може в точка: Разни след обяд.  

Колеги, преминаваме към точка осма. Доклади по дела, 

жалби и сигнали. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 
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Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви преписка с вх. № ЧМИ-10-

11/03.10.2021 г. Жалба от Борис Янков Ячев – заместник-

председател на НСФБ, който сигнализира за нарушение на 

изборните правила по време на частичните избори за кмет на 

община Калояново. Твърди се, че кметът на с. Черноземен, община 

Калояново присъства в избирателната секция по време на 

преброяване на резултатите, без да има качеството на лице, което  

има това право.  

Прилага видеоклип. Моли да предприемем необходимите 

мерки. Тъй като в изложеното се съдържат данни за извършено 

нарушение, Централната избирателна комисия, не е оправомощена 

да констатира тези нарушения, в този конкретен случай, в чл. 431 от 

Изборния кодекс са изброени лицата, които имат право да 

присъстват в изборното помещение. Сами по себе си 

административно наказателните разпоредби на Изборния кодекс не 

предвиждат конкретен текст за нарушение. Предлагам, тъй като на 

основание чл. 496, актовете се съставят от общинските избирателни 

комисии, преписката да бъде изпратена по компетентност на ОИК – 

Калояново, които да преценят, дали е налице основание за 

ангажиране на административно наказателна отговорност. Може ли 

да бъде установено лицето, извършило нарушението и изобщо 

всички останали признаци от обективна и субективна страна по 

отношение на образуването на административнонаказателна 

преписка за нарушение по чл. 495, ал. 1, за други нарушения на 

Изборния кодекс във връзка с чл. 431 от Изборния кодекс.  

Предложението ми е преписката да бъде изпратена по 

компетентност на ОИК – Калояново, за преценка дали са налице 

основания за образуване на административнонаказателна преписка и 

дали е налице основание за ангажиране на нечия 

административнонаказателна отговорност.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Стоянова има ли различно предложение от нейното? 

Няма.  

Моля, режим на гласуване за препращане на жалбата по 

компетентност на общинската избирателна комисия.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

 Колега Ципов, заповядайте.  

 КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви за сведение 

получена жалба от Д. А. В., с която жалба той 

обяснява, че на 03.10.2021 г. се е явил да гласува на частичните 

избори за кмет на Община Калояново. Представил е личната си 

карта пред секционната комисия по постоянен адрес. Оказва се, че 

не фигурира в избирателния списък. Препратили са го към 

останалите секции на територията на село Калояново, област  

Пловдив, където също не е  бил установен да фигурира в 

избирателния списък.  

Лицето моли да извършим проверка и да получи отговор, 

защо му отказано да гласува. Тъй като в жалбата си е посочил, че от 

6 юли 2021 г. е жител на село Калояново с постоянен адрес и 

издадена лична карта от МВР – Хисаря. 

Предлагам да подготвя писмо до община Калояново да бъде 

направена проверка дали лицето отговаря на условията за 

уседналост, видно от това, което е посочил в жалбата си – че от 

6.07.2021 г. е жител на село Калояново. Смятам, че не са изтекли 

шестте месеца уседналост, които да му позволят да бъде вписан в 

избирателните списъци. Нека да подготвя писмо до ЕСГРАОН, 

община Калояново, за да бъде извършена проверка, от кога 

фигурира с постоянен, съответно настоящ адрес на територията на 

община Калояново.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз подкрепям предложението на 

докладчика, като предлагам това писмо, наименувано жалба, да бъде 

изпратено до адресата, който предложи колегата Ципов, но с копие 

до лицето и с добавката за проверка, предприемане на действия по 

компетентност и уведомяване на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направеното предложение и допълнението към него има ли друго 

предложение? 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, това е от вчерашния ден. Едно 

запитване от страна на председателката на ОИК – Разград. Става 

въпрос за сключването на договора за обработка на резултатите 

между ОИК и съответното „Информационно обслужване“ АД. 

Договорите са подписани на хартиен носител, но спорът е възникнал 

на място – как да подписва по електронен начин председателят на 

ОИК – Разград. Става въпрос как да се подписва този договор по 

електронен път. „Информационно обслужване“ АД са искали да се 

издава нов електронен подпис.  

По същество спорът е решен. Има договори. Извършена е 

съответната актуализация на обработка и т.н.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по точка 

осма остана един докладчик, който не е в залата.  

Връщаме се на точка седма: Доклади по административни 

преписки. 

Господин Баханов, заповядайте.  
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. № 06-106 от 

1.10.2021 г. от кмета на Благоевград, който ни уведомява, че с наше 

писмо от 30.09.2021 г., Централната избирателна комисия е указала 

реда за отваряне на запечатано помещение, определено за 

съхраняване на изборни книжа, с цел тяхното преместване. Явно 

това не попада в експертизата, която иска кметът на Благоевград. В 

село Церово е имало частични избори. Отправено е искане от 

29.09.2021 г. за отваряне запечатано помещение № 6, находящо се в 

сградата на общинска администрация, с цел прибиране и 

съхраняване на изборни книжа и материали след провеждането на 

частичен избор за кмет на кметство Церово, насрочен на 3 октомври 

2021 г., включително и след евентуален тур от тези избори.  

По принцип приемаме такива общи решения, когато имаме 

парламентарни или редовни избори, а за частичните избори не сме 

приели такова решение преди изборите. Изготвил съм проект на 

решение. Те явно са прибрали вече изборните книжа и материали. С 

решение ще валидираме техните действия и за евентуалния втори 

тур. Така че в папка вътрешна мрежа с мои инициали съм подготвил 

общо решение за отваряне на помещенията, определени за 

съхраняване на изборни книжа и материали, в които се съхраняват 

изборни книжа и материали от предходни избори и референдуми, с 

цел прибиране и съхраняване на изборните книжа и материали след 

произвеждане на частичните избори на 3 октомври 2021 г. Мисля, че 

така ще удовлетворим всичките кметства, където са провеждани.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста 

на проекта на решение имате ли бележки? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 670-МИ/04.10.2021 г. 
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Госпожо Солакова, заповядайте, ако имате готовност с 

доклад.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо, 

което сме получили от член на секционна избирателна комисия, 

дали има решение за бустерно ваксиниране на членовете на 

секционните избирателни комисии, които ще участват като такива и 

в изборите на 14 ноември 2021 г. На този етап го докладвам за 

запознаване.  

Ако решим да изпратим писмо до Министерския съвет или до 

министъра на здравеопазването, да се има предвид, че при нас са 

постъпили въпроси и да се прецени организирането на поставянето 

на такава ваксина на членовете на секционните избирателни 

комисии. Писмото е с вх. № ПВР-23-17/01.10.2021 г.  

На следващо място, имаме писмо, получено от НСИ във 

връзка с информацията, която трябва да предоставим за наети лица, 

отработено време, средства за работна заплата и други разходи за 

труд за третото тримесечие на 2021 г., възложено за изпълнение, за 

да може да се предостави на Централната избирателна комисия за 

одобрение.  

Сега само за сведение ви докладвам писмо, което получихме 

от ОИК – Левски, по отношение на видеонаблюдението и 

видеоизлъчването след приключване на изборния ден както в 

секционните избирателни комисии, така и в общинските 

избирателни комисии при въвеждането на данните, след получаване 

на протоколите от секционните избирателни комисии.  

Въпросът по скоро беше дали общинската избирателна 

комисия има задължение да осигури видеоизлъчването. Може би 

трябва да го имаме предвид при изготвяне на решението следващия 

път, с оглед на формулировките да не навеждат на идеята, че ОИК 

имат задължение в тази насока. Уточнихме го с председателя на 

общинската избирателна комисия.  

На следващо място, отново за сведение ви докладвам, 

въпросната ОИК – Калояново, във връзка с публикуването на 
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информацията на страницата на общинските избирателни комисии, 

дали има по специални изисквания или чрез подаване на заявка в 

рубриката „Съобщения“. Уточнихме и това. Общинската 

избирателна комисия вчера своевременно си публикуваше данните 

от гласуването в частичния избор за кмет на община.  

От Национална агенция по приходите сме получили писмо 

ЦИК-00-33/01.10.2021 г. То е изпратено до много органи и 

институции относно оптимизиране на взаимодействието по 

електронен път между публичните изпълнители при Националната 

агенция по приходите и лица в качеството им на публични 

взискатели, установяващи публични вземания.  

Аз ви го докладвам за сведение и предлагам да се изрази 

становище от администрацията, като се предостави на директора на 

Дирекция „Администрация“.  

Във връзка с докладна записка ЦИК-09-384/30.09.2021 г. на 

директора на дирекция „Администрация“, като допълнение към 

докладна записка от 23 август 2021 г. Докладната записка е 

изготвена от главен експерт архивист, съгласувано е с главен 

юрисконсулт Николай Желязков. Става въпрос в изпълнение на 

протоколно решение на Централната избирателна комисия въз 

основа на три събрани оферти. ЦИК възложи на Управление на 

отпадъци и демонтажи „Трак Топ Рецикъл“ ЕООД, да се възложи 

унищожаването на печати на секционни избирателни комисии и 

няколко печата на Централната избирателна комисия с прекратен 

мандат. Унищожаването е извършено въз основа на това решение от 

26 август 2021 г.  

Приложена е кореспонденция между фирмата и главен 

експерт архивист в Централната избирателна комисия от началото 

на м. септември. И на 30.09.2021 г. се представя тази докладна 

записка с уведомлението, че фактурата, която е предоставена в 

Централната избирателна комисия всъщност е от фирма 

„Управление на отпадъци и демонтажи“ ЕООД.  
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Унищожаването на печатите е извършено при същата цена, 

на която е била представена оферта в Централната избирателна 

комисия.  

Представени са копия от декларации от управителя на „Трак 

Топ Рецикъл“ ЕООД, че не осъществява дейност през отчетната 

2021 г. и от тогава не е осъществявало дейност по смисъла на Закона 

за счетоводството. В този смисъл унищожаването е извършено от 

фирма „Управление на отпадъци и демонтажи“ ЕООД.  

Поисках становище и от главния счетоводител в 

администрацията на Централната избирателна комисия. Такова е 

изразено от ЦИК 09-384-1/01.10.2021 г. със становище да се 

извърши плащане по представената фактура на фирма „Управление 

на отпадъци и демонтажи“ ЕООД.  

В тази връзка само ви обръщам внимание, че всички въпроси, 

които са предмет и на кореспонденция, по които Централната 

избирателна комисия трябва да взима решение, следва да бъде 

кореспонденция на официалния адрес на Централната избирателна 

комисия, за да е в течение Централната избирателна комисия на 

целия този процес и своевременно да бъде уведомявана.  

Предлагам ви да приемем протоколно решение за изплащане 

на дължимата сума в размер на 420 лв. на фирма „Управление на 

отпадъци и демонтажи“ ЕООД.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направения доклад имате ли въпроси?  

Моля, режим на гласуване за одобряване на разхода в размер 

на 420 лв. по преписката, която беше докладвана от госпожа 

Солакова.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

Госпожо Стоянова, заповядайте.  
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ЕЛКА СТОЯНОВА: За сведение освен, ако прецените, че 

трябва нещо друго да правим.  

 

Входящ № НС-29-30/2 от 2.10.2021 г., писмо от Николета 

Минекова, която ни пита по повод изпратено нейно писмо, защо 

няма произнасяне. Има произнасяне. Тя не е получила входящ номер 

на своята кореспонденция от администрацията. Предполагам, че 

това е предизвикало невъзможността да проследи движението на 

преписката. По нейната преписка има произнасяне с наше Решение 

№ 573 от 23.09.2021 г.  

Предлагам този входящ номер, който е по новата 

кореспонденция, да бъде изпратен на лицето за сведение, със 

сведение за предходния входящ номер. Номера на решението, с 

който сме се произнесли по преписката.  

Моля да гласуваме за протоколно решение. Не смятам, че има 

нужда да се произнасяме допълнително с какъвто и да било акт, 

освен да се отговори с писмо и да се предостави входящия номер на 

нейната преписка и номера на решението, с което сме се произнесли. 

То е публикувано на сайта. Тя препраща първото си писмо и пита, 

защо не са й отговорили.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова има ли друго предложение? 

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: В тази връзка ще моля, чрез директора 

на Дирекция „Администрация“ да се обърне внимание на 

деловодството, че, когато по електронна поща постъпват писма и се 

иска изрично връщане на информация за входящия номер, трябва да 

бъде извършвано такова връщане на информация за входящия 

номер, който е даден на преписката.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване по предложението на госпожа Стоянова.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Колеги, за да приключим на този етап седма точка, ви 

докладвам писмо с вх. № ПВР-04-03-35/04.10.2021 г. В моя папка е. 

Получили сме писмо от ГД ГРАО, с което ни информират, че 

осигуряват справка за номера на избирателната секция и мястото на 

гласуване в изборите на 14 ноември за всички български граждани. 

Посочен е адрес през който може да бъде направена справката, през 

интернет адреса на ГРАО, чрез sms, чрез стационарен или мобилен 

телефон. Също така, че може да се подава вече електронното 

заявление за гласуване по настоящ адрес, чрез страницата и е 

посочен линк към съответната страница. Докладвам ви го за 

сведение. Предлагам под формата на съобщение тази информация да 

бъде публикувана и на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия. 

Връщаме се на точка пета: Гласуване извън страната. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ПВР-04-01-19/01.10.2021 г. Това е писмо от господин Кондов, 

който поставя въпроси относно постъпили грами в Министерство на 

външните работи от посолството в Лондон по конкретно 

предложение на посолството в Лондон. Доколкото разбирам от 

оперативната информация, която ни се предоставя в това писмо, във 

връзка с вътрешноведомствения ред на Министерството на 

външните работи, че е постъпила втора грама с предложение, 

предложенията на българските общности да се изпращат директно в 

Централната избирателна комисия за членовете на секционните 

избирателни комисии. В първата част на писмото е изразено 

становище относно правните норми на Изборния кодекс и 

становище на Министерството на външните работи.  

Накрая се обективира молба за становище по въпроса – дали 

представители на българските общности могат да изпращат 
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директно предложение до Централната избирателна комисия за 

членове на СИК извън страната.  

Аз изразявам моето лично мнение. Считам, че ние не дължим 

отговор на това писмо, тъй като Централната избирателна комисия 

разглежда всяко едно писмо, което постъпва от българските 

общности.  

Считам, че не следва да се произнасяме принципно по този 

въпрос, като аргументите ми за това са в чл. 22, ал. 2 от Изборния 

кодекс, чл. 104, ал. 2 и чл. 103, ал. 2 от Изборния кодекс. Считам, че 

това е въпрос, който, ако Централната избирателна комисия 

прецени, може да бъде обсъден на работната среща, която 

предвиждаме с Министерство на външните работи, с оглед 

организацията на изборите извън страната. Това е моето мнение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направения доклад от колегата Ганчева има ли друго мнение?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ПВР-00-8 

от 1.10.2021 г. Като изпълнителят ни уведомява за създадените по 

наше възлагане електронни пощи за нуждите на обработката на 

заявленията за гласуване извън страната.  

Директорът на дирекция „Администрация“ ме уведоми, че по 

първа точка  имейла е посочен в писмото, което гласувахме в петък, 

до Министерство на външните работи и е изпратен.  

По втора точка, имейла, който е за нуждите на писмените 

заявления за гласуване извън страната на възложената проверка от 

„Информационно обслужване“ АД, предлагам да бъде предоставен 

на ръководителя на гласуване извън страната –  колегата Томов, за 

да се определи кой ще борави с него след предаването на пароли. Да 

е запознат колегата Томов.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка е госпожа Елка Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам № ПВР 22-37. Това е писмо 

от госпожа Р. К., която работи в Демократична 

република Конго и би желала да гласува на предстоящите избори. 
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Пита дали са предвидени секции в Руанда, Конго-Киншаса или 

Конго-Бразавил. Тъй като в Република Конго няма посолство на 

Република България и в столицата Бразавил, нито някъде другаде, 

обслужващото посолство е това, което се намира в Абуджа, 

Федерална Република Нигерия. Според Решение № 616 в Абуджа, 

Федерална Република Нигерия в посолството ще има секция. 

Предлагам на госпожата да й се отговори, че в Конго няма да има 

разкрита секция в посолството или на местата за които тя е запитала 

и най-близкото за гласуване е това в Нигерия – Абуджа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм на едно по-различно 

становище от колегата Стоянова.  

Считам, че, първо, трябва да извършим проверка дали тази 

държава, която сочи лицето, което ни е писало, е в списъка, който се 

съдържа в таблиците със съгласие. Доколкото разбирам, не се 

съдържа тази държава. И с оглед тази проверка да изпратим на 

Министерството на външните работи това писмо за становище, 

действия по компетентност и уведомяване на Централната 

избирателна комисия. Защото ние в ЦИК досега сме имали 

разбиране, с оглед съдействие на българските граждани, че дори и 

такива писма сме изпращали на Министерството на външните 

работи, че те са длъжни да изискат съгласие от всяка една държава, 

където има български граждани изявили желание д а гласуват.  

Така че ние това, което правим е определяме по чл.12, като 

местата и държавите, където ще има секции, съобразим всички 

факти и обстоятелства, но в действителност предлагам, тъй като в 

тази част на процеса по организация на гласуването извън страната, 

Централната избирателна комисия няма по отношение на въпроса 

кой знае какви компетенции, да препратим до Министерство на 

външните работи.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз нямам нищо против да го направим. 

Променям си в такъв случай предложението и предлагам да 
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изпратим на Министерството на външните работи писмо с искане за 

предприемане на действия по компетентност, включително по 

отношение на изискване на съгласие или на другите формалности, 

които са необходими за преценка, дали да бъде разкрита или не 

секция там.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Проверихме в 

таблицата за съгласие, че няма. 

По предложението на госпожа Стоянова, която възприе на 

госпожа Ганчева предложението, има ли нещо различно до тук? 

Няма. 

Подлагам на гласуване да изпратим на Министерството на 

външните работи за действия по компетентност и уведомяване на 

Централната избирателна комисия. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, преминаваме към точка девета: Разни. 

Господин Димитров, заповядайте.  

 

Точка 9. Разни.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам да докладвам две писма. 

Едното е с вх. № ЦИК-07-104/01.10.2021 г. Това е едно писмо, с 

което индийския WEB център ни кани да вземем участие в техния 

Уебинар, който подготвят и ще се състои на 26.11.2021 г. Трите теми 

на уебинара са участието на жените, хората с увреждания и 

възрастните. Като смисъла е окуражаване на участието. Има 

възможност да се депозира текст, както и кратки клипове.  

Докладвам го за сведение. Евентуално, ако някой желае да 

участва за запознаване.  
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Имам и друго писмо ЦИК-07-105 от 1.10.2021 г. Напомнят, че 

във връзка с европейската седмица на регионите в градовете се 

организира уъркшоп за тези мобилни граждани, има се предвид от 

други страни, които не участват в местни и европейски избори, там 

където живеят. Този уъркшоп ще се състои на 12.10.2021 г. от 

14,00 ч. – до 16,00 ч. следобед, и да вземем участие онлайн.  

И двете са за сведение. Първото може би за запознаване по-

подробно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

колегата Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: По точка Разни съм подготвил 

отговори на писма. Писмо НС-05-221 от областния управител. С 

което е поискал от Централната избирателна комисия да отговори на 

въпрос поставен от Комисията за защита на личните данни от 

главния секретар. На така поставения въпрос от Комисията смятам, 

че компетентността е на областния управител. Затова предлагам с 

проекта с № 13-62 да се запознаете с проекта на писмо, което съм 

подготвил. С жълто съм маркирал текстове, които може би не е 

необходимо да се цитират. Предложението е да му напишем писмо, 

с което му връщаме преписката при предприемане на действия или 

за приключване, тъй като Централната избирателна комисия не 

поддържа и не съхранява данни за постоянните адреси на кандидати 

за народни представители, каквото е искането за съдействие.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, писмото е 

подготвено до областния управител на област София. Имате ли 

бележки по текста? Като уточняваме, че текстът, маркиран в жълто, 

отпада.  

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам още един проект на писмо. То 

е във връзка с постъпило искане от заместник-председател на 

Политическа партия „Национален фронт за спасение на България“ от 

господин Борис Ячев. Това писмо съдържа искане, което аз 

възприемам и предлагам да помислите как да го възприемам, под 

формата на сигнал.  

Господин Ячев пише: Моля да разпоредите на компетентните 

органи да извършат проверка на подадените заявления и извършат 

регистрация на настоящ адрес през последните шест месеца в 

община Калояново, във връзка с евентуално нарушаване на нормите 

на Закона за гражданска регистрация, свързани с предстоящите 

частични избори за кмет на общината на 3 октомври 2021 г.  

Писмото е постъпило в оригинал на 1 октомври 2021 г. Беше 

изпратено по имейл преди да дойде оригинала в папката от 

1 октомври. В папката с проекти от 4 октомври с мои инициали съм 

подготвил текст на писмо до областния управител на област 

Пловдив и до изпълняващия длъжността кмет на община Калояново. 

Направих предварителна проверка, това е секретаря на общината, 

определен за временно изпълняващ длъжността кмет, докато минат 

изборите.  

Написал съм:  Във връзка с постъпилото писмо изпращаме на 

областния управител и на кмета преписката, с оглед предприемане в 

общината на действия по компетентност във връзка с чл. 99, „б“ от 

Закона за гражданска регистрация и съответния член от Наредбата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може да се добави: 

„Моля, да информирате Централната избирателна комисия за 

предприетите от вас действия“.  

Колеги, по предложеното писмо от колегата Георгиев до 

областния управител на област Пловдив и временно изпълняващ 

длъжността кмет на община Калояново, моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия 

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

Колеги, с това прекъсвам заседанието на Централната 

избирателна комисия, което ще продължи в 16.00 часа. През това 

време ще имаме външна среща и работни групи.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В зала сме 

11 членове на Централната избирателна комисия. Налице е 

необходимият кворум.  

Продължаваме с доклади по точка втора: Регистрация на 

инициативни кандидати за участие в изборите на 14 ноември за 

президент и вицепрезидент на републиката. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

 

Точка 2. Регистрация на инициативни кандидати за участие в 

изборите на 14 ноември за президент и вицепрезидент на 

републиката. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката с мои 

инициали е проект с проектен номер 688 за решение за регистриране 

на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 

президент Боян Боянов Станков – Расате и независим кандидат за 

вицепрезидент Елена Кирилова Ваташка в изборите на 14 ноември 

2021 г., представляван от Мирослав Борисов Паскалев. 

Постъпило е заявление от Инициативен комитет, 

представляван от Мирослав Борисов Пакскалев, заведен под № 5 в 

регистъра на инициативните комитети в Централната избирателна 

комисия за издигане на Боян Бонов Станков – Расате за независим 

кандидат за президент и Елена Кирилова Ваташка за независим 

кандидат за вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 

2021 г. Заявлението е подписано от общо 30 избиратели, в състав: 
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Александър Константинов Цветков, Мариян Иванов Белоев, 

Димитър Тодоров Страшимиров, Камен Захариев Тасков, Климент 

Братиславов Талев, Костадин Панайотов Димитров, Ивайло 

Михайлов Иванов, Константин-Джервазио Клаудио Кассанети, 

Вельо Найденов Иванов, Теодор Димчов Богданов, Мирослав 

Борисов Паскалев, Стефан Георгиев Сталев, Мартин Серьожев 

Вътев, Димитър Йорданов Запрянов, Борис Филипов Иванов, 

Йордан Стоянов Манасиев, Павел Йорданов Иванов, Милена 

Николаева Вълчанова, Ермина Боянова Боянова, Евтим Цветков 

Димитров, Кристиян Михайлов Иванов, Светослав Огнянов 

Панайотов, Любен Иванов Бубев, Иванка Лазарова Етова, Кристиян 

Божидаров Вучков, Александър Веселинов Новаков, Марина 

Боянова Веселинова, Стивън Петков Чардаков, Диляна Любомирова 

Огнянова и Елена Василева Цветанова.  

Към заявлението са приложени: решение от 27 септември 

2021 г. за създаване на инициативния комитет; нотариално заверени 

образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет 

– 30 броя; декларации – Приложение № 68-ПВР от изборните книжа, 

подписано от всеки член на инициативния комитет – 30 броя; 

удостоверение за открита банкова сметка от 01 октомври 2021 г., 

издадено от „Банка ДСК“ АД, по която ще се обслужва 

предизборната кампания; банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК от 

30 септември 2021 г. от същата банка за внесен депозит в размер на 

100 лв.; лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с 

предизборната кампания.  

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс 

и Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г. на ЦИК за 

регистрация на инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат за президент Боян Боянов Станков – Расате и независим 

кандидат за вицепрезидент Елена Кирилова Ваташка в изборите на 

14 ноември 2021 г.  
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, от 

Изборния кодекс, предлагам: Централната избирателна комисия 

„РЕШИ: 

Регистрира инициативния комитет, отново същите 30 имена, 

за издигане на Боян Боянов Станков – Расате за независим кандидат 

за президент и Елена Кирилова Ваташка за независим кандидат за 

вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г.“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли предложение по текста? 

Ако няма, моля, режим на гласуване относно регистрация на 

инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 

президент Боян Боянов Станков – Расате и независим кандидат за 

вицепрезидент – Елена Кирилова Ваташка.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решението е № 671-ПВР/04.10.2021 г. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има решение за регистриране на инициативен комитет за издигане 

на независим кандидат за президент Цвета Кирилова Кирилова и 

независим кандидат за вицепрезидент Георги Атанасов Тутанов. 

Инициативният комитет е представляван от Яна Владимирова 

Трендафилова.  

Постъпило е заявление от Инициативния комитет в нашия 

регистър с 21 лица, граждани, изписани в решението, а именно: Яна 

Владимирова Трендафилова, Антон Кирилов Кирилов, Борислав 

Гълъбов Иванов, Велислав Василев Дамянов, Мадлена Иванова 

Петрова, Ася Емилова Асенова, Евгения Миркова Павлова, Иван 

Красимиров Георгиев, Виолета Павлова Георгиева, Лилия Руменова 

Кючукова, Петър Иванов Паланков, Златка Иванова Тодорова, 
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Николай Атанасов Тутанов, Николай Иванов Нинов, Петю Георгиев 

Сталев, Татяна Тончева Василева, Веселин Василев Василев, Чавдар 

Николов Каменаров, Радка Божкова Каменарова, Асен Владимиров 

Трендафилов и Красимира Георгиева Тутанова.  

Към заявлението са представени необходимите документи, 

изписани в решението: Протокол с решение от събрание за 

създаване на инициативен комитет; нотариално заверени образци от 

подписите на 21 лица, които споменах по-рано; декларации по 

Приложение № 68-ПВР – 21 броя; удостоверение за банкова сметка; 

вносна бележка; лицата, които ще отговарят за приходите, разходите 

и счетоводната отчетност, включително имаме и лице за контакт със 

съответния адрес и имейли по преписката, ,поради което ви 

предлагам да регистрираме инициативен комитет в състав: 

21 граждани, които ви казах малко по-рано, за издигане на Цвета 

Кирилова Кирилова за независим кандидат за президент и Георги 

Атанасов Тутанов за независим кандидат за вицепрезидент в 

изборите на 14 ноември 2021 г. и моля да ги регистрираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение?  

Ако няма предложения, моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решението е № 672-ПВР/04.10.2021 г. 

За следващ доклад заповядайте, господин Ципов. 

Колеги в моя папка от днес под № 689: проект за решение 

относно регистриране на инициативен комитет за издигане на 

независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и 

независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-

Матеева в изборите на 14 ноември 2021 г., представляван от Р. П. Ч.  
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Постъпило е заявление от инициативен комитет, 

представляван от Радомир Петров Чолаков, заведено под № 7 в 

регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на 

Анастас Георгиев Герджиков за независим кандидат за президент и 

Невяна Михайлова Митева-Матеева за независим кандидат за 

вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Заявлението е подписано от 66 избиратели, в състав: Радомир 

Петров Чолаков, Николай Димитров Овчаров, Даниел Димитров 

Панов, Теодосий Спасов Йорданов, Нидал Ахмaд Алгафари, Асим 

Ахмед Адемов, Димитър Върбанов Бочев, Лиляна Лозанова 

Вълчева, Добрина Василева Харалампиева-Енева, Виктор Лъчезаров 

Димчев, Йорданка Асенова Фандъкова, Владимир Атанасов 

Атанасов, Георги Георгиев Янков, Светла Василева Златарска, 

Десислава Христова Миленкова, Лилия Христова Вучкова-Кънчева, 

Лиляна Друмева Радева, Марио Иванов Гергинов, Кристиян Руменов 

Маджуров, Живко Венелинов Русев, Елена Прокопова Прокопова, 

Харалан Александров Александров, Сеня Петрова Терзиева-

Желязкова, Мила Йорданова Искренова, Амелия Веселинова 

Личева, Петър Николаев Николов, Вили Младенов Лилков, Боян 

Асенов Биолчев, Лъчезар Начев Гроздински, Николо Спасов Коцев, 

Ади Мутишева Конедарева, Богдана Иванова Карадочева-

Димитрова, Иво Спасов Петров, Калин Николаев Сърменов, Стефан 

Михайлов Димитров, Румяна Петрова Коларова, Милена Христова 

Стефанова, Валя Младенова Балканска, Петър Христов Янев, Стойка 

Желязкова Кръстева, Юрий Ангелов Дачев, Марийка Николаева 

Иванова, Милена Славова Пейдж-Робъртс, Ириней Борисов 

Константинов, Добромир Тотев Тотев, Любчо Стефанов Василев, 

Славчо Томов Томов, Филип Георгиев Аврамов, Христина 

Георгиева Янчева, Тони Димитрова Шекерджиева-Новак, Стоян 

Крумов Димитров, Миглена Димитрова Манчева, Петър Стоянов 

Ценков, Велизара Иванова Пенчева, Евгени Петров Станимиров, 

Георги Велков Колев, Михаил Иванов Белчев, Димитър Николов 

Николов, Тончо Ненков Токмакчиев, Стефан Неделчев Цанев, 
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Добри Желев Ярков, Красимир Георгиев Вълчев, Стефка Величкова 

Бангова, Лидия Бориславова Даскалова, Евгений Светославов 

Михайлов и Николай Кирилов Изов.  

Към заявлението са приложени: Решение за образуване на 

инициативен комитет от 1 октомври 2021 г. за издигане на Анастас 

Георгиев Герджиков за независим кандидат за президент и Невяна 

Михайлова Митева-Матеева за независим кандидат за 

вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, което ще 

представлява инициативния комитет, а именно Радомир Петров 

Чолаков; нотариално заверени образци от подписите на лицата, 

участващи в инициативния комитет – 66 броя; декларация – 

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

член на инициативния комитет – 66 броя; удостоверения за банкова 

сметка изх. № 3025-20-00794/04.10.2021 г., издадено от „Банка 

ДСК“, по която ще се обслужва предизборната кампания; вносна 

бележка от 04.10.2021 г. от „Банка ДСК“ по чл. 129, ал. 1 от ИК за 

внесен депозит в размер на 100 лв.; лицето, което ще отговаря за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния 

комитет, свързани с предизборната кампания.  

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс 

и Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г. на ЦИК за 

регистрация на инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим 

кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

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

буква „б“ от Изборния кодекс, предлагам на вниманието следното 

решение:   

Регистрира инициативен комитет в състав с всичките 66 

имена, които прочетох преди малко, за издигане на Анастас 

Георгиев Герджиков за независим кандидат за президент и Невяна 

Михайлова Митева-Матеева за независим кандидат за 

вицепрезидент в изборите 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 проекта 

на решение имате ли по текста въпроси или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване относно регистриране на инициативен 

комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас 

Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна 

Михайлова Митева-Матеева.  

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

Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решението е № 673-ПВР/04.10.2021 г.. 

Колеги, със следващ доклад по точка втора, госпожо Матева, 

заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, както ви докладвах в 

предобедното заседание, установих, че наистина в решението за 

регистрация на инициативен комитет за издигане на кандидат на 

президентска двойка Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов 

Иванов е допусната грешка, като в изписването на банката, в която е 

разкрита банкова сметка, по която ще се извършват разходите по 

предизборната кампания, вместо „Банка ДСК“ АД, е записано: 

„Първа инвестиционна банка“. В тази връзка при проверка на цялото 

решение се установи, че в мотивите, за разлика от „относно“ и от 

диспозитива, погрешно е изписана фамилията на кандидата за 

президент: вместо „Миленов“ – „Младенов“. Така че ви предлагам 

проект на решение за поправка на техническа грешка, като допуснем 

поправка в решение № 667-ПВР от 1 октомври както следва: в 

мотивите вместо „Росен Пламенов Младенов“ да се чете „Росен 

Пламенов Миленов“ и в точка 4 вместо „Първа инвестиционна 

банка“ АД да се чете „Банка ДСК“ АД. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение? Ако няма възражения по проекта, моля, режим на 

гласуване. Току-що се качи във вътрешната мрежа.  

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

Решението е  № 674-ПВР/04.10.2021 г.  

Връщаме се на точка първа: машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, както стана 

ясно, на 10 октомври ще има втори тур на частичните избори, който 

ще се произведе в шест общини: в две общини за кметове на общини 

и четири общини за кметове на кметства ще има избор. Затова 

предлагам да вземем протоколно решение да се извадят 

смарткартите от 36-те секционни избирателни комисии, в които ще 

има машинно гласуване. В тези СИК-ове ще има гласуване на 

46 машини във втория тур и тези карти заедно с 94 флаш памети да 

се предадат на „Сиела Норма“ АД с приемо-предавателен протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

протоколно решение – режим на гласуване.  

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

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

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, за запознаване само 

искам да ви докладвам две писма.  

Едното писмо е с вх. № ЦИК-06-29-9 от 4 октомври 2021 г. 

Писмото е от „Сиела Норма“. С него те ни предоставят оферта с 

единични цени за закупуване на машини, батерии, удължители, 

смарткарти и флаш памети във връзка с писмото, което им 
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изпратихме, така че може да се запознаете, когато обсъждаме 

евентуално поръчката за закупуване на допълнителен брой машини. 

Другото писмо е също оферта, само че от български машини 

за гласуване – ПВР-23-7-3 от 4 октомври. Също го докладвам за 

запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точката за 

машинно гласуване, госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, във връзка с договора, който  

подписахме на 1 октомври със „Сиела Норма“ АД във връзка с 

модифициране на софтуера за предстоящите избори за президент и 

вицепрезидент и за Народно събрание и с уговорения в този договор 

срок от 7 дни от сключване на договора, Централната избирателна 

комисия да определи със свое решение след съгласуване с 

възложителя интерфейса на софтуера и начина, по който ще 

изглеждат бюлетините, след като бъдат обсъдени техническите 

възможности за това, ви предлагам да поканим изпълнителя „Сиела 

Норма“ АД на среща с искането да ни представят всички технически 

възможности за начина, по който би изглеждал интерфейсът на 

машината с двете електронни бюлетини в изборите за президент и 

вицепрезидент и за Народно събрание, като ми се струва, че това 

трябва да е или утре, или най-късно в сряда, за да има  време да се 

запознаем и Централната избирателна комисия да вземе решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, може и за 

сряда?  

Колеги, по предложението на госпожа Матева има ли друго 

предложение в тази връзка? Ако няма, ви предлагам с протоколно 

решение да ги поканим да представят техническите възможности за 

параметризиране на бюлетините за изборите на 14 ноември в сряда, 

10 часа, 6 октомври 2021 г. 

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

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

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

– няма.  

Колеги, мисля, че трябва да допълним дневния ред. Госпожо 

Георгиева, заповядайте с точката, която трябва да докладвате, каква 

да бъде?  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. Колеги, предлагам ви нова точка в дневния ред: 

Допълнение на решение 487-МР от 5 август и решение № 492-МР от 

16 август относно определяне на възнагражденията на членовете на 

ОИК и СИК за провеждане на местен референдум в с. Мадара, 

община Шумен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения за допълване на дневния ред има ли?  

Моля, режим на гласуване за допълване с това предложение 

за нова точка 10. 

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

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

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Пристъпваме към точка 6а: Допълнение на Решение № 487-

МР/05.08.2021 г. и Решение № 492-МР/16.08.2021 г. относно 

определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за 

провеждане на местен референдум в с. Мадара, община Шумен. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

Точка 6а. Допълнение на Решение 487-МР от 5 август и 

Решение № 492-МР от 16 август относно определяне на 

възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за провеждане на 

местен референдум в с. Мадара, община Шумен. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, в моя папка е проект на 

решение за допълнението, за което стана въпрос, на Решение № 487-

МР от 5 август и Решение № 492-МР от 16 август. В текста на 
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решението, което е приела, Централната избирателна комисия не е 

предвидила допълнителното възнаграждение, което се полага за 

работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на 

компетентен държавен орган за членовете на общинската 

избирателна комисия и на секционните избирателни комисии, както 

и за експертите, в случая той  е един, който сме утвърдили с второто 

Решение № 492. Така че ви предлагам в решение 487 да се създаде 

нова точка с текста, който е изписан в решението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение относно допълнение на две решения на 

Централната избирателна комисия, свързани с местния референдум, 

има ли предложения по текста? Ако няма, моля, режим на гласуване.  

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

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

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Това решение е № 675-МР/04.10.2021 г. 

Господин Томов, заповядайте в точка: Гласуване извън 

страната. 

 

Точка 5. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, ще докладвам най-

напред няколко писма с идентично съдържание. Най-напред – НС-

23-681-1 от 1 октомври 2021 г. Писмото е от подписано от К. Д., 

изпратено е от него по имейл. Освен това са го подписали още 

фактически почти цялата комисия, която е работила в Харлем, 

Нидерландия на изборите на 4 април и на 11 юли. Тези хора са част 

от Мрежата на изборните доброволци. Тъй като проектите на писма 

имат идентично съдържание, ще го преразкажа на първото, но ще 

добавя другите писма, където  има същото искане. 

Авторите на писмото желаят да ни уведомят, че екипът на 

изборните доброволци в Харлем, Нидерландия, ще участва в 

организацията и провеждането на изборните дни за извънредните 
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парламентарни избори и изборите за президент и вицепрезидент, 

само при условие че бъде създадена специализирана 

комуникационна и организационна платформа, каквото искане 

имаше и Мрежата на изборните доброволци в едно писмо още в 

средата на 17 август 2021 г. по даден въпрос, който сме обсъждали 

на няколко работни заседания. Цялата следваща поредица писма е 

със същото искане и също е от различни групи от българските 

общности по света. 

Следващото писмо е с вх. № НС-23-681/2 от 30 септември 

2021 г. от Хилверсум, Нидерландия, със същото искане, подписано 

от Б. Д.  

Следващото писмо е с вх. № НС-23-681-3, подписано от Р. Г., 

Н. В. и О. Л. Те също са част от Мрежата 

на българските доброволци. Излизат със същото искане за 

комуникационна платформа. 

Следващото писмо е с вх. № НС-23-681-4, което е от Енсхеде, 

Нидерландия, подписано също от доброволците, които организират 

секцията там: Ц. Ц., Д. Г., М. О.  

Следващото писмо е с вх. № НС-23-681-5, също от 

Нидерландия, подписано е от Х. Г. Не е посочено откъде е и за коя 

секция става дума. 

Следващото е с вх. № НС-23-681-6, което е от Брайтън, 

Великобритания. Подписано е от активистите в Брайтън, 

Великобритания, също с искане за да участват в предстоящото 

организиране на секцията в Брайтън. Поставят условието да бъде 

създадена специализирана комуникационна и организационна 

платформа.  

Освен тези шест писма искам да ви информирам, че … за 

създаването на такава платформа, както и за организацията на 

приемането на документите от секционните избирателни комисии в 

изборния ден, беше в основата на вчерашната среща, на която бяхме 

поканени и приехме тази покана с изборните доброволци от  

Обединеното Кралство.  
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Аз няма да предложа да отговаряме на тези писма, а ги 

докладвам за сведение и запознаване, но ще предложа да обсъдим 

този проблем, свързан с евентуалната организация на 

специализирана комуникационна платформа, най-напред от 

работната група, която е за избори извън страната, по възможност 

по-скоро, ако има възможност, в утрешния дневен ред на комисията, 

би било добре. Имам готовност след като обсъдя с колегите 

предложението, да го внеса в комисията в тази връзка.  

Това е предложението ми. Мисля, че когато става дума за 

работни групи, не гласуваме, така че не предлагам нищо за 

гласуване.  

Самото предложение за платформа да обсъдим, като 

предлагам, първо, да има обсъждане в работна група.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, съгласни ли 

сте първо през работна група тези предложения?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Още повече и на вчерашната среща, на 

която бяха над 60 доброволци, от МВнР участваха. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: На работна група 

ще го обсъдим този въпрос.  

Колега Томов, продължете, ако обичате, с Вашия доклад. 

Това остава за работна група.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.  Колеги, докладвам писмо с 

вх. № ПВР-04-01-22 от 4 октомври 2021 г. Писмото е подписано от 

господин Иван Кондов, постоянен секретар на Министерство на 

външните работи и ръководител на работна група „Избори“. В него 

работна група „Избори“ ни обръща внимание за това, че Кралство 

Тайланд фигурира като опция за подаване на електронно заявление 

за гласуване извън страната на сайта на ЦИК в електронната форма 

за подаване на заявления, а Република България няма 

дипломатическо или консулско представителство в Кралство 

Тайланд, няма назначен акредитиран посланик. Въз основа на това 

господин Кондов прави предложението да бъде премахната 

възможността за подаване на електронно заявление за гласуване. 



45 

Моето предложение е малко по-различно. Бих предложил да 

изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да 

помолим в електронната форма на заявление да бъде прибавен по 

отношение на Тайланд надписът, който го има по отношение на 

другите предложения на Министерство на външните работи за 

места, в които не е целесъобразно да се  откриват секции. Точния 

текст, за да не го казвам по памет, сега ще ви го цитирам. 

Предложението ми е при избирането на опцията Тайланд, както и в 

другите подобни случаи да излиза надпис: „Разкриването на 

избирателни секции в тази държава може да се окаже невъзможно“.  

Това сме сложили като бележка към всички места, за които 

Министерство на външните работи е извадило съображение, че 

разкриването на секция там не е целесъобразно, например, за 

Афганистан. Тайланд не е в този списък, защото изобщо нямат 

представителство. Това е предложението ми, да добавим този 

надпис, който ще  ориентира избирателите, че няма смисъл да 

подават заявление на това място.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Томов за Тайланд?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз направих предложение и държа на 

предложението си.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Какво беше 

предложението? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моето предложение е във формата за 

заявление да прибавим бележка, отделно през етапа на обсъждане се 

появи идеята да се провери защо Тайланд е параметризиран. Не 

виждам пречка да направим и едното, и другото, така че държа на 

предложението си. За мен причината за това писмо е, че е очевидно, 

че Министерство на външните работи има някакви логистични 

трудности да организира евентуално секция в Тайланд.  

Практически проблем не виждам в момента да има, тъй като 

засега от Кралство Тайланд няма заявление, тъй като в други случаи 

сме се съобразявали с исканията на Министерство на външните 
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работи там, където те имат затруднения да организират секция, да 

прибавяме такава бележка във формата на заявление, предлагам да я 

прилагаме и по отношение на Тайланд.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз смятам, че предложението на 

колегата Томов за забележката трябва да бъде отложено като 

възможно протоколно решение на Централната избирателна 

комисия и най-напред да поискаме информация от „Информационно 

обслужване“ АД как така се е появило Кралство Тайланд в местата, 

които са параметризирани за подаване на заявление, при положение 

че извършената от нас преди малко справка се установи, че ние не 

сме го подали като опция, възможна за подаване на заявление и след 

изясняване на въпроса вече да преценим какво решение да вземем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Двете предложения 

действително не се изключват – едното не изключва другото, но все 

пак да се спази някаква последователност. Смятам, че първо трябва 

да поискаме информация въз основа на какви документи е 

параметризирано заявлението с тази държава и след като получим 

отговор, тогава да решим дали ще се отбележи тази забележка. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, приемам го, и тогава да решим 

съдбата на Тайланд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не възразявам да изискваме 

справка  от изпълнителя за заявлението за гласуване извън страната; 

считам, че след всяко възлагане от ЦИК, както беше практика в 

доброто старо време, преди да имаме устни възлагания и телефонни 

разговори, „Информационно обслужване“ АД във връзка с 

електронното заявление за гласуване извън страната да правят 

периодично доклади, които да бъдат представени в Централната 

избирателна комисия. Такъв доклад трябваше да имаме и след 
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нашето възлагане за параметризация. Тогава щяхме да имаме 

отговори на този въпрос. 

Считам обаче, че не можем изначално да решим да отложим 

протоколното решение по предложението на колегата Томов, защото 

аз лично изразявам мнение, че ние нямаме нужда от такова 

протоколно решение. Бих гласувала против, защото докладът в 

определена степен по мотивите изложени от ръководителя на 

работна група „Избори“ е със същите, с които ние днес по доклад на 

колегата Стоянова препратихме на Министерство на външните 

работи. Тоест не може причината в една държава, че няма посолство, 

да бъде причина ние изначално да кажем, че няма да се открие 

секция и няма да бъде определена тази държава като място по 

смисъла на чл. 12.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на госпожа Матева да изискаме справка 

от „Информационно обслужване“ по отношение на това, поради 

какви причини и въз основа на какви документи Тайланд фигурира в 

списъка с държавите, за които може да бъде подавано заявление за 

гласуване извън страната. Моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

Колеги, точка 5 е изчерпана.  

Преминаваме към точка седма: Доклади по административни 

преписки, в която има преписки, които не са минали. Кой има 

готовност с доклад?  

Госпожо Матева, заповядайте. 

 

Точка 7. Доклади по административни преписки. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешна мрежа 

в папка с моите инициали се надявам да се намира проект за писмо 

до Сметната палата. Има цяла папка „Сметна палата“, срока, в който 
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трябва да изпратим на Сметната палата информация за банковите 

сметки и за лицата, които ще са отговорни за приходите и разходите 

и счетоводната отчетност по предизборната кампания на партиите и 

коалициите и ви предлагам да изпратим четири приложения: в 

едното приложение да изпратим списък на партиите, които  са 

регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката – това да бъде Приложение № 1; списък на коалициите, 

регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката – Приложение № 2; списък на партиите, регистрирани 

за участие само в изборите за народни представители – Приложение 

№ 3; списък на коалициите, регистрирани за участие само в изборите 

за народни представители – Приложение № 4. 

Обърнете внимание на приложенията, те са подредени: 

първата колона е входящ номер в регистъра на партиите и според 

мен създава леко заблуждение, тъй като партиите, които са 

регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, 

са 12, а са от № 2 до 21, така че предлагам първата колона да бъде 

наречена пореден номер и да бъдат поставени номерата от 1 до 12, 

тъй като в крайна сметка важната информация, която трябва да 

предоставим на основание на чл. 163, ал. 1 и чл. 164, е за 

регистрираните партии и коалиции, банковата сметка и отговорните 

длъжностни лица. Номерът във входящия номер на ЦИК не е 

относим, още повече че тези партии вече са регистрирани със 

съответните решения, които се намират на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия. Същото да важи и за 

приложенията за коалициите. Това е министерство ето предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Матева запознахте ли се с писмото до Сметната палата, с 

което изпращаме информация за банковите сметки и други данни, 

свързани с отчетността? Моля, режим на гласуване.  

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

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

Матева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо до 

„Информационно обслужване“ с проектен номер 1361. Предлагам ви 

да изпратим писмо до господин Филипов, с което да му укажем, че 

във връзка с необходимостта от осигуряване на възможност на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия да се 

извършва проверка на списъците на избирателите, които подкрепят 

регистрацията на партии и коалиции, това да бъде извършено по 

реда, по който е извършвано досега при предходни избори, като да 

му изпратим едновременно с това писмо като приложение и 

списъците за подкрепа в структуриран електронен вид, за да могат 

да бъдат заредени на нашата страница и да бъде активирана 

функционалността за проверка в най-кратък срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване за писмото до „Информационно 

обслужване“ за активиране на функционалността за проверка в 

списъците на избиратели, подкрепящи регистрациите на партии и 

коалиции.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият доклад е с писмото, 

което ви докладвах в предобедното заседание от „Информационно 

обслужване“ във връзка с въпроси за извършваните проверки на 

различните категории лица, участници в изборния процес. 

Обсъдихме го на работно обсъждане, така че ви предлагам проекта 

за решение с проектен номер 1373, с който да отговорим на 

„Информационно обслужване“ какво се има предвид под проверката 

по отношение на кандидати, издигнати от инициативен комитет, 

както и проверките, описани в третия въпрос. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо до „Информационно обслужване“ за проверките по чл. 3? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, прекъсвам заседанието, докато се изготвят 

следващите доклади до 18.10 часа, когато ще продължим.  

     

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Девет членове 

сме в зала, налице е необходимия кворум. 

Госпожо Солакова, заповядайте в точка седма: Доклади по 

административни преписки. 

 

Точка 7. Доклади по административни преписки 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от няколко 

районни избирателни комисии сме получили мотивирани искания за 

допълнителен брой специалисти. В техните писма са посочени 

съответно мотивите.  

Първата районна избирателна комисия, която ви докладвам 

не по реда на постъпването, а в хронологичен ред по номера на 

изборни райони, ПВР-15-8/01.10.2021 година – Благоевградски 

изборен район, Районна избирателна комисия № 1. Те искат 

допълнително двама специалисти – технически сътрудници и двама 

специалисти – експерти. В писмото са посочили срока от получаване 

на съгласието – до 14 дни от произвеждане на изборите. Съгласно 

точка 7.3 от наше Решение № 542 от 16.09.2021 година Централната 

избирателна комисия, въз основа на мотивирани искания, може да 

даде разрешение за назначаване на допълнителен брой специалисти. 
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Предлагам ви да гласуваме разрешение за Районна 

избирателна комисия – Благоевград. Ако нямате нищо против, да 

продължа и с другите райони, да ги гласуваме анблок. 

С вх. № ПВР-15-7 от 28.09.2021 г. е искането от Районна 

избирателна комисия – Бургас. Отново в писмото с този входящ 

номер са посочени мотивите, това е комисията на изборния район с 

най-много секции в страната. Искането им е за допълнително един 

специалист – експерт. Предлагам ви да удовлетворим искането на 

РИК – Бургас. 

На следващо място РИК – Пловдив – 17, писмото им е с 

№ ПВР-15-6 от 28.09.2021 година. Уведомяват ни, че поради липса 

на мнозинство нямат решение за привличане на специалисти, които 

да подпомагат работата на районната избирателна комисия и 

работата им е затруднена. Мотивират искането си за три 

допълнителни бройки специалисти – технически сътрудници и един 

брой – специалист експерт. Предлагам ви да одобрим така 

направеното искане за допълнителен брой специалисти. 

Следващата районна избирателна комисия, която ви 

докладвам с искане № ПВР-15-5-1 от 01.10.2021 година е на РИК – 

26, Софийски. Мотивират искане за допълнително четирима 

специалисти – технически сътрудници, за да може да бъде 

подпомогната работата на районната избирателна комисия.  

Предлагам ви с протоколно решение да одобрим изпращането 

на писма с разрешение така, както ви ги докладвах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад.  

Моля, режим на гласуване по писмата, които да бъдат 

изпратени на съответните районни избирателни комисии. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в отговор на писмото на 

Централната избирателна комисия в срок до миналия петък –

1 октомври 2021 г., областните управители трябваше да направят 

предложение за тиража на бюлетините по изборни райони. От 

всички получихме в срок предложения с изключение на областна 

администрация – Сливен, от там получихме днес.  

Администрацията има обобщена справка във вътрешната 

мрежа, те са няколко таблици, като номера. В таблица № 1, за 

сравнение, е предоставена информация за брой избиратели по 

окончателни избирателни списъци към 11.07.2021 г., а брой 

избиратели по избирателни списъци при предаването им на 

секционните избирателни комисии – на 11.07.2021 г. за изборите за 

народни представители, броя на бюлетините, отпечатани за изборите 

на 11.07.2021 година. Имаме броя на избирателите по предварителни 

избирателни списъци, предоставени от ГД ГРАО и предложението 

на областните управители – за всеки вид избор на 14.11.2021 г. Тук, 

на ред 32 имаме и предложението на министъра на външните работи.  

В таблица № 2 виждате брой на бюлетините за 11.07.2021 г. 

за сравнение, брой на избирателите по предварителните избирателни 

списъци, предложението на областните управители и предложението 

на Централната избирателна комисия. 

Това, което ви докладвам като предложение на Централната 

избирателна комисия, съобразяването е предимно с предложенията 

на областните управители, които са направили разумно преценяване 

на необходимия брой и в една голяма част ние се съобразяваме с 

техните предложения. Те съответстват и на броя на отпечатаните 

бюлетини за изборите на 11.07.2021 г. 

Корекция в направеното предложение имаме за област Бургас 

с много малко, за да може да отговаря на изискването кочаните да са 

с по 100 броя бюлетини. За Кърджалийски изборен район имаме 

корекция, за Кюстендилски изборен район, за изборен район –

Пловдив, предлагам броят да е равен на броя на юлските избори. 
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Имаме корекция в предложения брой за Силистра. За Смолянски 

изборен район, София – 23, 24 и 25.  

Предложенията в една част на областните управители са за 

по-малък брой от отпечатаните през юли месец, но анализът на броя 

на избирателите показва, че предложените от тях бройки бюлетини, 

са достатъчни за произвеждане на хартиеното гласуване. 

В третата таблица в частта „изборен район“ с номер и 

наименование и в частта третата колона „предложение на 

Централната избирателна комисия за всеки избор“ ви предлагам да 

изпратим до областните управители с копие до и. д. главен секретар 

на Министерски съвет с искане за становище до 08.10.2021 г. 

включително, това е петък, имаме време и ако получим до 

08.10.2021 г. тяхното становище ще можем да се вместим във всички 

графици за възлагане на отпечатването на бюлетините в срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване за писмото до областните управители с 

копие до и. д. главен секретар на Министерския съвет. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, продължаваме с докладите по регистрация на 

инициативни комитети и кандидатски листи за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 година. 

Господин Ципов, заповядайте в точка втора. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес има 

проект под № 692 относно регистриране на инициативен комитет за 

издигане на независим кандидат за президент Йоло Димитров Денев 

и независим кандидат за вицепрезидент Марио Цанков Филев в 

изборите на 14 ноември 2021 г., представляван от Божидар 

Велизаров Широв. 
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Постъпило е заявление от инициативен комитет, 

представляван от Божидар Велизаров Широв, заведено под № 10 в 

регистъра на инициативните комитети в Централната избирателна 

комисия, за издигане на Йоло Димитров Денев за независим 

кандидат за президент и Марио Цанков Филев за независим 

кандидат за вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 

2021 г.  

Заявлението е подписано от 21 избиратели, в състав: 

Габриела Георгиева Унгарова, Галя Михалева Сандева Ханади, 

Габриела Георгиева Янкова,  Даниела Найденова Гьошева, Елислава 

Антонова Велинова, Илона Борисова Цакова, Иван Георгиев 

Янакиев, Ангел Гинев Гинев, Деница Йорданова Славова, Натали 

Живкова Дянкова, Мартин Калинов Бояджиев, Иван Александров 

Сапунджиев, Катерина Илиева Генова, Емилия Бобева Касабова, 

Николай Марков Николов, Теодора Стойчева Стоева, Красимира 

Трайкова Миленова, Петя Борисова Панова, Абдала Абдулразак 

Ханади, Божидар Велизаров Широв и Боби Бобев Касабов. 

Към заявлението са приложени: решение за създаване на 

инициативен комитет от 27 септември 2021 г. за издигане на Йоло 

Димитров Денев за независим кандидат за президент и Марио 

Цанков Филев за независим кандидат за вицепрезидент на 

републиката и за определяне на лицето, които ще представлява 

инициативния комитет, а именно Божидар Велизаров Широв; 

нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в 

инициативния комитет – 21 броя; декларация – Приложение № 68-

ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния 

комитет – 21 броя; удостоверение за банкова сметка изх. № 2150-20-

00333 от 04.10.2021 г., издадено от „Банка ДСК“ АД, по която ще се 

обслужва предизборната кампания; вносна бележка от 01.10.2021 г. 

от „Банка ДСК“ АД по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в 

размер на 100 лв.; лицето, което ще отговаря за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, 

свързани с предизборната кампания. 
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Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс 

и Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г.  

Предвид гореизложеното предлагам на вашето внимание 

следното решение: Регистрира инициативен комитет в състав на 

изброените преди малко 21 лица за издигане за издигане на Йоло 

Димитров Денев за независим кандидат за президент и Марио 

Цанков Филев за независим кандидат за вицепрезидент в изборите 

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, по този 

проект на решение имате ли предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 676-ПВР/04.10.2021 г. 

Следващ доклад, госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: В моя папка с проектен № 691-ПВР 

проекторешение за регистриране на инициативен комитет за 

издигане на независим кандидат за президент Йордан Иванов 

Малджански и независим кандидат за вицепрезидент Илия Тодоров 

Григоров в изборите на 14 ноември 2021 г., представляван от 

Димитър Петров Панчев. 

Постъпилото заявление от инициативен комитет, 

представляван от Димитър Петров Панчев е заведено под № 8 в 

регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Йордан 

Иванов Малджански за независим кандидат за президент и Илия 

Тодоров Григоров за независим кандидат за вицепрезидент на 

републиката в изборите на 14 ноември 2021 г.  
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Заявлението е подписано от 21 избиратели – членове на 

инициативния комитет в състав: Васил Господинов Йорданов, Тодор 

Тодоров Младенов, Стоян Георгиев Ценов, Мая Стоянова Ценова, 

Светлана Богданова Петрова, Жоро Рангелов Кръстев, Цветко Илиев 

Тодоров, Димитър Петров Панчев, Румен Димитров Ангелов, Тони 

Върбанов Дуковски, Тодор Георгиев Лазаров, Димитрина 

Александрова Лазарова, Антон Ценков Димитров, Иван Йорданов 

Петров, Милена Николова Методиева, Весела Георгиева Томова, 

Татяна Илиева Тодорова, Николай Любомиров Ангелов, Пенчо 

Борисов Петров, Иван Тошев Иванов и Ваньо Петров Тодоров. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи, а 

имено: протокол с решение от учредителното събрание на 

инициативния комитет от 21 септември 2021 г. за издигане на 

посочените кандидати за президент и вицепрезидент в изборите на 

14 ноември тази година. и протокол, в който е определено лицето, 

което ще представлява инициативния комитет, а именно Димитър 

Петров Панчев; нотариално заверени образци от подписите на 

лицата, участващи в инициативния комитет – 21 броя; декларация – 

Приложение № 68-ПВР от изборните книжа от всеки член на 

инициативния комитет, общо  21 броя; удостоверение за банкова 

сметка от 04.10.2021 г., издадено от Банка ДСК АД, по която ще се 

обслужва предизборната кампания; банков документ от 01.10.2021 г. 

от Централна кооперативна банка АД за внесен депозит в размер на 

100 лв.; лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с 

предизборната кампания, посочени в горепосочения представен 

протокол от инициативния комитет, във връзка с което са налице 

изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс и Решение 

№ 570-ПВР от 21 септември 2021 г. на ЦИК за регистрация на 

инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 

президент Йордан Иванов Малджански и независим кандидат за 

вицепрезидент Илия Тодоров Григоров в изборите на 14 ноември 

2021 г., поради което предлагам да бъде взето решение за 
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регистриране на инициативен комитет в състав гореизброените 

21 лица за издигане на независим кандидат за президент Йордан 

Иванов Малджански и независим кандидат за вицепрезидент Илия 

Тодоров Григоров в изборите 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: По този проект на 

решение, колеги, имате ли предложение по текста? Няма. 

Колеги, моля режим на гласуване по проекта относно 

регистриране на инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат за президент Йордан Иванов Малджански и независим 

кандидат за вицепрезидент Илия Тодоров Григоров. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

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

няма.  

Решението е № 677-ПВР/04.10.2021 г. 

Със следващ доклад, заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Предложение № 695 в папка 

с мои инициали относно регистриране на инициативен комитет за 

издигане на независим кандидат за президент Юрий Иванов 

Елисаветов и независим кандидат за вицепрезидент Иван Пейчев 

Йорданов в изборите на 14 ноември 2021 г. Инициативен комитет, 

представляван от Анелия Николова Денева 

Постъпило е заявление от инициативен комитет, 

представляван от Анелия Николова Денева, под № 11, вписано в 

регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на 

независим кандидат за президент Юрий Иванов Елисаветов и 

независим кандидат за вицепрезидент Иван Пейчев Йорданов.   

Двадесет и един избиратели са подписали заявлението, 

следните имена: Станимир Ангелов Симеонов, Иван Стоянов 
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Иванов, Севдалин Яворов Христов, Илчо Цветанов Божинов, Румен 

Кирилов Минчев, Ивайло Бориславов Чупетловски, Димитър 

Василев Тетевенски, Димитър Илиев Стефанов, Андрей Петров 

Ганчев, Светослав Николаев Илиев, Люлин Трифонов Радулов, 

Велка Василева Харизанова, Веселка Василева Зафирова, Емил 

Митков Петков, Божидар Стойнев Стойнев, Венцислав Любенов 

Найденов, Радослава Жантил Бойкова, Валери Василев Милованов, 

Мирослава Йорданова Иванова, Стефан Здравец Зафиров, Анелия 

Николова Денева. 

Приложени са всички изискуеми документи, в това число: 

решение от 22 септември 2021 г. за създаване на инициативния 

комитет; нотариално заверени образци от подписите на лицата, 

участващи в инициативния комитет – 21 броя; декларация – 

Приложение № 68-ПВР от изборните книжа, 21 броя; удостоверение 

за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната 

кампания; банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит.; 

лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност на инициативния комитет. 

Предвид това, че са налице изискванията на чл. 151 – 154 от 

Изборния кодекс и Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г. на 

ЦИК за регистрация инициативен комитет, предлагам решение с 

диспозитив: Централната избирателна комисия реши: Регистрира 

инициативен комитет в състав, изброеният вече от мен – 21 души за 

издигане на независим кандидат за президент Юрий Иванов 

Елисаветов и независим кандидат за вицепрезидент Иван Пейчев 

Йорданов в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Предлагам да бъде гласувано това решение за регистрация на 

инициативния комитет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

за регистрация на този инициативен комитет, ако нямате 

предложения по текста, моля – режим на гласуване за регистриране 

на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 
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президент Юрий Иванов Елисаветов и независим кандидат за 

вицепрезидент Иван Пейчев Йорданов. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Решението е № 678-ПВР/04.10.2021 г. 

Заповядайте, господин Баханов, със следващия доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание проект за 

решение относно регистрация на инициативен комитет за издигане 

на независим кандидат за президент Марина Орфей Малчева и 

независим кандидат за вицепрезидент Савина Веселинова Луканова 

в изборите на 14 ноември 2021 г., представляван от Константин 

Маринов Малчев 

Постъпило е заявление от инициативен комитет, 

представляван от Константин Маринов Малчев, заведено под № 10 в 

регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на 

Марина Орфей Малчева за независим кандидат за президент и 

Савина Веселинова Луканова за независим кандидат за 

вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г.  

Заявлението е подписано от 21 избиратели в състав – изчитам 

така, както са подадени: Правда Захариева Митова, Димитър Петров 

Ройбов, Даниела Мариова Стоянова, Георги Тодоров Велинов, Ваня 

Христова Перпелиева, Мария-Магдалена Атанасова Касаветова, 

Ивона Пламенова Велинова, Георги Петров Тошев, Недялка 

Неделчева Василева, Христо Досев Христов, Румен Христов 

Телбизов, Румяна Николаева Вукадинова, Катрин Ивайлова 

Иванова, Константин Маринов Малчев, Мариян Данков Балабанов, 

Илиана Василева Варсанова, Ренета Христинова Пиринджиева, 

Надежда Богданова Димитрова, Анна Костова Ковачева, Боби 

Митков Касабов и Доротея Тодорова Стойчева. 



60 

Към заявлението са приложени: решение за създаване на 

инициативен комитет, което решение е от 26 септември 2021 г. (има 

протокол от събранието и на решението, които са подписани) за 

издигане на Марина Орфей Малчева за независим кандидат за 

президент и Савина Веселинова Луканова за независим кандидат за 

вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, които ще 

представлява инициативния комитет, а именно Константин Маринов 

Малчев; нотариално заверени образци от подписите на лицата, 

участващи в инициативния комитет – 21 броя; декларация – 

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

един от членовете на инициативния комитет – 21 броя; 

удостоверение за банкова сметка изходящ номер, описан подробно в 

решението от 04.10.2021 г., издадено от „Банка ДСК“ АД, по която 

ще се обслужва предизборната кампания; вносна бележка от 

01.10.2021 г. от „Банка ДСК“ АД по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен 

депозит в размер на 100 лв.; лицето, което ще отговаря за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, 

свързани с предизборната кампания – Константин Маринов Малчев. 

С оглед на това, че са налице са изискванията на чл. 151 – 154 

от Изборния кодекс и Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г. 

на ЦИК за регистрация на инициативен комитет за издигане на 

независим кандидат за президент Марина Орфей Малчева и 

независим кандидат за вицепрезидент Савина Веселинова Луканова 

в изборите на 14 ноември 2021 г. 

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

буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

реши: Регистрира инициативен комитет в състав, всички тези, които 

прочетох преди малко, с три имена, с посочени ЕГН-та, срещу всяко 

име, формативно и в таблица, за издигане на Марина Орфей 

Малчева за независим кандидат за президент и Савина Веселинова 

Луканова за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 

14 ноември 2021 г. Решението подлежи на обжалване пред 
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Върховния административен съд чрез Централната избирателна 

комисия в тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Баханов, ако няма предложения по текста, моля, режим 

на гласуване по решението за регистриране на инициативен комитет 

за издигане на независим кандидат за президент Марина Орфей 

Малчева и  независим кандидат за вицепрезидент Савина 

Веселинова Луканова. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

Решението е № 679-ПВР/04.10.2021 г. 

Със следващ доклад, заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папка с мои инициали, 

проект с № 693-ПВР е постъпило предложение за регистриране на 

инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 

президент Лозан Йорданов Панов и независим кандидат за 

вицепрезидент Мария Хиндова Касимова-Моасе в изборите на 

14 ноември 2021 г., представляван от Велислав Величков Величков. 

Постъпило е заявление от инициативен комитет, 

представляван от Велислав Величков Величков, заведено под № 12 в 

регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Лозан 

Йорданов Панов за независим кандидат за президент и Мария 

Хиндова Касимова-Моасе за независим кандидат за вицепрезидент 

на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г.  

Заявлението е подписано от 37 избиратели, в състав: 

Велислав Величков Величков, Весислава Манолова Танчева, Албена 

Божидарова Белянова, Надя Иванова Стойкова, Петромир Иванов 

Кънчев, Ангел Симеонов Калайджиев, Вихрен Цветанов Георгиев, 

Леона Юриева Асланова, Атанас Костадинов Шарков, Александър 

Емилов Кашъмов, Коста Василев Костов, Любомир Йорданов 
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Попйорданов, Деян Стойков Василев, Надежда Георгиева Цекулова, 

Христо Иванов Комарницки, Калин Цветанов Манолов, Христо 

Илков Христев, Радослав Петков Бимбалов, Димитър Костадинов 

Стоянов, Марио Тодоров Гаврилов, Иван Георгиев Георгиев, Росен 

Пенчев Рашков, Васил Иванов Гарнизов, Фани Арон Аронова, Юлия 

Манук Берберян, Александър Александров Пелев, Кремена 

Миланова Кунева, Огнян Ванчев Ангелов, Емил Александров 

Георгиев, Камен Цветанов Алипиев, Любица Михайло Кулезич, 

Владимир Иванов Руменов, Мирослав Тодоров Мичев, Галина 

Митова Йончева, Нели Ангелова Огнянова, Росица Ангелова 

Генчовска, Евгений Методиев Кънев. 

Към заявлението са приложени:  решение от 2 октомври 

2021 г. за създаване на инициативния комитет за издигане на Лозан 

Йорданов Панов за независим кандидат за президент и Мария 

Хиндова Касимова-Моасе за независим кандидат за вицепрезидент и 

за определяне на лицето, което ще представлява инициативния 

комитет, а именно Велислав Величков Величков; нотариално 

заверени образци от подписите на лицата, участващи в 

инициативния комитет – 37 броя; декларация – Приложение № 68-

ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния 

комитет – 37 броя; удостоверение за открита банкова сметка изх. 

номер съответен,  издадено от Обединена Българска Банка АД, по 

която ще се обслужва предизборната кампания; банков документ по 

чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс от 30.09.2021 г. от Обединена 

Българска Банка АД за внесен депозит в размер на 100 лв.; лицето, 

което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност 

на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания. 

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс 

и Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г. на ЦИК за 

регистрация на инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат за президент Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова 

Касимова-Моасе за независим кандидат за президент в изборите на 

14 ноември 2021 г. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, 

буква „б“ от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна 

комисия да реши: Регистрира инициативен комитет в съответния 

състав от 37 души, вече изговорени, за издигане на Лозан Йорданов 

Панов за независим кандидат за президент и Мария Хиндова 

Касимова-Моасе за независим кандидат за вицепрезидент в изборите 

на 14 ноември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение, ако няма предложения, режим на гласуване за 

регистриране на инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат за президент Лозан Йорданов Панов и независим кандидат 

за вицепрезидент Мария Хиндова Касимова-Моасе 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, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Решение е № 680-ПВР/04.10.2021 г.. 

Колеги, няма повече преписки за регистрация.  

Останаха доклади на госпожа Матева в точка осма: Доклади 

по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

 

Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви, че за 

утре сутринта в 09,00 ч. е насрочено съдебно заседание по дело 

№ 10054/2021 г. по описа на Административен съд, образувано по 

жалба срещу Решение № 648-НС/2021 г. на ЦИК. Припомням, че 

това е отказ за регистрация на ПП „Българско лято“. Предлагам да 

не се явява процесуален представител на Централната избирателна 

комисия по делото. 



64 

Следващият доклад е съобщение с вх. № НС-08-23-1 от 

04.10.2021 г. Това е изпратена от Административен съд – Пловдив, 

частна жалба от адвокат М. Н. – пълномощник на ПП „Свобода“ 

против определение на административния съд за прекратяване на 

производството по делото. Имаме тридневен срок за изразяване на 

становище и за подаване на възражение по частната жалба, така че 

ще го предам на юрисконсулт В., който представлява Централната 

избирателна комисия за становище и изготвянето на възражение. 

Последният доклад, в срок, свързан с разпореждане от 

Върховен административен съд, което е получено днес в 

Централната избирателна комисия по жалба с вх. № 13776 от 

04.10.2021 г., която очевидно е подадена във Върховен 

административен съд. Тя е срещу Решение № 654/29.09.2021 г. на 

ЦИК, подадена от И. Г. Г.. Окомплектована е преписката и е 

изпратена във Върховния административен съд. Това са моите 

доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на ЦИК и 

насрочвам следващото заседание за утре, 05.10.2021 година, 

от 11.00 ч. 

(Закрито в 19.05 ч.) 
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