
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 99 

 

На 12 октомври 2021 г. се проведе извънредно заседание на 

Централната избирателна комисия при следния 

 

Д н е в е н     р е д: 

 

1. Машинно гласуване.  

  Докладчик: Емил Войнов  

2. Регистрация на кандидатски листи за президент и 

вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г. 

  Докладчик: Росица Матева 

3. Гласуване извън страната.  

  Докладчици: Елка Стоянова и Йорданка Ганчева 

4. Преписки по ЗДОИ.  

  Докладчик: Гергана Стоянова 

5. Доклади по административни преписки.  

  Докладчици: Севинч Солакова, Росица Матева,  

  Димитър Димитров, Георги Баханов,  

Елка  Стоянова и Цветанка Георгиева  

6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

  Докладчици: Росица Матева и Гергана Стоянова 

7. Разни.  

  Докладчици: Димитър Димитров и  

Йорданка Ганчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Цветозар Томов, Росица Матева, Севинч Солакова, 
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Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева 

 

Заседанието бе открито в 10,32 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 (10,15 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!  

Днешното заседание беше обявено с начален час 10,00 ч.  

Поради липса на кворум и на основание чл. 15, ал. 1 от 

Правилника за работа на Централната избирателна комисия отлагам 

заседанието за 10,30 ч.  

 (10,32 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!  

В залата сме 8 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред:  

1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.  

2. Регистрация на кандидатски листи за президент и 

вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г., докладчик госпожа 

Матева, Господин Георгиев и други докладчици. Когато е готова 

преписката за доклад, съответният колега ще се заяви.  

3. Гласуване извън страната с докладчици госпожа Елка 

Стоянова и госпожа Ганчева.  

4. Преписки по ЗДОИ с докладчик госпожа Гергана 

Стоянова.  
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5. Доклади по административни преписки с докладчици: 

госпожа Солакова, госпожа Матева, господин Димитров, господин 

Баханов, госпожа Елка Стоянова, госпожа Георгиева.  

6. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа 

Матева.  

7. Разни с докладчици господин Димитров и госпожа 

Ганчева.  

Имате ли предложения?  

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: В точка „Доклади по дела, жалби и 

сигнали“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включвам Ви.  

Други? Няма.  

Колеги, подлагам на гласуване така представения проект на 

дневен ред.  

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

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Колеги, ще започнем с доклади в зависимост от докладчика в 

залата. Част от колегите са в комисия по обществената поръчка за 

доставка на 1600 машини, така че те ще се присъединят по-късно.  

Преди да преминем към точките от дневния ред, ще ви 

помоля да погледнете в моя папка от днешното заседание проект на 

писмо до Държавна агенция „Електронно управление“ АД, 

Българския институт по метрология и Българския институт за 

стандартизация във връзка с тяхното писмо от 7 октомври относно 

удостоверяване на съответствието на техническите устройства за 

гласуване, в което посочват какво трябва да бъде предоставено от 

Централната избирателна комисия.  

Предлагам ви да изпратим писмо до трите институции с 

покана за съвместна среща, която да се проведе на 13 октомври от 
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14,00 ч. в Централната избирателна комисия, като посочваме, че 

предвид спазване на противоепидемичните мерки молим в срещата 

да се включат до двама представители на всяка институция, като 

очакваме да потвърдят участието си и изпратят имената на 

представителите. Темата ще бъде: решаването на организационни и 

технически въпроси, свързани с удостоверяване на съответствието.  

Ако нямате предложения по теста, моля, режим на гласуване, 

за да можем да го изпратим навреме.  

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

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Има ли готов проект на решение за регистрация на 

кандидатска листа? Няма.  

Тогава направо отиваме на четвърта точка: Преписки по 

ЗДОИ. 

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

 

Точка 4. Преписки по ЗДОИ.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Постъпило е заявление с 

вх. № НС-29-39 от 7.10.2021 г. Заявлението е в моята папка от 

вчерашното заседание.  

Заявлението е за достъп до обществена информация от 

Сдружение „Музикаутор“, които изискват предоставяне на 

информация във връзка с възложени за изработване материали, 

излъчени в периода 1 януари 2021 г. до 27 септември 2021 г. 

Изисканата информация е във връзка с това на кои медии е 

възложено изработването на информационните кампании, къде са 

били излъчени и каква е стойността на изплатени средства за 

изработването на информационните кампании и за излъчването им.  

Към настоящия момент докладвам това заявление за 

сведение, тъй като ще бъде резолирано до директор на дирекция 
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„Администрация“ за прилагане на необходимите справки с 

информация, касаеща поставените питания и искания за информация 

с цел да бъде преценено изисканата информация дали представлява 

обществена информация и подготовка на решение за произнасяне по 

заявлението за достъп до обществена информация.  

На този етап го докладвам за сведение по процедирането на 

това заявление.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с пета точка: Доклади по административни 

преписки.  

Първият докладчик е госпожа Солакова – заповядайте.  

 

Точка 5. Доклади по административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

процедурата за подбор за заемане на длъжността „стенограф“ в 

администрацията на Централната избирателна комисия е постъпила 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-398/11.10.2021 г. На 8.10.2021 г. е 

приключил срокът за подаване на документи. Виждате, в докладната 

е описано, че едно лице през електронен сайт за търсене на работа е 

подало документи, без да са налични всички изискуеми документи, 

съгласно публикуваната обява. Приложен е списък на кандидатите 

за участие в процедурата, както и справка за представените 

документи. Посочено е, съгласно Вътрешните правила на 

Централната избирателна комисия, че трябва да се сформира 

комисия с редовни и резервни членове.  

Докладвам ви тази докладна за запознаване, за да може в по-

късната част на заседанието да се приеме решение по сформирането 

на комисията за подбор.  

С № ЦИК-09-396 от 8.10.2021 г. е представена докладна 

записка с предложение за одобряване на проект на допълнително 

щатно разписание по чл. 39, ал. 5 от Правилника на Централната 

избирателна комисия. С оглед на това, че се произвеждат два вида 
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избори в изготвения проект на допълнително щатно разписание, е 

завишен максималният размер на основната месечна заплата за 

длъжността „Главен експерт“ спрямо допълнителното щатно 

разписание за изборите на 11 юли 2021 г. Предложението е срокът 

на действие на това допълнително щатно разписание да е до 

3 декември тази година.  

В тази връзка ви предлагам да одобрим представения проект 

на допълнително щатно разписание, което да бъде утвърдено от 

председателя на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад за предложението на директора на дирекция 

„Администрация“ за щатното разписание по чл. 39 от Правилника.  

Имате ли други предложения?  

Ако няма, моля, режим на гласуване.  

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

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, също за запознаване ще ви 

докладвам писмото на секретаря на община Плевен, то е за работна 

група за обсъждане. Поставят се въпроси във връзка с 

предоставянето на бюлетини на секционните избирателни комисии 

за секциите, определени с машинно гласуване. Посочва се като факт 

на произведените избори на 11 юли, че само в две секции се е 

наложило преминаване към гласуване с хартиени бюлетини и в този 

смисъл всички предоставени предварително бюлетини са били 

опаковани като неизползвани.  

Съвсем резонно стои този въпрос. Той стои пред нас и при 

определянето на тиража на бюлетините по изборни райони, но стои 

и впоследствие при предоставянето на изборните книжа и материали 

на секционните избирателни комисии, като се има предвид, че ще 

бъдат и два избора на 14 ноември.  
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За запознаване, за да можем да го обмислим и да излезем не 

само с отговор до секретаря на община Плевен, а може би с едно 

принципно решение по този въпрос.  

Докладвам ви писмо от главния секретар на Министерството 

на финансите с вх. № ПВР/НС-04-4/11.10.2021 г. Във връзка с 

осъществяване на контрола върху отпечатването на бюлетините ни 

се предоставя списък на служителите, които са оторизирани да 

осъществяват такъв контрол, по принцип като контрол върху 

отпечатването на ценни книжа. Те са от отдел със същото 

наименование в дирекция „Финанси и управление на собствеността“ 

в Министерството на финансите. За сведение ви го докладвам.  

Докладвам за сведение писмо, получено от Министерството 

на финансите, с искане за предоставяне на необходимата 

информация до 15 октомври 2021 г. Като се изготви от главния 

счетоводител, ще бъде представено на вниманието на Централната 

избирателна комисия. Приключих на този етап.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

 Колеги, следващ докладчик в пета точка е госпожа Матева. 

Заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във връзка с 

постъпило преди няколко дни – на 8 октомври 2021 г., искане от 

господин И. А. за заличаване на данните му от списъка за 

подкрепа на Политическа партия „Общество за нова България“, 

тъй като не е давал съгласието си за включване в такъв списък. 

Както си спомняте, надявам се, ви докладвах, че ще резолирам 

администрацията да предложи начин за заличаване на лицето. В 

днешна дата ми е разпределена докладна записка – доклад относно 

искането за заличаване с вх. № ЦИК-09-397 от 11 октомври 2021 г. 

Докладът се намира във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали.  
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Изводът на директора на дирекцията е, че след извършена 

проверка не се е установило по решение на Централната 

избирателна комисия да са заличавани лица от списъци за 

подкрепа при регистрация на партии.  

Едновременно с това обаче, ако погледнете предпоследния 

абзац, се оказва, че по този начин, който се предлага в крайна 

сметка, но се нарича „блокиране на данните в интернет страницата 

на ЦИК“, има множество заличавания по протоколни решения на 

Централната избирателна комисия през 2017 г. Едно от тези 

протоколни решения помолих да бъде качено във вътрешната 

мрежа в папката с моите инициали, но всъщност е качено извън 

папките – извлечение от протокол № 478 от 2017 г.  

Предложението ми е да постъпим по аналогичен начин. И 

тъй като на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия възможността за проверка е в електронния носител на 

данните на списъците, на практика, за да се заличат данните, те 

трябва да бъдат блокирани и при извършване на проверка да не 

излиза името на лицето, което не се е подписало в подписката. В 

този смисъл има и проект на писмо до „Информационно 

обслужване“ АД въз основа на евентуално протоколно решение от 

днес да бъдат блокирани данните на лицето И. Л. 

А. на съответната посочена страница и ред от списъка 

на избирателите.  

Ще ви моля да вземем такова протоколно решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад. Имате ли друго предложение?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо от 

Районна избирателна комисия 24 – София, с вх. № НС-15-745/27 от 

9 октомври 2021 г., с което ни информират, че ни изпращат 

публичния регистър на инициативните комитети за издигане на 

независими кандидати за народни представители. От копието от 

публичния регистър на Районната избирателна комисия става ясно, 

че има регистрирани два инициативни комитета на територията на 

района за издигане на независим кандидат Бойко Атанасов за 

кандидат за народен представител, и на Давид Леви.  

С това на практика е получена информация от всички 

районни избирателни комисии. Там, където не беше изпратена 

писмено, съм помолила служителите от отдел „Регистри“ да се 

обадят. В папката с моите инициали от вчерашното заседание 

можете да видите списъка на постъпилите за регистрация в РИК 

инициативни комитети. Във всички 31 районни избирателни 

комисии имаме регистрирани четири инициативни комитети – един 

в Бургас, два в 24 РИК и един в 25 РИК. Това ви докладвам за 

сведение за момента.  

Следващият доклад е с вх. № ПВР/НС-04-3/08.10.2021 г. 

Разпределен е обаче на 11 октомври и се намира в папката от 

вчерашна дата. Това са указанията на Министерството на 

здравеопазването и на главния държавен здравен инспектор за 

провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември в условията 

на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-

19. Те са 13 страници.  

Предлагам ви, колеги, да се запознаете с тях и да ги 

съобразим при приемането на Методически указания, както и на 
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съответното решение, което вземаме за прилагане на тези мерки в 

изборния процес. В момента ги докладвам за запознаване.  

И последният ми доклад в тази точка е искане с вх. № ЦИК-

12-46/08.10.2021 г. от Обществения съвет за осигуряване на 

стенограф за редовните заседания – всеки вторник от 16,30 ч. То е 

предоставено на К. М. за изпълнение, така че го докладвам само за 

сведение.  

Колеги, във връзка с взетото вчера решение за процедурата за 

провеждане на различните жребии, първият от които е за определяне 

номерата в бюлетината, традиционно качваме съобщение на 

страницата на Централната избирателна комисия за това. За 

съжаление, текстът на съобщение не е качен във вътрешната мрежа. 

Ще се обадя да го качат и да го докладвам след следващ докладчик.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в Доклади по административни преписки е господин Димитров.  

Имате ли готовност за доклад?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да. Благодаря Ви, госпожо 

Председател.  

Една част може би веднага ще докладвам, а друга част малко 

по-късно.  

С вх. № ПВР/НС-20-11/11.10.2021 г. е пристигнал отговор от 

Съвета за електронни медии. Ако помните, те ни предложиха да 

подпишем едно споразумение, което ние традиционно подписваме, 

защото има такъв текст в Изборния кодекс. Тъй като аз бях 

направил и ние гласувахме една малка редакция в чл. 2, ал. 1, те са 

върнали тази редакция с още по-малка корекция и сега ал. 1 от чл. 2 

би звучала така: „Съветът за електронни медии изпраща сигнал до 

ЦИК за преценка по компетентност в случаите на регистрирано 

несъответствие с изборното законодателство. В сигнала се посочва 

точното време на излъчване на предизборното аудио- или 

аудиовизуално съдържание“.  
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На практика е същият текст. Това, което е заменено, е „по 

компетентност на ЦИК“.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не е вярно това.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Кое не е вярно?  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точното време на излъчване на аудио- и 

не знам какво си материала. Това значи от 17,00 ч. до 18,45 ч. Докато 

нашата идея беше: не ме интересува колко е продължителността на 

материала, а точно къде се нарушава Изборният кодекс.  

РОСИЦА МАТЕВА: В коя минута и секунда от този 

материал.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ако искате, тогава ще им върнем 

отново с „времевите параметри в минути“. Те са го върнали по повод 

на компетентността. Отново да пишем писма и да ги разменяме?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Както те са 

направили предложението, първото изречение – добре. Второто – 

както бяхме предложили.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Точното време на излъчване.  

РОСИЦА МАТЕВА: Точната минута и секунда.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Бяхме писали „времевите 

параметри“. Какво да правим? Много юристи и всеки има мнение.  

Точното време, както тук е написано, в минути и секунди на 

излъчване на предизборната и така нататък. Това ще добавим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Как беше нашето 

предложение?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Трябва да видя в писмото, тъй като 

сега ми предадоха отговора и не съм го обвързал с нашето писмо.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да видиш какво написа там и те как са го 

претрансформирали.  

РОСИЦА МАТЕВА: Ние искаме точното време на 

извършване на нарушението. Примерно, 15-минутен материал, на 

10-та мин., 15-та секунда.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, минути и секунди – аз 

предложих да се запише това евентуално. Точното време, минути и 

секунди. Друго няма какво. Предполагам, че те няма да възразят.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точното време, в което е установено 

несъответствието.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще добавя това. Ще им върнем 

отговор с нова редакция. Между другото, подписването е 

неприсъствено. То е било така и на 11 юли 2021 г., аз проверих. 

Толкова по този входящ номер.  

С вх. № ПВР/НС-20-6 от 11 октомври, тоест от вчера е 

постъпил текстът на споразумението, което БНТ сключва с 

участниците в кампанията. Споразумението е много дълго, според 

мен е поне 20 страници, тъй като описва подробно какви са 

задълженията, кои ще бъдат водещите, какви са часовите пояси. Има 

отделни споразумения за кампаниите за избори за президент и 

вицепрезидент и отделно за кампаниите за избиране на народни 

представители.  

Предлагам да го одобрим, тъй като, след като самата медия и 

един дълъг списък от участници са се съгласили със съдържанието 

на това споразумение, с протоколно решение да одобрим 

споразумението, тъй като ние трудно бихме могли да добавим 

каквото и да било.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

необходимо ли е време? Понеже са дълги споразуменията, може би в 

следобедната част на заседанието? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре. Те са в моята папка.  

И третият ми доклад е по вх. № ПВР/НС-04-1-9. В моята 

папка има подготвен отговор, той е банален. Изпратили са ни 

уведомление, че господин Гóран Петров, който ще е част от мисията, 

може би ще бъде ръководител на мисията на ОССЕ, желае да се 
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срещне с ЦИК на 26 октомври 2021 г. Отговорът е, че имаме такава 

възможност и часът трябва да бъде уточнен допълнително.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложение, различно от това на докладчика, за да го подложа на 

гласуване? Няма.  

Моля, режим на гласуване по предложението на господин 

Димитров.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

В пета точка, госпожо Матева, по преписката, която току-що 

дойде.  

РОСИЦА МАТЕВА: Преписката, която дойде, колеги, е с 

вх. № ПВР/НС-10-1/12.10.2021 г. Това е постъпило по електронната 

поща писмо с едно изречение: „Приложено ви изпращаме 

кандидатите за президент и вицепрезидент на Политическа партия  

„Общество за нова България“. Има прикачена информация от 

деловодството, че таблицата не може да се отпечата, защото е 

защитена.  

Моето предложение е незабавно по електронна поща да бъде 

върнат отговор на В. А., която е изпратила това писмо, 

че редът за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент 

на политически партии, които са регистрирани в изборите за 

президент и вицепрезидент, не е този, не е по електронна поща, а 

трябва да бъдат подадени документи, при спазването на реда на 

Решение № 578-ПВР от съответната дата и срокът за това е днес до 

17,00 ч.  

Затова предложението ми е да бъде отговорено по електронна 

поща на този имейл, ако сте съгласни.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, 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.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в моята папка вече е качено 

съобщението за жребия, за което говорих при предходния си доклад, 

така че ви моля да го погледнете и ако сте съгласни с текста, да бъде 

прието с протоколно решение, за да бъде качено на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста 

на съобщението?  

Колеги, моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, ако може спешен 

доклад във връзка с жалба, постъпила в Централната избирателна 

комисия с вх. № ПВР/НС-23-9/11.10.2021 г. в 17,34 ч. вчера срещу 

Решение № 688 от 6 октомври на Централната избирателна комисия. 

Преписката е окомплектована и е готова за изпращане във 

Върховния административен съд. Докладвам я само за сведение в 

момента.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Какво обжалват?  
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РОСИЦА МАТЕВА: Българските машини за гласуване 

обжалват решението за обявяване на обществена поръчка за 

закупуване на 1600 устройства.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с доклади по пета точка.  

Следващ докладчик е господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-00-11 от 

8.10.2021 г. В Централната избирателна комисия е получено писмо-

отговор от Илия Горанов от „Информационно обслужване“ АД – 

ръководител ИКТ. Това е във връзка с получено в Централната 

избирателна комисия писмо от Районна прокуратура – гр. Плевен, по 

отношение на едно лице с посочено ЕГН от гр. Славяново, за което 

ни информираха, че с присъда или с утвърдено споразумение е 

наложено наказание по чл. 37, ал. 1, т. 6 от Наказателния кодекс – 

лишаване от право да заема ръководна работа и работа, свързана с 

управление и опазване на имущество на държавата, общините, 

кооперации, обществени организации и на други юридически лица, в 

които той участва, в срок от една година и шест месеца, считано от 

датата на одобряване на споразумението.  

Във връзка с горното и практиката на Централната 

избирателна комисия изпратихме писмо до „Информационно 

обслужване“ АД да се извърши проверка по отношение на Х. Т. Т. 

дали към момента заема такива длъжности с оглед на евентуалното 

тяхно прекратяване и за в бъдеще до изтичане на срока на присъдата 

да имат предвид при извършване на бъдещи проверки за евентуално 

участие на това лице в предстоящи избори.  

С входящия номер, който преди малко ви докладвах, ни 

информират, че в резултат на извършена проверка е установено, че 

посоченото лице не е регистрирано като кандидат за президент и 

вицепрезидент на Републиката или за кандидат за народен 
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представител в изборите на 14 ноември 2021 г. и към момента не е 

регистрирано и в друго качество на предстоящите избори на 

14 ноември. Посоченото лице е било регистрирано като 

представител на политическа партия в РИК – Плевен, в изборите на 

4 април 2021 г. и на 11 юли 2021 г., както и като кандидат за кмет на 

местните избори на 25.10.2015 г. в ОИК – Плевен. Посоченото лице 

е включено в списъка на лицата с влязла в сила присъда със срок до 

28 март 2023 г. и съответно ще бъде включено при проверка на 

регистрация за участие в избори до посочения срок. Като ни 

обръщат внимание, че към момента нямат получени пълни данни за 

регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент, 

включително и ЕГН, поради което регистърът, с който се извършват 

проверките, е непълен. Тези данни са необходими за осъществяване 

на всички проверки – както текущи, така и бъдещи. Към момента са 

извършили горната проверка само на база на три имена на лицето 

спрямо данните от публичния регистър на кандидатите за президент 

и вицепрезидент на републиката, който е публикуван на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия.  

Това, уважаеми колеги, е и с оглед на това, че днес така или 

иначе приключва регистрацията и евентуално колегите от 

„Информационно обслужване“ АД може да направят и една 

последваща проверка след приключване на регистрация на 

кандидатските листи за народни представители и в съответните 

районни избирателни комисии.  

Към момента го предлагам за сведение. И този отговор да 

отиде към преписката, която ни е изпратена от Районна прокуратура 

– Плевен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка е госпожа Елка Стоянова – заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.  
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Колеги, в папка с мои инициали от днешна дата докладвам 

преписка с вх. № НС-04-02-184/3, което е разпореждане от Софийска 

районна прокуратура, с което младши прокурор И. Д. ни 

разпорежда да представим оригинал на страница 144 от списъците 

на лица, подкрепящи ПП БЗНС за изборите за народни 

представители, проведени на 4 април и установъчни данни на 

членовете на Централната избирателна комисия, приели на 

16.02.2021 г. в 11,30 ч. списъците с граждани, подкрепящи БЗНС; 

установъчни данни на членовете на Централната избирателна 

комисия, посочени поименно четирима души. Материалите следва 

да изпратим незабавно в сектор „Разследване на икономически 

престъпления“ на старши разследващ  полицай Красимир Костов. 

Указват ни, че ако не изпълним разпореждането, ще бъдем глобени 

на база на съответна разпоредба от закона с глоба от 50 до 2000 лв.  

Докладвам го за сведение. След като подготвя проект на 

писмо, ще го докладвам отново.  

Вторият ми доклад в тази точка е във вчерашна папка с мои 

инициали. Докладвам ви писмо с вх. № МР-06-15. Писмото е в папка 

от 8-и, но във вчерашната папка от 11-и е проектът за решение, тъй 

като писмото, което ви докладвам, е от община Пазарджик. 

Изпращат ни Решение № 218 от 30 септември 2021 г. на Общински 

съвет – Пазарджик, взето с протокол № 10 на заседание от същата 

дата, с което е взето решение за насрочване на местен референдум в 

село Синитово, община Пазарджик, на 21.11.2021 г. Писали са в 

писмото от община Пазарджик, че ще има две секции, в които ще се 

извършва гласуването. Приложено е Решението на Общинския съвет 

за образуването на секцията.  

След като се чух с председателя на ОИК – Пазарджик, 

установих, че при тях няма информация, не са получили това 

решение, затова ви предлагам да вземем решение, с което да се 

определят, както се процедира по принцип при местни референдуми, 
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насрочени с решения на общинските съвети, да вземем решение 

относно възнаграждението на членовете на ОИК и СИК за 

провеждането на местен референдум в Синитово и да изпратим 

копие от писмото на община Пазарджик до председателя на ОИК – 

Пазарджик, за да могат да си знаят, че оттук нататък ще се занимава 

с организацията на провеждането на референдума, тъй като това е 

тяхно задължение.  

Това, което предлагам сега за гласуване, е проект на решение 

в папка от 11-и, проект № 716.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предполагам, че все пак писмото не е 

постъпило от община Драгоман. Би трябвало да се отстрани тази 

грешка. Може би и входящият номер не е същият.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Входящият номер е същият, очевидно е 

техническа грешка. Благодаря, господин Томов.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли предложения по текста?  

Моля, режим на гласуване за приемане на решение относно 

възнаграждение на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на 

местен референдум в село Синитово, община Пазарджик на 

21 ноември 2021 г.  

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

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 № 719-МР/12.10.2021 г.  

Следващ докладчик е госпожа Георгиева – заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  
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Колеги, получили сме писмо от Районна избирателна 

комисия 31 – Ямбол, с което те ни питат как ползва отпуск 

председател на общински съвет в случаите, когато е кандидат за 

народен представител. Ние на този въпрос сме отговаряли 

многократно. Централната избирателна комисия е качвала тези 

отговори в рубриката „Въпроси и отговори“.  

Предлагам да изпратим писмо до Районна избирателна 

комисия 31, което впоследствие като въпрос и отговор да качим в 

нашата рубрика „Въпроси и отговори“. Уведомяваме ги, че кандидат 

за народен представител, който е председател на общински съвет, 

задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време 

участва в мероприятия на предизборната кампания по аргумент от 

разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс. Относно 

общинските съветници няма законова пречка да участват в сесиите 

на общинските съвети от регистрацията им до обявяване на 

изборните резултати.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз подкрепям отговора, предложен 

от докладчика. Това всъщност е трайна позиция на Централната 

избирателна комисия, мисля, че от 2017 г. насам. Може би с оглед 

натовареността ни сме пропуснали да го качим още в самото начало 

като въпрос и отговор в нашата рубрика.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста 

на писмото, което да бъде изпратено до РИК – Ямбол, и да се качи в 

рубриката „Въпроси и отговори“?  

Ако няма друго предложение, моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 
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Севинч Солакова и Цветанка Георгиева); против – 2 (Росица 

Матева и Цветозар Томов).  

Заповядайте, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Гласувах „против“, защото текстът на 

чл. 161, ал. 1 е императивен и изисква кандидатът за народен 

представител да ползва задължителен отпуск през цялото време от 

регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. 

Тълкуването, което обичайно прави Централната избирателна 

комисия, е значително по-толерантно, но според мен не съответства 

на текста и смисъла на законовото ограничение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се 

в първа точка: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов.  

 

Точка 1. Машинно гласуване.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, постъпило е писмо с вх. № ПВР/НС-5-

4/11.10.2021 г. Писмото е от областния управител на Стара Загора и 

с него сигнализира за проблем с графика на доставяне на машините 

за гласуване в изборите на 11 юли, като посочва за пример, че в една 

секция машината е доставена пет часа след доставянето на книжата 

и материалите на СИК, а в друга секция техникът на машините е 

реагирал късно при възникнал технически проблем, тъй като му е 

бил даден  голям за обхождане район. За съжаление, не е посочено 

времето, в което е реагирал.  

Що се отнася до транспортния график, вече докладвах и на 

предишното заседание, че е осъществен контакт между изпълнителя 

и районните избирателни комисии за съгласуване на графика, така 

че считам, че на тези избори вече ще има координация и няма да се 

налага на секционните избирателни комисии да чакат за доставяне 

на машините. Също така в договора между Централната избирателна 
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комисия и изпълнителя е заложено оказването на техническа помощ 

с време на реакция до 60 минути, така че ние бихме били реагирали, 

ако знаем точно времето, за което е реагирал в съответния случай, но 

не е  посочено.  

Предлагам писмото да остане за сведение.  

Другото писмо, което сме получили, е с вх. № НС-23-436-

1/11.10.2021 г. от Пламен Анастасов, който е председател на СИК и 

изпраща свои препоръки, свързани с по-лесното протичане на 

изборния процес.  

Първото му предложение е за протоколите за приемане и 

предаване на машините, като обръща внимание, че в Методическите 

указания не е указано какво се прави с тези протоколи и на кого се 

предават, както и предлага да бъдат приложени самите протоколи в 

книжата. Считам, че това е разумно предложение и трябва да го 

съобразим при изготвяне на Методическите указания, тъй като 

действително не сме указали тези протоколи за приемане и 

предаване на машините на кого се предават.  

Другите предложения в писмото са свързани с 

необходимостта от звукова индикация при изключване на 

захранването на машината и с поставяне на маркери на смарткартите 

за по-лесна работа на избирателите. Считам, че тези предложения 

поради краткото време до изборите не е възможно да бъдат 

реализирани, но напълно приемам предложението му за 

Методическите указания. Предлага смарткартите да имат различни 

цветове и маркер докъде да бъде пъхната смарткартата.  

Предлагам писмото да остане за сведение и за съобразяване 

при изготвяне на Методическите указания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предходния доклад на господин Войнов по писмо с вх. № ПВР/НС-

5-4/11.10.2021 г., което е от областния управител на Стара Загора, ви 

предлагам да го изпратим на изпълнителя по договора за 



22 

 

логистиката на машинното гласуване „Сиела Норма“ АД за 

съобразяване не само в този изборен район, а и във всички останали 

изборни райони и да не се допуска в изборите на 14 ноември 

подобно добавяне, така че да обезпечат с достатъчен брой 

специалисти по общините, за да може безпроблемно да протича 

процесът по снабдяване на избирателните секции с машините за 

гласуване. В този смисъл ви предлагам да бъде изпратено на „Сиела 

Норма“ АД. И да информират Централната избирателна комисия, 

разбира се.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Засега за сведение само едно писмо с 

вх. № ЧМИ-04-02-12/11.10.2021 г. Писмото е от Главна дирекция 

„Жандармерия“ и с него ни уведомяват, че във връзка с втория тур 

на частичните избори е бил осъществен съпровод и охрана на 

СУЕМГ от склада на „Карго-партнер“ до избирателните секции и 

обратно, както беше указано в наше писмо, и че всички СУЕМГ са 

върнати в склада.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към трета точка: Гласуване извън страната.  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

 

Точка 3.  Гласуване извън страната.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Колеги, докладвам ви писмо от Работна група „Избори“, с 

което сме сезирани, че е допусната техническа грешка в начина на 

изписване на държавата Азърбайджан в списъка на потвърдените 
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заявления за гласуване извън страната, като е посочен правилния и 

обективирана молба да се поправи.  

Предлагам с писмо до изпълнителя да възложим поправка на 

тази техническа грешка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, 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.  

В трета точка – заповядайте, госпожо Стоянова, имате заявен 

доклад.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви писмо в моя папка от 

днешна дата – запитване от една дама, която си е подала заявление 

за гласуване, получила е известие, че е подадено успешно, но желае 

да получи пълно копие от подаденото заявление, предполагам в pdf 

или в друг формат. По тази причина помолих администрацията да 

подготвят писмо до „Информационно обслужване“ АД, за да ни 

отговорят дали е възможно да бъде предоставен pdf файл или друг 

подобен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, молбата, 

която докладва госпожа Стоянова, е с вх. № ПВР/НС-22-

19/11.10.2021 г.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз предложих да попитаме дали е 

възможно да бъде направено това и да й бъде изпратен файлът. 

Предоставям на Комисията да прецени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова?  

Заповядайте, господин Томов.  
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Вероятно госпожата не е обърнала 

внимание на обстоятелството, че заявлението й е прието успешно, 

въпреки че е получила такова съобщение. В този смисъл 

притесненията й за евентуален случай на грешка аз не виждам да са 

основателни. Не, че има нещо лошо в това да отговорим на искането 

й, но в случая аз не виждам смисъл това да се направи. Тя е подала 

едно заявление, което е прието в системата, ще бъде включено в 

предварителния списък с личните си данни и те не са сбъркани, 

защото иначе тя нямаше да получи потвърждение, че заявлението е 

прието успешно. Ако не беше прието успешно – окей, но в случая не 

е така.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова?  

Моля, режим на гласуване за изпращане на писмо до 

„Информационно обслужване“ АД дали има такава възможност.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч 

Солакова и Цветанка Георгиева); против – 1 (Цветозар Томов).  

Колеги, преминаваме към шеста точка: Доклади по дела, 

жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Стоянова.  

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам ви постъпил 

днес сигнал по имейл с вх. № ПВР/НС-22-28, именувано като сигнал 

за нерегламентирана агитация от госпожа Анелия Петрова, с който 

ни сигнализира за два билборда в участъка на бул. „Симеоновско 

шосе“. Описан е участъкът и е приложена снимка, на която е виден 

плакат с надпис: „Време е, България“ и отдолу наименованието и 

знакът на една от коалициите, регистрирана за участие в 
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предстоящите избори. Госпожата го прилага като сигнал за 

извършване на предизборна кампания преди официалния старт на 

такава.  

Считам, че въпреки визуалното възприятие от снимката, 

показващо по недвусмислен начин съответната коалиция, предвид 

разпоредбата на т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния 

кодекс, визираща легално определение на предизборна агитация, 

което е призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат партия или 

коалиция, и това, че наименованието и символите на партии и 

коалиции, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив 

за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на Кодекса, поради 

което считам, че съгласно буквата на закона този случай не 

представлява предизборна агитация, което е основното съдържание 

на предизборната кампания, както го е визирала госпожата.  

Считам, че този сигнал следва да бъде оставен без 

разглеждане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предложението на докладчика е да бъде оставено без разглеждане.  

Госпожо  Стоянова, заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Много се извинявам, но тъй като това, 

което докладва колегата Стоянова, е именувано сигнал и съдържа 

информация, твърдения за поставен агитационен материал извън 

кампания, съгласно чл. 185, ал. 2 от Изборния кодекс преценката не 

е на Централната избирателна комисия. В този смисъл не мога да 

подкрепя предложението й за начина, по който да се процедира по 

сигнала.  

Предлагам да бъде препратен за преценка на областния 

управител, тъй като ние определено нямаме правомощия в тази 

посока. Да бъде изпратена по компетентност на областния 

управител.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

докладчикът направи предложение. Освен него има постъпило и 

друго предложение, което ще подложа на гласуване, тъй като е ново 

по същество.  

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Елка 

Стоянова да бъде препратено на областния управител по 

компетентност, съгласно чл. 185, ал. 2 от Изборния кодекс.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – 3 (Гергана Стоянова, Любомир  Георгиев и 

Цветозар Томов).  

Колеги, това предложение събра необходимото мнозинство, 

така че в този смисъл да бъде изготвено писмо до областния 

управител.  

Госпожо Матева, заповядайте в Доклади по дела, жалби и 

сигнали.  

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпила в Централната избирателна комисия жалба от И. Л. в 

оригинал към вх. № ПВР-10-11. Това е за сведение, тъй като тя беше 

постъпила по електронната поща. Окомплектована е 

административната преписка и е изпратена във Върховния 

административен съд.  

Днес при проверка, извършена от мен, има данни на сайта на 

Върховния административен съд, че в закрито заседание има 

разпореждане по делото, но юрисконсултите на Централната 

избирателна комисия не са ме информирали какво е разпореждането. 

Щом получа информация, ще информирам и Централната 

избирателна комисия.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия за подготовка на 

преписките за регистрация на кандидатски листи, както и заради 

провеждане на работни групи.  

Заседанието ще продължи в 16,30 ч., а в 14,00 ч. ще е 

работната група по въпросите, свързани с гласуването извън 

страната. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 

14 членове – налице е необходимият кворум.  

Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако прецените, имам две предложения на 

президента за насрочване на избор днес, а може и по-късно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В Доклади по 

административния преписки по-нататък. 

Продължаваме с доклади по точка втора: Регистрация на 

кандидатски листи.  

Госпожо Георгиева, заповядайте.  

 

Точка 2. Регистрация на кандидатски листи за президент и 

вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, в моя папка с 

проектен номер 732 ви докладвам проект на решение за 

регистриране на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на 

Републиката Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов 

за участие в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Постъпило е предложение от Инициативния комитет, 

подписано от Яна Владимирова Трендафилова, представляваща 

инициативния комитет, който е регистриран с Решение № 672-ПВР 
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от 4 октомври на Централната избирателна комисия, заведено е под 

№ 16 на 11 октомври в Регистъра на кандидатите за президент и 

вицепрезидент на Републиката.  

Към предложението са приложени заявление-декларация по 

чл. 318, чл. 3, Приложение № 77-ПВР от изборните книжа, 

подписано от Цвета Кирилова Кирилова и заявление-декларация по 

същите членове – чл. 318, чл. 3, подписано от Георги Атанасов 

Тутанов. 

Приложен е и списък, съдържащ трите имена, ЕГН и 

саморъчен подпис на заявени 3217 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на независимите кандидати за президент и 

вицепрезидент, представен на хартиен носител и в структуриран 

електронен вид. 

От протокол на ГД ГРАО за извършена проверка на списъка с 

избиратели се установява спазването на разпоредбата на чл. 320, ал. 

1 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на независимите кандидати. 

Налице са законовите изисквания, предвид което предлагам 

на Централната избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

Регистрира за кандидат за президент на републиката Цвета 

Кирилова Кирилова и за кандидат за вицепрезидент на републиката 

Георги Атанасов Тутанов, издигнати от Инициативен комитет, 

представляван от Яна Владимирова Трендафилова“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение мате ли въпроси?  

Ако няма, моля, режим на гласуване за регистрация на 

кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката 

Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 720-ПВР/12.10.2021 г.  

Със следващ доклад – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам проект на решение 

относно регистриране на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на Републиката Волен Николов Сидеров и Магдалена 

Ламбова Ташева в изборите на 14 ноември 2021 г. Проектът е с 

№ 734 в папка с моите инициали.  

Постъпило е предложение от партия АТАКА, регистрирана с 

Решение № 647-ПВР/НС на Централната избирателна комисия, 

подписано от Волен Николов Сидеров – представляващ партията. 

Това предложение е заведено под № 21 в Регистъра на кандидатите 

за президент и вицепрезидент на Републиката за кандидат за 

президент Волен Николов Сидеров и кандидат за вицепрезидент 

Магдалена Ламбова Ташева.  

Към предложението са приложени заявление-декларация,  

подписана от Волен Николов Сидеров, също така заявление-

декларация, подписана от Магдалена Ламбова Ташева.  

Налице са изискванията на чл. 318, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния 

кодекс, както и Решение № 578-ПВР/23.09.2021 г. на Централната 

избирателна комисия, поради което и на съответните правни 

снования, посочени в проекта, предлагам следния проект на  

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира за кандидат за президент на републиката Волен 

Николов Сидеров и кандидат за вицепрезидент Магдалена Ламбова 

Ташева.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд в тридневен срок от обявяването му“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси или предложения по текста? Няма.  

Моля, режим на гласуване относно регистриране на 

кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката 

Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 721-ПВР/12.10.2021 г.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект на решение е под 

№ 733 относно регистриране на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на Републиката Мария Петрова Колева и Ганчо 

Иванов Попов. 

Постъпило е предложение от партия ПРАВОТО, 

регистрирана с Решение № 626-ПВР/НС на Централната 

избирателна комисия. Решението е подписано от упълномощения 

представител на партията Красимир Борисов Криводолски, заведено 

под № 20 в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент 

за регистрация на кандидат за президент Мария Петрова Колева и 

кандидат за вицепрезидент Ганчо Иванов Попов. 

Към предложението са приложени заявление-декларация, 

подписана от Мария Петрова Колева, заявление-декларация, 

подписано от Ганчо Иванов Попов, както и пълномощно в полза на 

Красимир Борисов Криводолски. 

Предвид гореизложеното дотук и на съответните правни 

основания, цитирани в проекта на решение, предлагам Централната 

избирателна комисия да вземе следното  

„РЕШЕНИЕ: 
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Регистрира за кандидат за Президент на Републиката Мария 

Петрова Колева и кандидат за вицепрезидент Ганчо Иванов Попов. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по текста на проекта на решение, който беше 

представен?  

Моля, режим на гласуване за регистриране на кандидатска 

листа за президент и вицепрезидент на Републиката Мария Петрова 

Колева и Ганчо Иванов Попов.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 722-ПВР/12.10.2021 г. 

Следващ докладчик е госпожа Матева – заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение с проектен номер 730 в папка с мои инициали. Това е 

проект за регистриране на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на Републиката Анастас Георгиев Герджиков и 

Невяна Михайлова Митева-Матеева. 

Постъпило е предложение от инициативен комитет, 

подписано от представляващия инициативния комитет Радомир 

Петров Чолаков за регистриране на кандидатската листа. Самият 

инициативен комитет е регистриран с Решение № 673-ПВР от 

04.10.2021 г. на Централната избирателна комисия. Предложението 

на инициативния комитет е заведено под № 14 на 11 октомври 

2021 г. в регистъра на кандидатите за регистрация на кандидатите за 

регистрация на кандидат-президентската двойка. Към 
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предложението са приложени заявление-декларация, подписано от 

кандидата за президент Анастас Георгиев Герджиков и заявление-

декларация, подписано от Невяна Михайлова Митева-Матеева.  

Приложени са и списък, съдържащ трите имена, ЕГН и 

саморъчен подпис на 9999 избиратели, подкрепящи регистрацията 

на независимите кандидати. 

От извършената проверка, видно от протокола с вх. № ПВР-

04-03-42/12.10.2021 г. на Централната избирателна комисия се 

установява наличието на необходимия брой, не по-малко от 

2 500 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите 

кандидати. 

Налице са Изборният кодекс и на Решение № 578-ПВР на 

Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатите за 

президент и вицепрезидент.  

На посочените в решението правни основания ви предлагам 

да вземем решение, с което да регистрираме за кандидат за 

президент на Републиката Анастас Георгиев Герджиков, с посочено 

ЕГН и постоянен адрес и кандидат за вицепрезидент на Републиката 

Невяна Михайлова Митева-Матеева, с посочено ЕГН и постоянен 

адрес. 

Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение?  

Моля, режим на гласуване за регистриране на кандидатска 

листа за президент и вицепрезидент на републиката Анастас 

Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  
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Решението е №  723-ПВР/12.10.2021 г.  

Колеги, докато се изготвят останалите проекти, преминаваме 

към точка пета: Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, господин Чаушев.  

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, в моя вътрешна папка трябва да 

има два проекта на решение за предложение до Президента на 

Републиката да насрочи частични избори за кмет на кметство 

Йонково, община Исперих и за кмет на кметство Драгомъж, пак 

община Исперих. Документите са пристигнали с един и същи номер, 

но аз предлагам да вземем две решения. 

Предлагам първото предложение да бъде за кметство 

Драгомъж. Каква е ситуацията? Виждате текста. Постъпило е писмо 

с вх. № МИ-15-282/07.10.2021 г. от ОИК – Исперих, с което ни 

уведомяват, че след Решение № 63 по административно дело в 

Административен съд – Разград, влязло в сила, респективно е влязло 

и в сила Решение № 195/07.04.2021 г. на ОИК – Исперих, с което са 

прекратени предсрочно пълномощията на кмета на 

с. Драгомъж С. Н. Н. 

Приложени са съответните документи от страна на ОИК – 

Исперих, включително е направена и справка в Националната база 

данни „Население“ чрез страницата на ГД ГРАО и към 15.09.2021 г. 

там има 454 граждани с постоянен адрес, поради което предлагам да 

приемем това решение, с което да предложим на президента на 

Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство 

Драгомъж, община Исперих, област Разград, със съответното 

придружително писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси по текста на този проект на решение или предложения?  
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Моля, режим на гласуване относно предложение до 

президента на Републиката за насрочване на частичен избор за кмет 

на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград в едно с 

писмото до президента.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 724-МИ/12.10.2021 г. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-15-281 от 07.10.2021 г. пак от 

ОИК – Исперих, са ни изпратили документите, а именно, Решение 

№ 197/07.04.2021 г., с което са прекратили правомощията, съответно 

е обжалвано, влязло е в сила съответното решение на 

Административен съд – Разград, като с Решение № 197 са 

прекратили правомощията на кмета на село Йонково В. О. Ч. след 

влязло в сила решение на Административния съд – Разград, 

посочено в текста по адм. дело №  98/2021 г. Колегите са ни 

изпратили необходимата документация. Направена е справка за 

гражданите с постоянен адрес в кметство Йонково, община Исперих 

към 15.09.2021 г., които там са 1 355, поради което аз предлагам да 

приемем проекта на решение, с което да предложим на президента 

на Република България да насрочи частичен избор за кмет на 

кметство Йонково, община Исперих, област Разград, включително и 

със съответното придружително писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение за частичен избор на кмет на кметство Йонково? 

Ако сте се запознали със съдържанието на проекта, моля, режим на 

гласуване относно предложението на Президента за насрочване на 
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частичен избор за кмет на кметство Йонково, община Исперих, 

ведно с писмото до президента.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 725-МИ/12.10.2021 г.. 

Колеги, продължаваме с Доклади по административни 

преписки.  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, връщам на 

докладната с вх. № ЦИК-09-398/11.10.2021 г. във връзка с 

приключила процедура по приемане на документи за подбор за 

заемане на длъжността „стенограф“ в администрацията на 

Централната избирателна комисия.  

Докладвах ви в първата част на заседанието, сега ви 

предлагам да одобрим с протоколно решение състав на комисия, 

която да извърши, при спазване на вътрешните правила, утвърдената 

методика, процедурата за подбор. 

Предлагам ви комисия в състав: председател госпожа 

Йорданка Ганчева, членове: госпожа Елка Стоянова, господин 

Любомир Георгиев – членове на Централната избирателна комисия 

и останалите членове от състава на комисията за 

подбор: служители от администрацията, главен 

юрисконсулт Р. Ц., главен експерт, С. А. Предлагам ви резервен 

член Р.Ц. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, продължаваме с проекти на решения по точка втора: 

Регистрация на кандидатски листи за президент и вицепрезидент в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

 

Точка 2. Регистрация на кандидатски листи за президент и 

вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам в папката с мои 

инициали от днес проект на решение за регистриране на кандидатска 

листа за президент и вицепрезидент на Републиката на Марина 

Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова съответно. 

Постъпило е предложение от 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., подписано от 

представляващия инициативния комитет Константин Маринов 

Малчев и заведено под № 19. Проектът е с № 728.  

Заведено е под № 19 на 12 октомври в Регистъра на 

кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката на ЦИК 

за регистрация на кандидат за президент Марина Орфей Малчева с 

ЕГН  и постоянен адрес съответно и кандидат за вицепрезидент 

Савина Веселинова Луканова с ЕГН и постоянен адрес.  

Към предложението са приложени заявление-декларация по 

образец – Приложение № 77-ПВР от изборните книжа, подписано от 

Марина Орфей Малчева, заявление-декларация по същото 

приложение, подписано от Савина Веселинова Луканова и списък, 
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съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 

3070 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите 

кандидати за президент и вицепрезидент, същият и в структуриран 

електронен вид, представен на технически носител. 

От протокол с вх. № ПВР-04-03-43 от 12 октомври 2021 г. на 

Централната избирателна комисия от ГД ГРАО в МРРБ за 

извършена проверка на списъка е установено спазването на 

разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на поне 

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 на Решение № 578-ПВР/23.09.2021 г. на 

Централната избирателна комисия за регистрация на кандидати за 

президент и вицепрезидент на Републиката в изборите на 14 

ноември 2021 г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 и  

във връзка със съответните членове от Изборния кодекс, предлагам 

Централната избирателна комисия да вземе следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Регистрира за кандидат за президент на Републиката Марина 

Орфей Малчева и кандидат за вицепрезидент Савина Веселинова 

Луканова, издигнати от инициативен комитет, представляван от 

Константин Маринов Малчев“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси?  

Моля, режим на гласуване по проекта относно регистрация на 

кандидатска листа за президент и вицепрезидент на Републиката 

Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 2 (Росица Матева, Цветозар Томов).  

Решението е № 726-ПВР/12.10.2021 г.. 

Госпожо Георгиева, заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

проект на решение за отказ за регистриране на кандидатска листа за 

президент и вицепрезидент на Републиката на Венцислав Атанасов 

Ангелов и Дарина Недева Тодорова.  

Постъпило е предложение от инициативен комитет, 

подписано от Миглена Цветкова Петрова, представляваща 

инициативния комитет, регистриран с Решение № 666-ПВР/01.10. 

2021 г. на Централната избирателна комисия, заведено под № 17 на 

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-декларация, 

подписана от Венцислав Атанасов Ангелов и заявление-декларация, 

подписано от Дарина Недева Тодорова, както и списък, съдържащ 

трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2945 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент 

и вицепрезидент, представен на хартиен носител и в структуриран 

електронен вид. 

От извършената проверка от ГД ГРАО се установява, че не е 

спазена разпоредбата на чл. 318, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие 

на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите 

кандидати. 

На основание чл. 321, ал. 2 от Изборния кодекс,  Централната 

избирателна комисия е дала указания за отстраняване на 

установените непълноти и срок за изпълнение 17 часа на 

12 октомври 2021 г. В дадения срок непълнотите не са отстранени. В 

този смисъл не са налице изискванията на Изборния кодекс, предвид 

на което предлагам на Централната избирателна комисия да 
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„РЕШИ: 

Отказва да регистрира като кандидат за президент на 

Републиката Венцислав Атанасов Ангелов и за вицепрезидент 

Дарина Недева Тодорова, издигнати от инициативен комитет, 

представляван от Миглена Цветкова Петрова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознайте 

се с този проект на решение, свързан с отказ за регистрация на 

кандидатска листа.  

Колеги, имате ли предложения по проекта? Няма. 

Моля, режим на гласуване относно отказ за регистриране на 

кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката 

Венцислав Атанасов Ангелов и Дарина Недева Тодорова.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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 и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 727-ПВР/12.10.2021 г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам проект на 

решение № 737-ПВР в папка от днешна дата с мои инициали 

относно регистриране на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на Републиката Жельо Николов Желев и Калин 

Димитров Крулев за участие в изборите на 14 ноември 2021 г.  

Постъпило е предложение от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА 

БЪЛГАРИЯ за издигане на кандидат за президент Жельо Николов 

Желев и кандидат за вицепрезидент Калин Димитров Крулев в 

изборите на 14 ноември 2021 г.  

Заявлението е подписано от Калин Димитров Крулев, 

упълномощен представител на партията, регистрирано с Решение 

№ 640-ПВР/29.09.2021 г. на ЦИК. Предложението е заведено под 
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№ 22 на 12 октомври 2021 г. в регистъра на кандидатите за 

президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 

2021г. на ЦИК и с него се предлагат Жельо Николов Желев и Калин 

Димитров Крулев като кандидати за президент и вицепрезидент. 

Към предложението са приложени всички необходими документи, в 

това число заявление-декларация по чл. 318, пълномощно към 

входиралия и подписалия предложението.  

Тъй като са налице 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, 

предлагам да гласуваме решение с диспозитив, на основание чл. 57, 

ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 318, ал. 2 и чл. 321, ал. 1 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия  

„РЕШИ: 

Регистрира за кандидат за президент на Републиката Жельо 

Николов Желев, с лични данни, описани в диспозитива и Калин 

Димитров Крулев, със съответни лични данни, предложени от ПП 

ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ.  

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 въпроси? Ако нямате въпроси, моля, 

режим на гласуване относно регистриране на кандидатска листа за 

президент и вицепрезидент на републиката Жельо Николов Желев и 

Калин Димитров Крулев. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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 и Цветозар Томов); против – няма.  
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Решението е № 728-ПВР/12.10.2021 г.. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам следващ проект за решение в 

същата папка под № 738: регистрация на кандидатска листа от 

инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 

президент на Републиката Йоло Димитров Денев и Марио Цанков 

Филев като кандидат за вицепрезидент.  

Постъпило е предложение от инициативен комитет за 

издигане на кандидат за президент Йоло Димитров Денев и 

независим кандидат за вицепрезидент Марио Цанков Филев.  

Инициативният комитет е регистриран с Решение № 676-ПВР 

от 4 октомври на ЦИК. Предложенията е заведено под № 23 на 

12 октомври 2021 г. в Регистъра на кандидатите за президент и 

вицепрезидент на Републиката. Към предложението с приложени 

2 броя заявления-декларации – Приложение № 77-ПВР от изборните 

книжа, подписани от Йоло Денев и от Марио Цанков Филев, както и 

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

3070 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите 

кандидати за президент и вицепрезидент в структуриран електронен 

вид, представен на технически носител.  

Тъй като проверката на подписите не е приключила към 

12.10.2021 г., съгласно т. 25 от свое Решение № 578-ПВР/23.09. 

2021 г., Централната избирателна комисия взема решение за 

регистрация на независимите кандидати за президент и 

вицепрезидент на републиката при условията на неприключила 

проверка.  

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

1 от Изборния кодекс поради което ви предлагам да гласуваме 

решение с диспозитив: Централната избирателна комисия 

„РЕШИ: 
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Регистрира за кандидат за президент на Републиката Йоло 

Димитров Денев и кандидат за вицепрезидент Марио Цанков 

Филев“. 

Това е предложението ми за решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение, ако нямате предложения, моля, режим на 

гласуване за регистриране на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на Републиката Йоло Димитров Денев и Марио 

Цанков Филев.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, 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 № 729-ПВР/12.10.2021 г. 

Колеги, във връзка с регистрациите мисля, че имаше 

постъпили две заявления с искане за заличаване.  

Господин Георгиев, заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката от днес с мои 

инициали може да погледнете предложението с проектен № 737. 

Проектът е относно заличаване на регистрацията на партия 

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в 

изборите с народни представители на 14 ноември 2021 г. със заявен 

изх. № ПВР-НС-10-2/12.10.2021 г.  

Постъпило е заявление, подписано от представляващия 

партията Николай Нанков Ненчев, подадено от упълномощен 

представител Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева. Към 

заявлението е приложено решение на Управителния съвет от 

11.10.2021 г., на което е взето решение да бъде анулирана 
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регистрацията на партията за участие в парламентарните избори на 

14.11.2021 г. 

С Решение № 655-НС/29.09.2021 г. на Централната 

избирателна комисия Партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ е регистрирана за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г.  

Централната избирателна комисия намира, че искането за 

заличаване на регистрацията на партията е направено в срок, 

подписано е от представляващия партията, същото е основателно, 

поради което са налице условията за заличаване регистрацията на 

партията. 

Предвид изложеното и на основание чл. 137, ал 1, 2 и 3 от 

Изборния кодекс и Раздел девети от Решение № 545-

ПВР/НС/16.09.2021 г. предлагам на Централната избирателна 

комисия да 

„РЕШИ: 

Заличава регистрацията на партия БЪЛГАРСКИ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. и анулира издаденото 

удостоверение № 21-П от 29 септември 2021 г.; възстановява 

внесения депозит в размер на 2500 лева в 7-дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не е ли по-логично вторият абзац да 

стане първи? Поне хронологично той предхожда заявлението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение, докладван от господин Георгиев?  

Ако нямате предложения по текста, моля, режим на гласуване 

относно заличаване регистрацията на партия БЪЛГАРСКИ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г.  
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, 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 № 730-НС/11.10.2021 г. 

Продължаваме с точка пета: Доклади по административни 

преписки. 

Господин Димитров, заповядайте.  

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Сутринта започнах доклад по повод на споразумението, което е 

изпратила БНТ и се отнася до формите, отразяването на кампанията 

в програмите на телевизията.  

Споразумението е в две части. Едното е споразумение за 

отразяване на кампанията за президентските избори, а другото – за 

отразяване на кампанията в изборите за народни представители. 

Достатъчно подробно са описани всички форми, които са 

популярни. Като цяло в „Панорама“ ще вървят парламентарните 

избори, като по следната „Панорама“ е запазена за парламентарно 

представените партии, а преди това ще минат другите регистрирани 

партии, окато в Референдума ще има парламентарно представените 

партии, тоест издигнатите от тях президенти, докато в петък ще 

чуем седемте най-силно подкрепени според изследванията 

участници в изборите за Народно събрание. Това е делението, което 

е; има, разбира се подробни описания за всички други формати. 

Подписани са – едното споразумение е от 25 участници, другото – от 

26.  
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Предлагам да одобрим това споразумение, каквото е нашето 

задължение, с принципно решение, за което стана въпрос сутринта, 

като в папката ми има подпапка, в която има: одобрение 

споразумението за участие в парламентарните избори и одобряване 

на споразумението за отразяване на кампанията за президентски 

избори - нямат номера. Като отворите, ще видите наименованията: 

НС, одобряване на споразумение, ПВР, одобряване на споразумение. 

Тези текстове са подготвени от госпожа Гергана Стоянова. Тя 

предлага освен да ги одобрим, да ги изпратим в Сметната палата, 

въпреки че аз предполагам, че самата телевизия ги е изпратила вече. 

Те имат също такова задължение.  

Може би най-напред е добре да решим с принципно решение 

одобрението на споразумението за отразяване на кампанията за 

избор на народни представители, след което с друг номер да 

одобрим споразумението за отразяване кампанията за президент и 

вицепрезидент.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папката 

на колегата Димитров по проекта на решението относно одобряване 

на споразумение за отразяване на предизборната кампания в 

изборите за президент и вицепрезидент?  

Моля, режим на гласуване за одобряване на споразумението.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Решението е № 731-ПВР/12.10.2021 г..  

Следващият проект на решение е относно одобряване на 

споразумение за отразяване на предизборната кампания в изборите 

за народни представители на 14 ноември 2021 г.  

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 732-НС/12.10.2021 г..  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За тези две одобрени от нас 

споразумения има подготвени писма, които са придружителни. Да 

изпратим тези споразумения в Сметната палата: Споразумение/БНТ 

– 1 и 2: едното е за едното споразумение, другото е за другото 

споразумение. С едно писмо можем да ги приложим и да ги 

изпратим в Сметната палата, каквото задължение имаме – 

протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване за изпращане на одобрените споразумения с 

Решение № 731-ВР и Решение № 732-НС, да бъдат изпратени на 

Сметната палата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Радиото още не ни е изпратило. В 

момента гледахме двете споразумения от телевизията. Още върви 

конкурсът. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам останалата корекция от 

сутрешното заседание на писмото, с което връщаме отговор на 

госпожа Жотева – редакцията на ал. 1 в чл. 2 на споразумението. 

Сега вече изглежда така:  

„Съветът за електронни медии изпраща сигнал до 

Централната избирателна комисия за преценка по компетентност в 
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случаите на регистрирано несъответствие в изборното 

законодателство“. Това са сигналите, които те ни изпращат.  

В сигнала се посочва точното време в представения запис на 

предизборното аудио или аудио-визуално съдържание.  

Смисълът на това обратно писмо е ние да направим 

формулировката, която те по някакъв начин видоизмениха.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Всеки сигнал трябва да съдържа 

конкретни данни за извършено деяние. В този смисъл записът е 

прекалено общ. В този запис има продължително, в часове, минути и 

секунди, в което е извършено някакво деяние, което евентуално 

трябва да бъде предмет на, преценка за нарушение на Изборния 

кодекс. Проблемът е не да гледаме записи три часа, за да се чудим 

къде е деянието, което нарушава Изборния кодекс. Това е същината 

на това нещо и то беше още преди три дена ясно написано.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Преди три дни бяха времевите 

параметри на нарушението, а сега е записано точното време, 

представеният запис. То е едно и също. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точното време на 

несъответствието в представения запис, защото те го наричат 

несъответствие с изборното законодателство.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С това искат да кажат, че ние сме 

компетентният орган заради несъответствието. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Те ни пращат записа и аз трябва да го 

гледам целия, за да преценявам нещо.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, разбрах, точното време на 

несъответствието в представения запис, добре.  

РОСИЦА МАТЕВА: По-различно звучи текстът. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ние трябва да върнем такова 

писмо, за да може да се коригира текстът. Това е точно така, както 

ми продиктувахте Вашето предложение.  

Мисля, че това е достатъчно за точното време за 

несъответствието.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Те като пратят един 

запис, той е с определена продължителност. Ние в това изречение 

искаме да кажем точното време на установеното несъответствие.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колега Томов, когато дойде такъв 

сигнал, той винаги казва кой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Другият вариант е, 

че в сигнала се посочва точното време в представения запис, „както 

и интервала в минути и секунди, в което се счита, че има 

несъответствие на предизборното или аудио- и визуално 

съдържание“ – и продължава нататък.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ние не може да получим сигнал, 

без да е посочен източникът, тоест коя е телевизията, кое е радиото, 

какво е предаването, какъв е форматът и накрая от тази секунда до 

тази секунда и от тази минута до тази минута. Добре.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с 

направената редакция във второто изречение на редакцията на ал. 1, 

че в сигнала ще се посочи както точното време на направения запис, 

така и интервалът в минути и секунди на установеното 

несъответствие в предизборния материал, моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Колеги, продължаваме с последните доклади по точка втора.  

Заповядайте, госпожо Стоянова. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Имам два доклада. Единият е 

739 в папка с мои инициали за регистриране на кандидатска листа за 

президент и вицепрезидент на Републиката Лозан Йорданов Панов и 

Мария Хиндова Касимова-Моасе за участие в изборите на 

14 ноември 2021 г.  

Постъпило е предложение от 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. подписано е от 

Велислав Величков Величков, представляващ инициативния 

комитет, който е  регистриран с Решение № 680-ПВР/04.10.2021 г. 

на ЦИК. Предложението е заведено под № 24 на 12 октомври 2021 г. 

в Регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на 

републиката. 

Има приложени два броя заявления-декларации – 

Приложение № 77-ПВР от изборните книжа и списък, съдържащ 

трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 5200 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент 

и вицепрезидент, същият и в структуриран електронен вид, 

представен на технически носител.  

Тъй като проверката на списъка не е приключила към 

12 октомври 2021 г., съгласно т. 25 от Решение № 578-ПВР от 

23 септември 2021 г. на ЦИК, следва да вземем решение за 

регистрация на независимите кандидати за президент и 

вицепрезидент на републиката при условията на неприключила 

проверка. 

Тъй като са 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 ЦИК, предлагам решение с диспозитив: 

Централната избирателна комисия  
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„РЕШИ: 

Регистрира за кандидат за президент на републиката Лозан 

Йорданов Панов, и кандидат за вицепрезидент на републиката 

Мария Хиндова Касимова-Моасе. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването 

му“. 

Това е предложението ми за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли предложения по текста? Няма. 

Моля, режим на гласуване за регистриране на кандидатска 

листа за президент и вицепрезидент на Републиката Лозан Йорданов 

Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е с № 733-ПВР/12.10.2021 г. 

С това мисля, че приключи серията от решения за 

регистрация на кандидатски листи. 

Заповядайте, госпожо Стоянова, за доклад за заличаване. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, докладвам ви следващ проект в 

моята папка № 740. С вх. № ПВРНС-12-2 от 12.10.2021 г. е 

входирано заявление, подписано от Анелия Николова Денева – 

представляваща 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. Със заявлението се иска заличаване на 

регистрацията на инициативния комитет. Към заявлението има 

приложено обяснение от инициативния комитет, с което е посочена 
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като причина обективна невъзможност да се съберат необходимите 

подписи в подкрепа на независимите кандидати.  

Инициативният комитет е регистриран в ЦИК с Решение 

№ 678-ПВР от 4 октомври 2021 г. Тъй като искането за заличаване 

регистрацията на инициативния комитет е в срок и са налице 

условията за заличаване на подписаното заличено лице, считам, че 

същото е основателно, поради което ви предлагам решение с 

диспозитив: Централната избирателна комисия 

„РЕШИ: 

Заличава регистрацията на Инициативния 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., и анулира издаденото 

удостоверение.  

Възстановява внесения депозит в размер на 100 лева в 7-

дневен срок от влизане в сила на настоящото решение. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му“. 

Това е предложението ми за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

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

гласуване относно заличаване регистрацията на инициативен 

комитет за издигане на независим кандидат за президент Юрий 

Иванов Елисаветов и независим кандидат за вицепрезидент Иван 

Пейчев Йорданов. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е с № 734-ПВР/12.10.2021 г.  
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С това изчерпахме точка втора „Регистрация на кандидатски 

листи за президент и вицепрезидент в изборите на 14 ноември 

2021 г. 

Продължаваме с точка пета: „Доклади по административни 

преписки“ с госпожа Матева.  

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви докладна записка 

с вх. № ЦИК-09-3-399 от 12 октомври 2021 г. в папка с моите 

инициали във връзка с насрочения жребий за 13 октомври 2021 г.  

Администрацията предлага да бъде одобрен разход за фотограф, 

който да заснеме събитието за поколенията в размер на 300 лв. без 

ДДС, така че моля за протоколно решение. Посочен е параграфът, по 

който могат да се изплатят тези средства. Има и контролен лист за 

извършен предварителен контрол от финансовия контрольор, че 

Централната избирателна комисия може да поеме този разход.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване.  

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папката 

с моите инициали има три проекта за писма до ГД ГРАО, до 

Министерството на правосъдието и да МВР във връзка с 

необходимата проверка, която трябва да се извърши на кандидатите 

за президент и вицепрезидент. 

Предлагам да вземем решение да изпратим кандидатските 

листи, информацията за регистрираните кандидати с необходимите 

данни, за да бъде извършена проверката от ГД ГРАО дали 

съответстват на изискванията на точка 5 по Решение № 565-ПВР от 
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21 септември 2021 г., а да Министерството на правосъдието и 

Министерство на вътрешните работи – на изискванията на точка 8 

по Решение № 565 и по-специално на чл. 308 от Изборния кодекс, 

във връзка с ч93, ал. 2, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Конституцията на 

Република България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмата 

до Главна дирекция „ГРАО“, до Министерството на правосъдието и 

Министерство на вътрешните работи, както и до „Информационно 

обслужване“ за извършване на проверката по чл. 3, ал. 3 от 

Изборния кодекс – четирите писма, моля, режим на гласуване да 

бъдат изпратени за извършване на съответните проверки на 

кандидатите, регистрирани в изборите за президент и вицепрезидент 

на 14 ноември 2021 г.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Продължаваме с доклад по точка първа: Машинно 

гласуване. Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 1. Машинно гласуване.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от „Сиела Норма“ АД с 

вх. № ЦИК-06-29-19/12.10.2021 г. С писмото ни предоставят доклад 

относно изпълнение на задълженията по Договор № 34 в частта за 

втори тур на частичните избори, доклад с форматите за постъпилите 

обаждания със записи на всички разговори и подписани протоколи 

за предаване и приемане на машините за гласуване. 

Предлагам да възложим на директора на дирекция 

„Администрация“ да организира проверка на записите и 
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протоколите, а юристите да изготвят становище по изпълнението на 

договора в тази му част – от утрешна дата до края на работния ден.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: А информация от „Информационно 

обслужване“ АД? Да питаме, а после юристите да правят каквото  

искат. Говоря за анализа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, не е 

необходимо да гласуваме възлагането на работа на администрацията 

на Централната избирателна комисия. С резолюция на господин 

Войнов мисля, че е достатъчно. Аз съм им възложила изготвяне и на 

становище в рамките на срока до края на утрешния ден.  

Подлагам на гласуване изпращането на писмо до 

„Информационно обслужване“ АД да ни предоставят информация за 

евентуални несъответствия в машинното гласуване, проведено на 

втория тур в частичните местни избори. 

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР-

НС-23-3-1/12.10.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД и с него ни 

изпращат допълнителен списък с 43 лица, за които може да се 

осигури достъп до склада от 25 октомври, когато ще започне 

подготовката на машините за изборите. 

Предлагам да изпратим стандартното писмо до МВР и ДАНС 

за извършване на проверка на тези лица в най-кратък срок, но не по-

късно от 18 октомври предлагам, като лицата, за които не 

възразяват, да бъдат допуснати след допълнително решение на ЦИК 

и да ги помолим да ни уведомят за резултатите от проверката.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 

(Севинч Солакова).  

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия. Предвид 

провеждането на жребиите за определяне номерата в бюлетините и 

реда за представяне в различните форми на предизборната кампания, 

както и работната среща с представители на Държавната агенция 

„Електронно управление“ АД, Българския институт по метрология и 

Българския институт за стандартизация насрочвам следващото 

заседание на Централната избирателна комисия за утре, 13 октомври 

2021 г., от 15,00 ч.  

(Закрито в 18,10 ч.) 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Камелия Нейкова 

 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

Стенографи: 

  Нина Иванова 

 

    Юлия Димитров 


