
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 98 

 

На 11 октомври 2021 г. 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. Поправка на техническа грешка в решения за назначаване на 

РИК.  

Докладва: Красимир Ципов  

3. Проекти на решения относно процедури за жребий в 

изборите на 14 ноември 2021 г.  

   Докладва: Росица Матева    

4. Регистрация на кандидатски листи за президент и 

вицепрезидент в изборите на 14.11.2021 г.   

Докладват: Ерхан Чаушев, Емил Войнов 

5. Проект на решение относно условията и реда за участие на 

застъпници на кандидатски листи на партии, коалиции и 

инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  

Докладва: Любомир Георгиев  

6. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката за народни 

представители на 14.11.2021 г.  

Докладва: Любомир Георгиев  

7. Гласуване извън страната.  

Докладва: Цветозар Томов 

8. Доклади по административни преписки.  
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Докладват: Севинч Солакова, Димитър 

Димитров, Георги Баханов  

9. Разни.  

   Докладва: Димитър Димитров  

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева.  

ОТСЪСТВА: Йорданка Ганчева  

 

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 четирима членове на Централната избирателна 

комисия. Тъй като не е налице необходимият кворум поради 

обстоятелствата, че се приемат документи за регистрация на 

кандидатски листи, както и документите от проведения втори тур от 

някои общински избирателни комисии и колегите са ангажирани с 

тези дейности, отлагам заседанието на Централната избирателна 

комисия съгласно чл. 15, ал. 1 от Правилника за 10,45 ч.  

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В залата сме вече 

8 членове на Централната избирателна комисия – налице е 

необходимият кворум за провеждане на заседание.  

В платен годишен отпуск е госпожа Йорданка Ганчева.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред:  

1.Машинно гласуване – докладва: Емил Войнов. 
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2. Проекти на решения относно процедури за жребий в 

изборите на 14 ноември 2021 г.  – докладва: Росица Матева.    

3. Проект на решение относно условията и реда за участие на 

застъпници на кандидатски листи на партии, коалиции и 

инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на 

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

докладчик господин Георгиев. 

4. Доклади по административни преписки – докладват, 

госпожа Солакова и господин Димитров.  

Имате ли предложения за допълване на дневния ред?  

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля за нова точка: Поправка на 

техническа грешка в решение № 601-ПВРНС за назначаване на 24-та 

РИК – София.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Поправка на 

техническа грешка в решения на РИК. Това ще бъде нова точка 2.  

Другите точки се изместват.  

Господин Георгиев, заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам нова точка: Регистрация 

на международни наблюдатели.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля, да ме включите в точка: 

Разни.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля, да ме включите в точка: Доклади 

по административни преписки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, 

заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля, да ме включите в нова точка: 

Гласуване извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев за 

дневния ред. Искате да се включите в регистрация на кандидатски 

листи.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да.  



4 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване така представения проект на дневен ред с направените 

допълнения.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, тъй като господин Войнов е извън зала, преминаваме 

към точка втора: Поправка на техническа грешка в решения за 

назначаване на РИК. 

Господин Ципов, заповядайте. 

 

Точка 2. Поправка на техническа грешка в решения за 

назначаване на РИК.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ПВРНС-15-

6 от 9.10.2021 г., с което писмо Районната избирателна комисия – 24, 

София ни информира, че е допусната грешка в Решение № 601-

ПВР/НС от 24.09.2021 г. на Централната избирателна комисия в 

издаденото удостоверение, където ЕГН-то на члена на комисията Й. 

Х. Х.-К. е изписано по погрешен начин.  

С оглед на това, предлагам на вниманието ви проект на 

решение, относно поправка на техническа грешка в решение № 601-

ПВР/НС от 24.09.2021 г. на Централната избирателна комисия 

относно назначаване на РИК – 24, София в изборите за президент и 

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

на съответното основание от Изборния кодекс, Централната 

избирателна комисия  

„РЕШИ: 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 601-

ПВР/НС/24.09.2021 г., като ЕГН-то на члена на РИК – 24, София  да 

се чете по правилния начин“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение, моля, режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Решението е № 701-ПВР/НС/11.10.2021 г.  

Колеги, връщаме се в точка първа: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов.  

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

Преди да направите вашия доклад, колеги, информирам ви, че 

тази сутрин в 6,30 ч. бях информирана от господин Гребенаров, че 

всички машини от втория тур на частичните избори са върнати в 

София под охраната и съпровода на МВР.  

Заповядайте, господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, на 04.10.2021 г. 

изпратихме писмо до всички РИК, с което поискахме да сравнят 

списъка с избирателните секции и броя на избирателите в тях, който 

е публикуван на нашата интернет страница, с образуваните секции в 

техния изборен район. И в случай че има образувани секции с над 

300 избиратели, които не фигурират в нашия списък, да ни ги 

предоставят.  

След като получихме писмата от всички районни избирателни 

комисии, се оказа, че има седем избирателни секции с над 

300 избиратели, които не фигурират в списъка, публикуван на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия. Четири 

от тях са в област Благоевград и три в област Бургас.  

С така получената информация списъкът е коригиран. Може 

да го видите в моя папка. Екселският файл секции брой избиратели е 

вече коригираният списък и предлагам този списък да бъде 

публикуван на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия и да изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД, 
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с което да поискаме да ни предоставят списък на избирателните 

секции с вписани над 299 избиратели, като за всяка избирателна 

секция да е посочен пълният номер на секцията, нейният код по 

ЕКАТТЕ и нейният адрес. Писмото до „Информационно 

обслужване“ АД също е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

до „Информационно обслужване“ АД ведно със списъка, имате ли 

предложения по текста?  

Моля, режим на гласуване по предложението на господин 

Войнов.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-29-17/09.10.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД 

до всички районни избирателни комисии с копие до Централната 

избирателна комисия. 

Във връзка с наше писмо, с което поискахме „Сиела Норма“ 

АД да координира транспортните графици за изборите на 

14.11.2021 г. с РИК, от „Сиела Норма“ АД са изпратили писмо до 

всички РИК-ове, с което ги молят да предоставят информация за 

планираните графици за предаване на книжата и материалите на 

СИК, за да могат те да се съобразят и машините да бъдат предадени 

по същото време. Виждам, че „Сиела Норма“ АД са се съобразили с 

нашето писмо. Задействана е процедурата и затова докладвам това 

писмо за сведение.  

Последният ми засега доклад е за сведение. Писмо с вх. 

№ ПВР/НС-23-7/08.10.2021 г., с което „Сиела Норма“ АД ни 

изпращат първоначалната версия на екраните на машините за 

гласуване, които вече бяха обсъдени на работна група.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с доклад в точка трета: Проекти на решения относно 

процедури за жребий в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, госпожо Матева.  

 

Точка 3. Проекти на решения относно процедури за жребий в 

изборите на 14 ноември 2021 г.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали има три проекта на решение във връзка с 

процедурите за определяне чрез жребий, първо номерата в 

бюлетината в изборите за президент и вицепрезидент и Народно 

събрание. Проектът е № 711 – номерата в бюлетината за гласуване за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14.11.2021 г. Както в работна група обсъдихме и решихме, в едно 

решение ще определим начина, по който ще се изтеглят жребиите с 

номерата и в двете бюлетини, като съгласно § 5, точка 5, буква „а“ 

от Изборния кодекс най-напред трябва да изтеглим жребия за 

президент и вицепрезидент за кандидатските листи, като той е 

описан в раздел първи на решението, а в раздел втори е описан 

вторият жребий, който ще се тегли между партиите и коалициите, 

които не са издигнали кандидатски листи в изборите за президент и 

вицепрезидент и са се регистрирали за участие само в изборите за 

народни представители.  

Моето предложение е в точка втора текстът в жълто да 

отпадне и в скобите ИК. Самото наименование на Инициативния 

комитет съдържа в себе си за издигането на кои кандидати е 

създаден този инициативен комитет. Според мен точката трябва да 

бъде след Инициативен комитет. И ако го възприемете, така ще бъде 

и в другите две решения.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Трябва да е 

достатъчно разбираемо, за кой се тегли този жребий.  
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Колеги, в девета точка определеният номер в този жребий, 

става ли достатъчно ясно, че това е жребият по Раздел първи за 

определяне на номерата в бюлетината за президент и вицепрезидент.  

РОСИЦА МАТЕВА: Другият вариант е определеният номер в 

жребия по този раздел.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, можем ли 

да преминем към Раздел втори?  

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият по ред жребий е за 

определяне на поредните номера на партии и коалиции в бюлетината 

за гласуване на народни представители.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В раздела ще слагаме 

ли за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, 

регистрирали кандидатска листа в изборите за народни 

представители? Достатъчно е в един район да има.  

Колеги, кратко време за запознаване с текстовете в Раздел 

втори – жребият за изборите за народни представители. Страници 

14-та и 15-та ще се коригират, както беше в Раздел първи.  

РОСИЦА МАТЕВА: Заради COVID-19 сме писали юли месец, 

че могат да присъстват по един представител на партия, двама 

представители на коалиция и аз сложих по един представител на 

инициативен комитет. Въпросът е по един ли на инициативен 

комитет или по двама? На партията един, на коалицията двама.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Обърнете внимание 

на точка 12.  

Колеги, отговорът на всичко това се съдържа в § 5, точка 5, 

буква „в“. По буква „а“ се тегли жребият за президент и 

вицепрезидент. Там е казано, че „партия или коалиция, която има 

регистрирана кандидатска листа в президентския вот, получава 

номер и ако има регистрирана кандидатска листа в изборите за 

народни представители, автоматично получава същия номер и тази 

партия или коалиция не участва в жребия в изборите за народни 

представители“.  
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Изборите за жребия за народни представители е по буква „в“ 

от точка 5 на § 5, като там е казано, че номерата в бюлетината на 

партиите, коалициите и инициативните комитети следват номерата в 

бюлетината на партиите, коалициите и инициативните комитети, 

определени чрез жребия по буква „а“. И затова в решението пише, че 

следват. Ако в първия жребий си изтеглил 15 номера, вторият 

жребий за народни представители трябва да започне от номер 16, 

както е записано в буква „в“.  

Колеги, по точка 12 има ли някакви бележки? Няма. По точки 

13, 14, 15 и 16  процедурата е както по раздел първи.  

В т. 17 дали да бъде върху хартиените бюлетини и 

електронните бюлетини?  

РОСИЦА МАТЕВА: Така е бил записът досега.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 19. Тегленето 

на жребия се извършва публично.  

Колеги, обърнете внимание в точка 19, кой може да присъства 

на тегленето на жребия. Уточнихме кои могат да присъстват.  

По точка 20 датата е 13 октомври и по хронограма. Часът е 

10,30.  

Колеги, има ли бележки по текста на проекта на решение? 

Няма.  

Моля, процедура по гласуване за приемане на решение, 

относно процедура за определяне чрез жребий на номерата в 

бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент и в 

бюлетината за гласуване за народни представители на 14 ноември 

2021 г.  

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 702-ПВР/НС/11.10.2021 г.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият проект е с проектен 

номер 715. Това е решение за определяне на процедура за теглене на 
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жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от 

партиите, коалициите и инициативните комитети в различните 

форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.  

Тук ще коригирам в точка 6 да съответства на записа, който 

приехме в точка 2 на предходното решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, съгласни ли 

сте по този начин да определим реда за представяне? Тоест във 

всички форми на предизборната кампания кандидатите за президент 

и вицепрезидент, съответно партията, коалицията или 

инициативният комитет, които са ги предложили, да получат един и 

същи номер и в зависимост от формата на участие – дали ще бъде 

обръщение на кандидати, дали ще бъдат клипове, дали ще бъдат 

диспути, ще участват с един и същи номер. Пета и шеста точки ги 

обединяваме.  

До края на този проект на решение има ли бележки?  

РОСИЦА МАТЕВА: Другият вариант е да кажем, че изобщо 

РИК-овете не теглят жребий и да приложим същата поредност и за 

регионалните. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За президентския вот 

може да се направи, защото регистрацията е на национално ниво.  

РОСИЦА МАТЕВА: Да не теглят жребий районните комисии, 

а да прилагат същата поредност и същите номера, които са 

изтеглени досега и в регионалните центрове.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Според мен няма 

пречка. В десета точка в проекта на решение вижте какво казваме.  

РОСИЦА МАТЕВА: За народни представители трябва да 

теглят жребий, защото чл. 196, ал. 3 така им казва. Но за президент и 

вицепрезидент трябва според мен да се прилага същата поредност и 

жребий, която ние сме изтеглили.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Според мен за 

регионалните може да остане, както е записано в този проект.  

Колеги, до края на решението има ли бележки? Няма.  
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Моля, режим на гласуване за приемане на решение относно 

процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на 

кандидатите, партиите и коалициите и инициативните комитети в 

различните форми на предизборна кампания в изборите за президент 

и вицепрезидент.  

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова); против – 

няма.  

Решението № 703-ПВР/11.10.2021 г.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият проект е 714 за 

представяне на кандидатите за народни представители в 

предизборната кампания и различните форми на предизборна 

кампания  по БНТ и БНР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

погледнете този проект на решение за реда за представяне на 

кандидатите.  

Разликата от предходното решение за президентските избори 

е, че тук няма да се спазва редът за регионалните центрове, тъй като 

РИК трябва да си проведат отделен жребий, съгласно чл. 196, ал. 3 

за регионалните радио и телевизионни центрове.  

Колеги, имате ли бележки по това решение?  

Този жребий ще се проведе след жребия по Решение № 703.  

Ако нямате предложения по текста, моля, режим на гласуване 

за приемане и на това решение за процедурата за определяне на реда 

за представяне на кандидатите, регистрирани във формите на 

предизборна кампания в изборите за народни представители.  

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 704-НС/11.10.2021 г.  
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Колеги, преминаваме към точка четвърта: Регистрация на 

кандидатски листи за президент и вицепрезидент в изборите на 

14.11.2021 г.   

Господин Чаушев, заповядате.  

 

Точка 4. Регистрация на кандидатски листи за президент и 

вицепрезидент в изборите на 14.11.2021 г.   

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

трябва да има проект за решение за регистрация на кандидатска 

листа за президент и вицепрезидент на Републиката Мустафа 

Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова - Копарова.  

Постъпило е предложение от партия „Движение за права и 

свободи“  чрез Юнал Лютви, упълномощен представител, заведено 

под № 10 в нашия регистър. Към предложението са приложени 

съответните изискуеми документи: заявления-декларации по чл. 318 

от кандидатите Мустафа Сали Карадайъ за президент и Искра 

Димитрова Михайлова – Копарова за вицепрезидент на Републиката 

със съответното пълномощно. 

Предлагам да регистрираме за кандидат за президент на 

Републиката Мустафа Сали Карадайъ със съответния постоянен 

адрес и кандидат за вицепрезидент Искра Димитрова Михайлова – 

Копарова.  

Това е моето предложение. Текстът е във вътрешната мрежа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли бележки?  

Ако нямате предложение по текста, моля, режим на гласуване 

относно регистриране на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на републиката Мустафа Сали Карадайъ и Искра 

Димитрова Михайлова – Копарова.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.  
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Решението е № 705-ПВР/11.10.2021 г.  

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка има проект за 

решение, относно регистриране на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на републиката Георги Венелинов Георгиев и Стоян 

Андреев Цветков за участие в изборите на 14 ноември.  

Постъпило е предложение от партия „Българско национално 

обединение“ (БНО), регистрирано с Решение № 614 на Централната 

избирателна комисия. Подписано е от представляващия партията. 

Заведено е под № 8 от 9.10.2021 г. в Регистъра на кандидатите за 

президент и вицепрезидент за регистрация на кандидат за президент 

Георги Венелинов Георгиев и кандидат за вицепрезидент Стоян 

Андреев Цветков.  

Към предложението са приложени заявление декларация от 

кандидата за президент и заявление декларация подписана от 

кандидата за вицепрезидент. Налице са изискванията на чл. 318 ИК 

и Решение № 578 на Централната избирателна комисия за 

регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент на 

републиката в изборите на 14.11.2021 г. 

Предвид гореизложеното, предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе следното: 

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира за кандидат за президент на републиката Георги 

Венелинов Георгиев със съответното ЕГН и постоянен адрес и 

кандидат за вицепрезидент Стоян Андреев Цветков със съответното 

ЕГН и постоянен адрес.  

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен 

срок“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  по този 

проект на решение имате ли въпроси към докладчика или 

предложения по текста? Няма.  
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Моля, процедура по гласуване за регистриране на кандидатска 

листа за президент и вицепрезидент на Републиката Георги 

Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Решението е № 706-ПВР/11.10.2021 г. 

Има ли други проекти на решение за регистрация на 

кандидатски листи? Няма.  

Преминаваме към точка пета: Проект на решение относно 

условията и реда за  участие на застъпници на кандидатски листи на 

партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

 

Точка 5. Проект на решение относно условията и реда за 

участие на застъпници на кандидатски листи на партии, коалиции и 

инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали от днес е 

проекта с № 671 относно регистрация на условията и реда за участие 

на застъпници на кандидатски листи в изборите на 14.11.2021 г.  

Предлагам да се запознаем страница по страница с решението.  

Да кажа за различните оцветявания. Текстовете с жълто в 

предложения проект са във връзка с това, че се произвеждат два 

различни вида избора. Специално точка трета от предложения 

проект ще го прочета: кандидатски листи за президент и 

вицепрезидент на Републиката и за народни представители на една и 

съща партия или коалиция  да може да бъдат представлявани общо 

от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.  
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Аналогичен текст е точка 25 по отношение на присъствието на 

заседание на избирателни комисии, като право на застъпници.  

Предлагам госпожо председател, ако прецените страница по 

страница да гледаме по точките  и да вземем съответното решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по Раздел 

първи има ли бележки?  

Ако няма бележки, да преминем към Раздел втори.  

Продължете господин Георгиев с Раздел втори.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Раздел втори е „регистрация на 

застъпници и заместващи застъпници в страната“. Описана е 

процедурата, съответните документи приложения от изборните 

книжа, които се подават като заявления и съответни декларации. В 

т. 5, 6 и 7 са описани изискванията и съответните районни 

избирателни комисии за регистрация на застъпници в страната. 

Издават съответните удостоверения в т. 8.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изборната книга е 

Приложение № 54, Приложение № 56 е декларация – съгласие, да 

бъдат регистрирани.  

Точка 6. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда 

от съответната РИК във входящия регистър. За извън страната има 

ли отделна точка? 

Раздел втори да бъде „регистрация в районните избирателни 

комисии“. В Раздел втори, точка 8 – като се извършват проверките 

по точка 2, 3 и 31. Точка 31 е, че не може да има друго качество.  

Колеги, има ли някой пред себе си писмото, което изпратихме 

за проверките по т. 3? Или после да се свери и с него, за да няма 

разминаване между проверките, които ще се извършват и 

решението, което ще приемем. Проверката по точка 2, ако има лице, 

което е застъпник и в другия вид избор, то ще излезе като лице, 

което е в повече от едно качество по т. 3. В точка 14 има отбелязан 

текст в друг цвят. Приложение № 58-ПВР/НС. Това е регистърът за 

публикуване.  
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Изборната книга е примерен текст. По аналогия по същия 

начин, както ще отразят застъпниците за президентския вот, така и 

за другия вид избор.  

Колеги, може ли да минем към Раздел трети?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Раздел трети е за регистрация извън 

страната от Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точка 25 жълтият 

текст – какво се има предвид?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Кандидатите имат право да 

присъстват и на заседанията на избирателните комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Жълтият текст, ако 

остава тук, трябва да бъде аналогичен като текста, който възприехме 

за точка 3.  

Следващите нови текстове или различни от досегашните 

принципни решения са в „Раздел седми – Общи разпоредби“.   

Другият вариант е да не се изреждат, а да се запише, че 

застъпникът  не може да участва в друго качество. Така е по-ясно 

като са изброени. Кандидат в съответния вид избор или изобщо 

кандидат.  

Колеги, по проекта на решение имате ли други бележки?  

Ако няма, подлагам на гласуване проекта на решение относно 

условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи на 

партии и коалиции и инициативни комитети в изборите за президент 

и вицепрезидент и за народни представители.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Решението № 707-ПВР/НС/11.10.2021 г. 

Колеги, преминаваме към точка шеста: Проект на решение 

относно регистрация на наблюдатели на изборите за президент и 
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вицепрезидент на републиката за народни представители на 

14.11.2021 г.  

Заповядайте, господин Георгиев. 

 

Точка 6. Проект на решение относно регистрация на 

наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката за народни представители на 14.11.2021 г.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам ви проектен номер 713. 

Постъпило е писмо от Министерство на външните работи с вх. 

№ ПВР/НС-04-1-8/08.10.2021 г., с искане за регистрация като 

наблюдатели на изборите на 14.11.2021 г. на представители на 

единия и на другия вид избори, на представители на 

Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо 

сътрудничество – четирима човека. Изпълнени са изискванията.  

На основание на чл. 57, ал. 1, точка 14 и чл. 112 съответните 

алинеи от Изборния кодекс и Решение № 580/23.09.2021 г. на 

Централната избирателна комисия, предлагам Централната 

избирателна комисия да вземе следното:  

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира като наблюдатели на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. следните лица.  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър. 

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  по този 

проект на решение, ако нямате бележки, моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Решението  № 708-ПВР/НС/11.10.2021 г.  
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Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия, което ще продължи в 14.30 ч.  

Моля ви в 14,00 ч. да сме всички в залата за Общото събрание 

със служителите от администрацията.  

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия – единадесет 

членове сме в залата. Налице е необходимият кворум. 

Заседанието започна със закъснение поради по-дълго 

продължилото Общо събрание с администрацията на Централната 

избирателна комисия и във връзка с постъпващите в последните дни 

документи за регистрация на кандидатски листи. 

От дневния ред има останали доклади по точка първа: 

Машинно  гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, във връзка с Решение № 688 на Централната 

избирателна комисия,  с което беше открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка за доставка на 1600 СУЕМГ, изтече срокът 

за подаване на оферти. В определения срок бяха подадени две 

оферти – от „Информационно обслужване“ АД, и от „Сиела Норма“ 

АД. Участниците са подали техническо и ценово предложение и 

всички останали изискващи се документи. Следващият етап от 

процедурата е провеждане на преговори с двамата участници. 

В тази връзка предлагам да изпратим писма до 

„Информационно обслужване“ АД и „Сиела Норма“ АД, с които да 

ги поканим за провеждане на преговори на 12 октомври от 10,00 ч., 

като преговорите ще се проведат по реда и при условията, посочени 

в чл. 67 от ППЗОП. 

Писмата с в моя папка и предлагам да ги гласуваме. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с проектите на писмата, с които каним на преговори 

участниците. 

Ако нямате предложение по текста, моля, режим на  гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ЦИК-06-29-18/11.10.2021 г. от „Сиела Норма“ АД и с него ни 

информират, че за обучение и разяснителна кампания са подготвили 

400 СУЕМГ, върху които трябва да се инсталира версията за 

разяснителната кампания, и са необходими още смарткарти и флаш 

памети за машините, както и технологично време от три-четири дни 

след предоставяне на необходимото. 

Ние все още обобщаваме получените писма от РИК за 

необходимия брой машини. Очакваме писмата на още осем РИК и 

предполагам, че утре ще имаме готовност, за да определим броя 

машини за разяснителната кампания, след което ще бъдат 

подготвени смарткарти и флаш памети за тях. Днес очакваме да 

уточним версията на електронните бюлетини. На този етап 

предлагам писмото да остане за сведение, и нещата се движат в тази 

насока. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Демоверсията с всички редове на 

бюлетините, които са 12 плюс 11, плюс не знам какво си, или ще 

бъде в стеснен вариант – говоря за визуализацията на бюлетината в 

демоверсията. 

Казвам го още отсега: това е проблемът. Това са редове, това е 

изписана програма със символи на човешки език, а също така е и 

обектен код, който е на машинен език. Това са различни неща. 
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Питането ми е следното: Връзката е проверката, която ще 

извършва „Държавната агенция „Електронно управление“ АД 

(ДАЕУ) върху визуализацията на бюлетината в машината. Дали 

ДАЕУ ще се стесни до определен брой позиции, или ДАЕУ ще 

тръгне да види тези позиции във всичките редове на всичките ни 

кандидати – говоря, просто. Това ми е проблемът и е добре да видим 

ДАЕУ какво ще проверява. Още отсега ви го казвам, ДАЕУ да не си 

мисли, че ще проверява структурни демоверсии. Не, ще проверява 

всичко! Имам горчив опит. Само това засега, и да не се крие ДАЕУ 

зад методики. Едно е да видя как вървят редовете на програмата и да 

натискам четири копчета, и да ми се задействат функционалностите 

на машината, друго е да видя всички тънки редове в програмата – 

как се задейства функционалността на машината в реални условия. 

Толкова засега. Надълго и нашироко ще го разисквам това, когато 

му дойде времето. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам за сведение писмо с вх. № ЧМИ-

23-15-4/10.10.2021 г., с което „Сиела Норма“ АД ни информира, че 

всички машини са успешно доставени и инсталирани по места с 

оглед произвеждане на частичните избори на 10 октомври 2021 г. 

това писмо е закъсняло, докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вие не бяхте в 

началото на заседанието, господин Войнов, тази информация от 

Главна дирекция „Жандармерия“ я получих в 6,30 ч. сутринта и 

докладвах на колегите в началото на заседанието. 

Господин Баханов, имате ли готовност за РИК – Монтана, или 

малко по-късно? Нямате. 

Преминаваме към точка седма: Гласуване извън страната. 

Заповядайте, господин Томов. 

 

Точка 7. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, най-напред ще ви 

докладвам поредица от писма от  различни организации на Мрежата 

на българските доброволци, които са със сходно съдържание – 
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каквито бяха и тези, които докладвам в последните няколко дни. 

Най-общо, във всички тези писма съответните активисти на 

доброволческите организации извън страната ни уведомяват, че 

няма да се включат в работата по организацията и провеждането на 

предстоящите избори, ако не бъде създадена специализирана 

комуникационна организационна платформа съгласно писмото на 

Мрежата на изборните доброволци – една тема, по който все още не 

сме взели официално решение.  

Писмата са следните: вх. № НС-23-681-23/08.10.2021 г., 

подписано от И. Х., Д. Н., 

А. П., С. К. и други; писмо с вх. № НС 23 681-25/08.10.2021 г., 

подписано от С. Т. – писмото е от Северна Ирландия; писмо с вх. 

№ НС-23-681-26/08.10.2021 г., подписано от активисти 

от Австрия; писмо с вх. № НС-23-681-28/09.10.2021 г., подписано от 

Асоциация за българска култура и образование във Великобритания, 

която ни препраща становището на изборните доброволци от град 

Арма, Северна Ирландия и е подписано от координатора за Северна 

Ирландия; писмо с вх. № НС-23-681-29/09.10.2021 г., подписано от 

Д. И., от името на доброволците от Цюрих, Швейцария; 

писмо с вх. № НС-23-681-30/10.10.2021 г., подписано от 

С. Д. от Сидни, Австралия; писмо с вх. № НС-23-681-

31/10.10.2021 г., подписано от доброволци от Италия и писмо с вх. 

№ НС-23-681-32/10.10.2021 г., подписано от К. Г. и от 

името на Мрежата на изборните доброволци от секцията във Верона, 

Италия. Докладвах писмата за сведение и запознаване. Искам да 

кажа, че техният брой вече наближава 40, от всички континенти вече 

имаме такива писма.  

Моето предложение е на предстоящото работно обсъждане за 

проблемите на изборите извън страната още веднъж Комисията да 

обсъди този въпрос.  

Имам още една причина за това предложение, и тя е свързана 

със следващото писмо, което ще докладвам – вх. № ПВР-04-01-17/1 

от 8 октомври 2021 г., от  секретариата на Работна група „Избори“, 
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подписано от министъра на външните работи господин Светлан 

Стоев. В него има девет предложения, свързани с провеждането на 

изборите за народни представители и за президент и вицепрезидент 

на 14 ноември 2021 г., които според Министерството на външните 

работи могат да доведат до подобряване на организацията на 

изборния процес извън страната. Част от тези предложения сме 

обсъждали на работни групи, но още не сме взели решение по тях, а 

друга част бяха представени пред нас на срещата с Министерството 

на външните работи с Работна група „Избори“. Докладвам го за 

сведение и запознаване. Казах, че предложенията са девет, но 

всъщност са десет. Предлагам да бъдат обсъдени на работна група, 

заедно с проблема за комуникационната платформа и в крайна 

сметка това да е последно работно обсъждане, след което да решим 

приемаме ли някое от тях, имаме ли други, променяме ли изобщо 

нещо с технологията и организацията на изборния процес извън 

страната. Очевидно е, че съществува напрежение, свързано главно 

със закъсненията в изборния ден и сформирането на секционните 

избирателни комисии. Именно защото според мен има нужда от още 

едно работно обсъждане, ви го докладвам само за сведение. 

Продължавам нататък с писмо, вх. № ПВР-04-01-12-

5/08.10.2021 г. Това писмо съдържа получената в Министерството на 

външните работи до 8 октомври информация от ДКП на Република 

България относно получените отговори от приемащите държави за 

произвеждане на изборите на 14 ноември 2021 г. и информация за 

държавите, в които не се изисква съгласие. Таблицата е качена във 

вътрешната мрежа под номера, който казах. Прегледал съм я, няма 

някакви промени, които пряко да влияят върху организацията на 

изборния процес. Все още нямаме отговори от всички държави и 

списъкът може да бъде видян във вътрешната мрежа. 

Докладвам писмо с вх. № ПВР-04-01-13-2/08.10.2021 г., което 

е  в отговор на наше писмо ПВР-04-01-3/14.09.2021 г. до министър 

Светлан Стоев. С него е изпратен файл с данни в табличен вид 

относно режима за влизане и вътрешните марки в чужбина, 
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въведени с цел ограничаване разпространението на COVID-19, 

имащи отношение към процеса на организация на предстоящите 

парламентарни избори. Това също е поредно ежеседмично писмо, с 

което Външно министерство ни уведомява за режимите, свързани с 

промяната на епидемичната обстановка по света. 

Докладвам писмо с вх. №  ПВР/НС-04-01-7/08.10.2021 г., което 

също ни е препратено от Работна група „Избори“, като са 

приложени грамите от две генерални консулства в САЩ – в Чикаго, 

и в Ню Йорк, където се предлагат промени, свързани с обединяване 

на записи от електронната форма на заявление, както следва: в 

Чикаго да се обединят надписите на латиница и на кирилица за 

Indianopolis, Indiana в един консолидиран запис Индианополис, 

Индиана, също да се промени наименованието, определено с 

Решение № 616-ПВР/НС/24.09.2021 г. на мястото за гласуване 

Маунт Проспект, Илинойс на Българика Център – Маунт Проспект, 

Илинойс. Такава е молбата на организаторите/изборните доброволци 

от Българика Център. 

Генералното консулство в Ню Йорк на свой ред иска промяна 

в наименованието също на определено с Решение № 616-ПВР/НС 

място за гласуване Брумал – Филаделфия, Пенсилвания. Последната 

промяна е в наименованието на заявено по електронен път място за 

гласуване „Бъфало“ на „Бъфало, Ню Йорк“. Тоест имаме две 

предложения за промени в електронната платформа за подаване на 

заявления и две приложения за корекция на наименованията на 

места, обявени с Решение № 616 на Централната избирателна 

комисия.  

Предложението ми е да изпратим писмо с тези промени до 

„Информационно обслужване“ АД, а по отношение на Решение № 

616, честно казано, се колебая дали е толкова съществено, за да 

правим корекции в решението. Може да решим това със следващо 

решение, когато  приключи процесът за подаване на заявления. Не 

знам, не съм убеден. Ако Комисията прецени, ще подготвя и проект 

на решение за промените в тези наименования. 



24 

Последното писмо, което имам да докладвам, е от Г. Ф., лично 

писмо, която ни пише къде да открие точния адрес на секциите 

Бостън Нютън. Адресите още не са обявени. Госпожата е оставила 

своя телефон, за да я информирам по телефона за адресите и не 

вижда смисъл да изпращаме официално писмо. Това са 

преписките, които имам. 

Моля за протоколно решение относно изпращането на писмо 

до „Информационно обслужване“ АД и обсъждане на въпроса дали 

да правим промени в Решение № 616 на Централната избирателна 

комисия. 

В случая става дума единствено за обединение на звания на  

кирилица и латиница. Ние названия на латиница не сме вкарвали в 

заявлението, така че това са добавени от избиратели наименования, 

които ги няма в Решение № 616. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Томов за обединяване на 

Индианополис, тъй като е изписано веднъж на кирилица, веднъж на 

латиница, а става въпрос за едно място, и другото предложение към 

„Бъфало“ да се добави Ню Йорк. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № ПВР/НС-22-

15, в която госпожа Н. ни уведомява, че при регистрация за 

гласуване е неправилно отбелязала Филаделфия, и регистрацията й 

била изпратена там вместо в Питсбърг, а пък тя искала да заяви 

Питсбърг. 

Следващата преписка е от Кирил Топалов, който ни 

уведомява, че се опитвал да подаде заявление за гласуване в 
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чужбина. Посочил си е ЕГН, но като започнал да въвежда, системата 

го е изхвърлила, тъй като нямал навършени 18 години, а пък лицето 

имало навършени 20.  

Докладвам тези две преписки заедно. Изпратих на директора 

на дирекция „Администрация“ двете заявления, затова моля за 

последващо одобрение да направят справка в „Информационно 

обслужване“ АД на какво се дължи този технически проблем с 

невъзможността да бъде въведено ЕГН, което, очевидно, е на 

пълнолетно лице, от една страна и от друга страна, да се види дали 

по първото заявление грешката е на избирателя или нещо в 

системата, защото така, както е поднесена информацията, не става 

ясно.  

На този етап ги докладвам за сведение с молба за последващо 

одобрение на това, че чрез директора на дирекция „Администрация“ 

е отправено запитване до „Информационно обслужване“ АД дали 

съдържанието на тези два имейла се дължи на технически проблем, 

или проблемът е друг. Не можем да вземем решение по същество по 

тези имейли и не знаем как да отговорим на лицата, докато не 

изясним на какво се дължат тези посочени от тях проблеми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По докладите на 

госпожа Стоянова в случаите, в които избирателите не са успели  да 

подадат заявление за гласуване извън страната, да ги изпратим на 

„Информационно обслужване“ АД за посочване на причините, 

поради които системата не е приела техните заявления. 

Моля, режим на  гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № НС-23-681-

24/08.10.2021 г. от имейл: избори в чужбина, подписан 

от З. Б. В жалба и в нея се твърди, че Централната избирателна 
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комисия не е публикувала протокола от заседание на 6 октомври 

2021 г. Проверих на сайта на Централната избирателна комисия, 

протоколът е публикуван. Не мога да преценя дали в рамките на 24 

часа, както тя твърди, е бил публикуван. Към настоящия момент 

протоколът е наличен на сайта на Централната избирателна комисия. 

Второто, което е вписано в жалбата, е, че изискват 

провеждането на работни заседания да бъде излъчвано онлайн, а не 

само редовните заседания на Комисията, на които се взимат 

решенията на Централната избирателна комисия. Смятам, че това е 

нещо, което Централната избирателна комисия трябва да обсъди 

допълнително. Засега го докладвам само за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

приключихме с точка седма.  

Връщаме се към точка втора: Поправка на техническа 

грешка. 

Заповядайте, господин Баханов. 

 

Точка 2. Поправка на техническа грешка. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Уважаеми  колеги, във вътрешната мрежа е качен проект на 

решение относно поправка на техническа грешка в Решение № 604-

ПВР/НС от 24 септември 2021 г. на Централната избирателна 

комисия, с което сме назначили РИК в Дванадесети изборен район – 

Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Може да го 

видите. 

Постъпило е писмо от РИК в Дванадесети изборен район – 

Монтана, за допусната техническа грешка в изписването на ЕГН на 

един от членовете на РИК, а именно Г. К. М., която следва да бъде 

отстранена, както и да бъде отстранена грешката при изписването на 

ЕГН. 

Предлагам ви да вземем решение, с което да допуснем 

поправка на техническа грешка в Решение № 604-ПВР/НС от 
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24 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия и в 

издаденото удостоверение, като ЕГН на члена на РИК Г. К. М.  

вместо посоченото сгрешено да се чете посоченото вярно, което 

е изписано в решението; да се анулира издаденото удостоверение и 

да се издаде ново с вярното ЕГН. 

Това е предложението ми за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение? 

Ако нямате бележки, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 709-ПВР/НС/11.10.2021 г. 

Преминаваме към точка осма: Доклади по административни 

преписки. 

Колеги, аз ще започна с доклад. С вх. № ЧМИ-01-

5/08.10.2021 г. сме получили препис от Указ № 263 от 7 октомври 

2021 г. на президента на Република България, с който е насрочен 

частичен избор за кмет на кметство Езеро, община Нова Загора, 

област Сливен на 27 февруари 2022 г. Докладвам ви го за сведение. 

Госпожо Солакова, заповядайте в Доклади по 

административни преписки. 

 

Точка 8. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

частичните избори сме получили преписки, които вече са само за 

сведение, доколкото са произведени успешно изборите и днес 

получихме документите от всички ОИК – решенията им са 

публикувани на страницата. 

Докладвам ви за сведение и писмо от Печатницата на БНБ – 

ЦИК-06-33/11.10.2021 г., адресирано до главния секретар на 

Министерството на финансите с копие до нас и копие до „Демакс“ 
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АД и Печатница ЕА АД. Информират ни, че във връзка с 

подписването на договор с Централната избирателна комисия по 

обявена процедура за възлагане на изработката и доставката на 

хартиени бюлетини, подизпълнители са печатница „Демакс“ АД и 

Печатница ЕА АД. Изпращат ни приложено към това писмо и 

разпределение на изборните райони за отпечатване на бюлетините 

от съответната печатница. Ще оставя един списък на това 

разпределение в залата на таблото. 

Докладвам ви докладна записка с вх. № ЦИК-09-

395/08.10.2021 г. във връзка с писмо, което получихме от 

Националния статистически институт, за подаване на статистическа 

форма „Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и 

други разходи за труд“ за третото тримесечие на 2021 г. Подготвена 

е и информацията от Централната избирателна комисия за 

изпращане. Знаете, вече няколко години изпращаме такива справки 

на НСИ. То е свързано с изследване от Института, като част от 

Националната статистическа програма. 

Приложени са справките, които са попълнени от 

счетоводството и се предлага на вниманието на Централната 

избирателна комисия за одобрение и последващо подаване до НСИ 

по електронен път, подписан с универсален квалифициран 

електронен подпис.  

Предлагам ви да одобрим така представената информация и да 

възложим на упълномощеното лице да изпрати информацията по 

електронен път на НСИ. В писмото на НСИ е посочен съответният 

ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви за запознаване. От 

Министерството на вътрешните работи сме получили проектите на 

удостоверения, които традиционно те изпращат за съгласуване с 

Централната избирателна комисия, преди да бъдат одобрени, 

свързано с прилагането на чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс, а 

именно издаване на удостоверение със снимка на избиратели, които 

в изборния ден нямат лична карта, за да може да гласуват и да 

участват в изборите. В отделните хипотези при издаване за първи 

път на лична карта, при издаване на лична карта, тъй като 

предишната е невалидна и унищожена, и когато е с изтекъл срок към 

деня на изборите. Докладвам ви го за запознаване, за да можем при 

одобрение да изпратим съответното писмо. За втория тур се 

предлага да бъдат издавани нови удостоверения, като се посочи 

съответната дата на новия избор за президент, ако има такъв. Засега 

приключих. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

В моята папка има подпапка, която е Обществена поръчка за 

компютърна обработка. В нея имате няколко документа, които са 

продукт на усилията ни в петък да проведем преговори по предмета 

„възлагане на компютърна обработка на данните от РИК и ЦИК от 

гласуването и издаване на бюлетина с технически носител на 

резултатите от изборите за президент и вицепрезидент.  

Поръчката е публикувана в Регистъра за обществени поръчки 

на 5 октомври 2021 г.  

Първо, може да погледнете тази част от документа, която се 

нарича „Протокол“, и това е протоколът от разговорите, които не 

бяха продължителни, защото тази година за трети път провеждаме 

подобна обществена поръчка със същия изпълнител. Знаете, че този 

изпълнител е определен с Изборния кодекс. 

В преговорите взеха участие членовете на комисията, които са 

назначени със заповед на председателя на Централната избирателна 
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комисия, както и от страна на „Информационно обслужване“ АД – 

И. Ф., П. Б. и А. С., който ръководи 

отдел в „Информационно обслужване“ АД. Този отдел на 

практика интегрира резултатите. 

Нямаше спорове относно офертата. В ценовото предложение е 

постъпило предложение от изпълнителя разходите да бъдат 

структурирани по друг начин, в частност по различен начин да бъдат 

определени цените за обработката на резултатите от първия тур и 

евентуално, ако има втори тур на президентските избори. Основно е 

значително разместване цената в полза на провеждането 

едновременно на президентските и изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. Общо взето структурирането е 

следното: за издаване на бюлетина – около 1% от цената, която е 

определена в тази поръчка, около 11% ще бъдат разходите за 

провеждане на втори тур и голямата част, както казах, в ценовото 

предложение са  разходи за обработката на резултатите от първия 

тур на гласуването за президент и гласуването в изборите за народни 

представители. 

Може да погледнете протокола. Подписан е от всички 

участници и въз основа на този протокол е изработен доклад. 

Разлика в съдържанието няма. 

Пропуснах, че за първи път от многото разговори, в които 

участваме с „Информационно обслужване“ АД, те не оспорваха 

гаранцията от 3%, като преди са искали тя постоянно да намалява. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим доклада, който 

ще бъде утвърден от госпожа Нейкова и да преминем към останалата 

част от договора. 

Нека да уточня, цената не е променяна и те са приели цената, 

която сме предложили – 5 млн. 885 хил. лв. без ДДС и съответно 

7 млн. 62 хил. лв. с ДДС. За да не рискуват частта от поръчката, или 

цената, която ще им бъде заплатена с евентуалното непровеждане на 

втори тур, те са преместели разходите си към първия тур. Обясних 
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каква е разликата – около 850 хил. лв., които са преместени от 

разходите за втори тур, в разходите за първи тур. Това е. 

Моля за протоколно решение 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с преписката по тази обществена поръчка, с доклада за 

резултатите от проведените преговори и работата на комисията, 

която беше определена със заповед от 6 октомври 2021 г. 

Подлагам на гласуване одобряването на доклада с резултатите 

от проведените преговори и дейността на комисията, която беше 

назначена по тази обществена поръчка. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам и решението, което се 

основава на този доклад, но преди това, пропуснах да спомена, че с 

вх. № ЦИК-09-385/1 от 8 октомври 2021 г. е постъпило становище от 

Агенцията по обществени поръчки, с което на практика се приема, 

че не съществува алтернативно решение и отсъствието на 

конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите 

на поръчката. С една дума АОП ни е изпратила становище, с което 

казва, че процедурно обществената поръчка е в рамките на 

установените стандарти. 

Сега преминавам към решението, с което ще определим 

изпълнителя, ще възложим изпълнението на дейностите по 

процедурата без предварително обявление на възлагане на 

обществена поръчка и ще упълномощим председателя на 

Централната избирателна комисия да подпише договор за 

изпълнение на предмета на обществената поръчка с избран 

изпълнител. Становището на АОП обяснява защо. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение за определяне на Изпълнител за възлагане на 

компютърната обработка от гласуването на 14 ноември и издаването 

на бюлетина. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

против – няма. 

Решението е № 710-ПВР/НС/11.10.2021 г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в папка от днешна дата има извън 

папка „разяснителна кампания“, в която са вложени предложението 

за ново лого. Докладвам го в тази точка, защото ние вече сме 

обсъдили всичко, трябва само да се спрем на окончателния вариант, 

за да се пристъпи към изработването. Може да видите втория файл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, гледаме 

файла, който е „два избора – решаваш ти“, или се възприема визията 

на черен екран, който в максимална степен се доближава до рамката 

на машината за гласуване и вариантът, който беше с успоредните 

знаци. 

Имате ли други предложения? 

Подлагам на гласуване с протоколно решение да одобрим тази 

визия на логото, което да участва в материалите на Централната 

избирателна комисия в разяснителната кампания. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Връщаме се в  точка трета от дневния ред:  

Заповядайте, госпожо Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папката с мои инициали трябва 

да се намира проект на решение за процедурата за определяне чрез 

жребий на реда за представяне на партиите и коалициите в 

диспутите по регионалните радио-и телевизионни центрове с 

проектен номер 716. 

Моля да го погледнете, това е за жребия, който трябва РИК, 

които са посочени, да организират, за да определят реда, по който 

ще вървят диспутите и всички мероприятия по предизборната 

кампания в регионалните медии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли предложения? 

Ако няма, подлагам на гласуване представения проект относно 

процедура за определяне чрез жребии на реда за представяне на 

партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио- и 

телевизионни центрове на БНТ и БНР в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 711-НС/11.10.2021 г. 

С това прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия, което ще продължи в 17,30 ч. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 

12 членове на Комисията – налице е необходимият кворум. 

Продължаваме с доклади по точка четвърта: Проект на 

решение относно условията и реда за участие на застъпници на 

кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в 
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изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

 

Точка 4. Проект на решение относно условията и реда за 

участие на застъпници на кандидатски листи на партии, коалиции и 

инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа, в папка с мои инициали има проект на решение с проектен 

номер 721 относно регистриране на кандидатска листа за президент 

и вицепрезидент на републиката Румен Радев и Илияна Йотова за 

участие в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Постъпило е предложение от инициативен комитет, подписано 

и депозирано от тримата представляващи Инициативния комитет. 

Заведено е под № 11 в регистъра.  

Към заявлението са представени: декларации по образец, 

подписани от кандидата за президент Румен Георгиев Радев и от 

кандидата за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова. 

Към предложението освен двете заявления-декларации са 

представени и списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис 

на 4275 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите 

кандидати за президент и вицепрезидент. 

От протокола от проверката на ГД ГРАО с вх. № ПВР-04-03-

38/11.10.2021 г. се установява, че са налице необходимият брой 

избиратели – 2500, подкрепящи регистрацията на независимите 

кандидати, поради което са налице изискванията на Изборния кодекс 

и на Решение № 578-ПВР от 23 септември 2021 г. на ЦИК за 

регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент.  

По изложеното и на посочените в проекта правни основания 

ви предлагам да вземем решение, с което да регистрираме за 

кандидат за президент Румен Георгиев Радев с посочено ЕГН и 

постоянен адрес и кандидат за вицепрезидент – Илияна Малинова 
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Йотова, с посочено ЕГН и постоянен адрес, издигнати от 

Инициативен комитет, представляван от Анна Заркова, Йордан 

Камджалов и Цветеслава Гълъбова. 

Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли предложения по текста или въпроси? 

Няма. 

Подлагам на  гласуване така представения проект на решение 

относно регистриране на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на Републиката Румен Георгиев Радев и Илияна 

Малинова Йотова. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е с № 711-ПВР/11.10.2021 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е проект на 

решение с номер 722 за регистриране на кандидатска листа за 

президент и вицепрезидент на Републиката Горан Тасев Благоев и 

Ивелина Колева Георгиева-Стойнова за участие в изборите на 

14 ноември 2021 г. 

Постъпило е предложение от коалиция „Национално 

обединение на десницата“, регистрирана с Решение № 646-ПВР/НС 

от 29 септември 2021 г. на ЦИК, подписано от упълномощен 

представител, заведено е под № 13 в регистъра на кандидатите за 

президент и вицепрезидент.  

Към предложението са представени заявление-декларация от 

кандидатите за президент и вицепрезидент и пълномощно от 

представляващия коалицията в полза на представилото документите 

лице. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс и на Решение 

№ 578-ПВР на Централната избирателна комисия, поради което и на 
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описаните правни основания, ви предлагам да вземем решение, с 

което да регистрираме за кандидат за президент на Републиката 

Горан Тасев Благоев с посочено ЕГН и постоянен адрес и кандидат 

за вицепрезидент Ивелина Колева Георгиева-Стойнова с посочено 

ЕГН и постоянен адрес. 

Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по този проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване относно регистриране на 

кандидатска листа за президент и вицепрезидент на Републиката 

Горан Тасев Благоев и Ивелина Колега Георгиева-Стойнова. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 712-ПВР/11.10.2021 г. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за регистриране на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на Републиката Светослав Емилов Витков и Веселин 

Асенов Белоконски.  

Постъпило е предложение от партия „Глас народен“, 

регистрирана с Решение № 627-ПВР/НС/28.09.2021 г. на 

Централната избирателна комисия, подписано от представляващ 

партията, заведено под № 15 от 11 октомври 2021 г. в регистъра на 

кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката в 

изборите на 14 ноември 2021 г.  

Към предложението са приложени: заявления-декларации; 

Приложение № 77-ПВР от изборните книжа, подписано от 

Светослав Емилов Витков; заявление-декларация, подписана от 

Веселин Асенов Белоконски; пълномощно в полза на Надежда 

Николаева Ненова. 
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Предвид представените документи и на база правните 

основания предлагам на Централната избирателна комисия да реши: 

регистрира за кандидат за президент на Републиката Светослав 

Емилов Витков с посоченото ЕГН и постоянен адрес и кандидат за 

вицепрезидент Веселин Асенов Белоконски с посочено ЕГН и 

постоянен адрес. 

Решението подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение? 

Ако няма въпроси, моля, режим на гласуване относно 

регистриране на кандидатска листа за президент и вицепрезидент 

Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 713-ПВР/11.10.2021 г. 

Следващ докладчик е госпожа Гергана Стоянова – 

заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам проект на решение с 

проектен номер 725, който може да видите в моя папка. 

Предлагам проект на решение за регистриране на кандидатска 

листа за президент и вицепрезидент на Републиката Веселин 

Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова, 

издигнати от партия ВОЛЯ в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Постъпило е предложение от партия ВОЛЯ, регистрирана с 

Решение № 623-ПВР/НС от 27 септември 2021 г. на Централната 

избирателна комисия, подписано от Никола Любомиров Стойчев, 

упълномощен от представляващия партията, заведено под № 12 на 

11 октомври 2021 г. в регистъра на кандидатите за президент и 

вицепрезидент на Централната избирателна комисия за регистрация 

на Веселин Найденов Марешки като президент с посочено ЕГН, 
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постоянен адрес и кандидат за вицепрезидент Полина Цветославова 

Цанкова-Христова с посочено ЕГН и постоянен адрес 

Към предложението са приложени: заявление-декларация по 

чл. 318, представляващи Приложение № 77-ПВР от изборните 

книжа, подписани от кандидата за президент Веселин Найденов 

Марешки и кандидата за вицепрезидент Полина Цветославова 

Цанкова-Христова, както и пълномощно от представляващия 

партията в полза на подалия заявлението Никола Любомиров 

Стойчев. 

Налице са изискванията на приложимите текстове на 

Изборния кодекс, както и на Решение № 578-ПВР на Централната 

избирателна комисия, поради което на посочените в проекторешение 

правни основания предлагам да се вземе решение за регистриране на 

кандидат за президент на Републиката Веселин Найденов Марешки с 

посочено ЕГН и постоянен адрес и кандидат за вицепрезидент 

Полина Цанкова-Христова с посочено ЕГН и постоянен адрес. 

Решението може да се обжалва пред Върховния 

административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста на 

този проект на решение имате ли предложения? 

Моля, режим на гласуване относно регистрацията на 

кандидатска листа за президент и вицепрезидент на Републиката 

Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-

Христова. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 714-ПВР/11.10.2021 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам и предложение за 

решение с проектен номер 726 за регистриране на кандидатска листа 

за президент и вицепрезидент на Републиката Николай Симеонов 

Малинов и Светлана Петрова Косева, издигнати от партия 
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„Русофили за възраждане на Отечеството“ в изборите на 14 ноември 

2021 г. 

Постъпило е предложение от партия „Русофили за възраждане 

на Отечеството“, регистрирана с Решение № 643-ПВР/НС от 

29 септември 2021 г. на ЦИК, подписано от представляващ партията, 

заведено под № 18 от 11 октомври 2021 г. в Регистъра на 

кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката в 

изборите на 14 ноември 2021 г., за регистрация на кандидат за 

президент Николай Симеонов Малинов с посочени ЕГН и постоянен 

адрес и кандидат за вицепрезидент Светлана Петрова Косева с 

посочени ЕГН и постоянен адрес.  

Към предложението са приложени: заявления-декларация по 

чл. 318 от Изборния кодекс подписани от Николай Симеонов 

Малинов и от Светлана Петрова Косева. 

С това са налице изискванията на Изборния кодекс и 

Решението на ЦИК за регистрация на тези кандидати и предвид 

гореизложеното, предлагам да се вземе решение за регистриране за 

кандидат за президент на Републиката Николай Симеонов Малинов 

с посочено ЕГН и постоянен адрес и кандидат за вицепрезидент 

Светлана Петрова Косева с посочено ЕГН и постоянен адрес. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси? Няма. 

Моля, режим на гласуване относно регистриране на 

кандидатска листа за президент и вицепрезидент на Републиката 

Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева. 

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

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

Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 716-ПВР/11.10.2021 г. 
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Колеги, тъй като съм допуснала техническа грешка при 

номерацията на решенията, които бяхме взели, решението, което 

приехме, относно процедура за определяне чрез жребий на реда за 

представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в 

диспутите по регионалните  радио-и телевизионни центрове на БНТ 

и БНР в изборите на 14 ноември, ще бъде № 716. 

Току-що приехме няколко решения, свързани с регистрациите 

на кандидатски листи – 5 предложения, за регистрация на 

кандидатски листи, допусната е техническа грешка при поредността 

на номерата.  

За да няма дублиран номер, решението, което ви казах, ще 

бъде с № 716. 

Продължаваме с решенията по регистрации. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Постъпило е предложение от Стоянов Славейков Грозданов, 

който представлява инициативен комитет за регистриране на Росен 

Пламенов Миленов за кандидат и Иван Стефанов Иванов за участие 

в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Инициативният комитет е регистриран с Решение № 667 на 

Централната избирателна комисия.  

Към предложението са приложени двете заявления-декларации 

на Росен Пламен Миленов – кандидат за президент, както и на Иван 

Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент. 

Към приложението е приложен и списък, съдържащ трите 

имена, ЕГН и саморъчен подпис на 3348, подкрепящи тази 

регистрация.  

С протокол с вх. № ПВР-04-03-39/11.10.2021 г. от ГД ГРАО е 

постъпил протокол за извършена проверка, която установява, че в 

подписката се съдържат необходимите 2500 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на независимите кандидати. 

Налице са изискванията на чл. 318, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 320, ал. 

1 от Изборния кодекс и Решение № 578-ПВР от 23 септември 2021 г. 

на Централната избирателна комисия за регистрация на кандидати за 
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президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 

2021 г. 

Предвид гореизложеното предлагам Централната избирателна 

комисия да  

„РЕШИ: 

Регистрира за кандидат за президент Росен Пламенов Миленов 

и кандидат за вицепрезидент Иван Стефанов Иванов. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

решение имате ли въпроси? 

Ако нямате въпроси, моля режим на  гласуване относно 

регистриране на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на 

Републиката Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 717-ПВР/11.10.2021 г. 

Колеги, има ли други проекти за регистрация? Няма. 

Продължаваме по дневния ред с докладите, които останаха в 

точка осма: Доклади по административни преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, както знаете, на 

8 октомври имаше преговори с Печатницата на БНБ за възлагане на 

отпечатването на хартиените бюлетини. Комисията, назначена със 

заповед 21-АД/07.10.2021 г. въз основа на протоколното решение на 

Централната избирателна комисия, проведе преговорите в 16,00 ч. 

В папка „ОП бюлетини“ са публикувани всички документи във 

връзка с проведената процедура. 

От страна на поканения изпълнител – Печатницата на БНБ, 

участва изпълнителният директор господин Красимир Михов. 
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Знаете, че в Решението на Централната избирателна комисия беше 

определена максимална прогнозна цена на единична бройка 

бюлетина за всички избори.  

На преговорите госпожа Стоянова, като член на Комисията за 

провеждане на преговорите, постави въпрос относно цената и 

възможността за намаляване на тази цена. Беше направен обстоен 

анализ на всички елементи, въз основа на които се формира тази 

цена, и увеличението на кое се дължи във връзка с размера на 

единичната бройка от предходните избори. Независимо от всичко, с 

оглед на дългогодишните взаимоотношения между Централната 

избирателна комисия и Печатницата на БНБ и най-вече с оглед на 

отговорното отношение на изпълнителя към целия този процес и 

собствените функции, които произтичат от Изборния кодекс, 

изпълнителният директор предложи намаление на цената за един 

брой бюлетина от 0,188 лв. на 0,186 лв. без включен ДДС. 

Прогнозната бройка по нашето решение е 7 милиона и 100 хиляди 

броя бюлетини за всеки вид избор.  

Въз основа на проведените преговори по всички клаузи на 

проекта на договора, който беше представен на вниманието на 

поканения участник, се постигна договореност да се сключи договор 

с тази цена и както Централната избирателна комисия е одобрила 

проекта на договор. 

Правя уточнението, че сроковете, поставени от Централната 

избирателна комисия, са крайни. Те могат да изпълнят своите 

ангажименти по договора в зависимост от сроковете, в  които 

Централната избирателна комисия ще подаде необходимите данни 

за съдържанието на бюлетините за новия избор, евентуално за 

президент на 21 ноември тази година. 

Въз основа на така представените документи и информация ви 

предлагам да приемем протоколно решение за приемане на работата 

на комисията и за упълномощаване на председателя на Централната 

избирателна комисия да утвърди представения доклад от 8 октомври 

2021 г. от проведените преговори. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад по тази обществена поръчка. На ваше 

разположение са всички необходими документи, включително и как 

е протекла работата на комисията. 

Имате ли въпроси? 

Моля, процедура по гласуване за одобряване на доклада за 

резултатите от проведените преговори в процедурата за изработка и 

доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите на 

14 ноември 2021 г. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря на цялата комисия – 

виждате състава във вътрешната мрежа. На този етап можем да се 

надяваме, че Централната избирателна комисия ще изпълни 

своевременно своята задача, за да нямаме проблеми при 

отпечатването на бюлетините за новия избор, защото това наистина 

е огромно предизвикателство, както беше уточнено и по време на 

преговорите. 

Колеги, следващият проект, който ще ви докладвам, е решение 

за определяне на изпълнител и в тази връзка сме получили от 

Агенцията по обществени поръчки становище за осъществен 

контрол по ч. 233 от ЗОП – вх. № ЦИК-09-392-1/11.10.2021 г. С това 

становище въз основа на мотивите, изложени в решението за 

откриване на процедурата от страна на Централната избирателна 

комисия, се прави изводът, че поканеното лице е носител на 

изключителни права за изпълнение предмета на поръчката, 

придобити по силата на Изборния кодекс – основание по ЗОП за 

прилагане на реда, който е посочен в решението за откриване на тази 

процедура. 

Въз основа на така проведените преговори ви предлагам 

Централната избирателна комисия с решение да определи за 
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изпълнител на обществената поръчка Печатницата на БНБ; да 

възложи изпълнението на дейностите по изработката на хартиените 

бюлетини и за тяхната доставка; да упълномощим председателя на 

Централната избирателна комисия да подпише с определения за 

Изпълнител участник Печатницата на БНБ АД договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение аз изпълнител успяхте ли да се запознаете? 

Моля, режим на  гласуване относно определяне на Изпълнител 

в обществената поръчка за изработка и доставка на хартиените 

бюлетини в изборите на 14 ноември 2021 г. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 718-ПВР/НС/11.10.2021 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам да 

изпратим писмо до Печатницата на БНБ и да помолим в срок 

до 11,00 ч. на 14 октомври да ни предоставят отпечатана бюлетина 

за изборите за президент и вицепрезидент, произволно избран от тях 

изборен район с 25 позиции, включително „не подкрепям никого“, 

защото сякаш така се очертава дължината на бюлетината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване за изпращане на това писмо. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

 Колеги, продължаваме със следващия докладчик в Доклади по 

административни преписки. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам ви постъпило писмо с 

вх. № ПВР/НС-04-2/07.10.2021 г. в поя папка от днешна дата. Това е 

писмо от постоянния секретар на отбраната в Министерството на 
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отбраната, с което ни уведомява, че същият от своя страна е бил 

уведомен от командира на Военноморските сили на Република 

България за това, че фрегата „Дръзки“ ще участва в операция за 

периода 26 октомври – 8 декември, 2021 г., в който период влизат и 

датите, на които ще се провеждат изборите – 14 ноември и 

евентуално новият избор на 21 ноември 2021 г. 

С това писмо ни уведомяват, че командирът на 

Военноморските сили е отправил искане – не е посочено точно до 

кого, може би до Министерството на отбраната, да бъдат разкрити 

избирателни секции, за да се осигури възможността на екипажа, 

който е изразил желание да участва в изборите – 139 човека, да 

бъдат разкрити секции, като на дата 14 ноември 2021 г. фрегата ще 

се намира в гр. Хайфа, Израел, а на 21 ноември – в гр. Ханя, остров 

Крит. Това е искането за секциите. 

След справка за обявените места на изборни секции в чужбина 

е установено, че в държавата Израел към настоящия момент е 

определен само гр. Тел Авив (посолството), предлагам текст на 

писмо в отговор на това, което сме получили, с което уведомяваме, 

че, за да бъде обявено ново място за образуване на избирателна 

секция – в случая в гр. Хайфа, Израел, е необходимо желаещите да 

гласуват там членове на екипажа да подадат заявления  – минимум 

40 броя заявления, за гласуване извън страната по реда на чл. 16 от 

Изборния кодекс, включително чрез електронно заявление през 

интернет страницата на Централната избирателна комисия в срок до 

19 октомври 2021 г. 

Целта на писмото е да се наблегне на това, че трябва да се 

подадат изрично заявления от страна на екипажа и срока, в който 

могат да направят това. 

Предлагам с протоколно решение, ако прецени Комисията, да 

бъде одобрен текст на такова писмо, което да бъде изпратено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по текста на писмото? 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, във вътрешна папка трябва да има 

писмо-искане от КПКОНПИ. Заместник-председателят на 

институцията иска заверени копия от решение на ОИК за избор на 

кмет на община Пазарджик, по силата на които е избран кметът на 

общината при произвеждане на местни избори. 

Имаше едно предварително писмо, което е коригирано и става 

въпрос единствено за кмета на община Пазарджик. 

Предлагам да изпратим до ОИК – Пазарджик, с копие до 

заместник-председателя на КПКОНПИ: приложено по 

компетентност Ви изпращаме копие от искане от Комисията. 

Исканите документи да се изпратят на КПКОНПИ, за което да се 

уведоми Централната избирателна комисия. 

Приложение: съгласно текста. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо, моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, в тази точка, ще ви помоля да отворите моя папка от 

днешна дата. Има три писма, които са до изпълнителния директор на 

„Информационно обслужване“ АД, до главния секретар на 

Народното събрание и до началника на сектор „Охрана“ към НСО; 

третото е до директора на БНТ във връзка с нашите решения за 

провеждане на жребиите за определяне на номерата в бюлетините на 

партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за 

участие в изборите на 14 ноември, както и за реда за представяне в 

различните форми на предизборната кампания. 



47 

Моля да се запознаете с тях, за да можем да ги гласуваме и да 

ги изпратим на съответните адресати. 

Колеги, моля, режим на гласуване на писмата, които ви 

докладвах,  оглед организация на провеждането на жребиите. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Преминаваме към точка девета: Разни. 

Господин Димитров, заповядайте. 

 

Точка 9. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в моя папка има писмо, с 

което отговаряме на господин Филипов по повод на писмо, получено 

от тях, че данните от резултатите на частичните избори трябва да 

бъдат публикувани на страниците на съответните ОИК, както и на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия. 

Проектът на писмото, което ви изчетох: Във връзка с Ваше 

писмо, получено по електронна поща с вх. № ЧМИ-00-

42/08.10.2021 г. и съгласно протоколно решение на Централната 

избирателна комисия от същата дата, Ви уведомяваме, че във връзка 

с провеждането на частични избори за кметове, следва да 

публикувате резултатите, включително протоколите на СИК и ОИК 

на интернет страницата на съответните ОИК, както и на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия. 

Между другото, господин Войнов повдигна въпроса в 

разговорите, че не може да намери резултатите на страницата. Това 

също беше обсъждано. 

Това е текстът на писмото, не е някаква принципна история, 

просто напомняме им едно задължение. Добре е да им изпратим 

писмото, за да знаят, че имат задължения, а не да казват, че не сме 

им изпратили писма. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното 

заседание на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за утре, 12 октомври 2021 г., от 10,00 ч. 

 

(Закрито в 18,20 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

Силвия Михайлова 

 

Стефка Аличкова 


