
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 102 

 

На 15 октомври 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Козлодуй. 

Докладва: Гергана Стоянова 

3. Гласуване извън страната. 

Докладват: Цветозар Томов и Елка Стоянова 

4. Преписки по ЗДОИ. 

Докладва: Гергана Стоянова 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Димитър 

Димитров, Елка Стоянова Силвия Стойчева, 

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Силвия Стойчева 

7. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

8. Проект на решение относно обнародване на кандидатските 

листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 

ноември 2021 г. 

Докладва: Росица Матева 
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9. Проект на решение относно определяне на партиите, 

коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват 

медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Цветозар Томов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана Стоянова,  Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчев, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

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

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме десет членове на Централната избирателна 

комисия – налице е необходимият кворум за провеждане на 

заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – докладва: Емил Войнов 

2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Козлодуй – докладва: Гергана Стоянова 

3. Гласуване извън страната – докладват: Цветозар Томов и 

Елка Стоянова 

4. Преписки по ЗДОИ – докладва: Гергана Стоянова 

5. Доклади по административни преписки – докладват: 

Севинч Солакова, Димитър Димитров, Елка Стоянова Силвия 

Стойчева, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладва: Росица 

Матева 

7. Разни – докладва, господин Димитров. 
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Имате ли предложения за допълване на дневния ред? Няма. 

Моля, режим на гласуване на така представения проект на 

дневен ред. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Преминаваме към точка първа: Машинно гласуване. 

Господин Войнов, заповядайте. 

Точка 1. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, постъпил е доклад от главните юрисконсулти в 

дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия с 

вх. № ЦИК-06-29-21/13.10.2021 г. Докладът е относно изпълнение на 

Договор № 34 между Централната избирателна комисия и „Сиела 

Норма“ АД в частта за втория тур на частичните избори на 10 

октомври. Докладът подробно описва извършените проверки по 

предоставените от изпълнителя протоколи за приемане и предаване 

на СУЕМГ и информацията от постъпилите обаждания в изборния 

ден. Констатирано е, че във всичките 36 секции са били доставени и 

инсталирани машините. 

С писмо с вх. № ЧМИ-00-45/13.10.2021 г. „Информационно 

обслужване“ АД ни уведомяват, между другото, това писмо го 

докладвах вчера, че при компютърната обработка не са установени 

несъответствия, свързани с машинното гласуване. В тази връзка 

искам да докладвам и писмо от ОИК – Стражица, с вх. № ЧМИ-15-

112/14.10.2021 г., с което ни уведомяват, че на първия тур на 

машините е пишело „избор за кмет“ примерно на село Бяговица, 

докато на втория тур вече било коригирано това и записът е бил 

„избор на кмет на община“. В диска с телефонните обаждания са 

записани 25 файла, като в част от тях няма звукова информация, а 

другите са относно постъпилите обаждания в изборния ден. Не са 
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установени други неизпълнения на задълженията по договора, 

свързан с втория тур на частичните избори.  

Във връзка с горното предлагам да вземем решение за 

приемане на работата по Договор № 34 в частта за втория тур на 

частичните избори и за изплащане на дължимата по договора сума 

след представяне на надлежно оформена фактура, както и да 

освободим гаранцията за изпълнение в тази част на договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Войнов имате ли въпроси? 

Ако няма въпроси към докладчика, моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № към ЦИК-06-29-18/14.10.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ 

АД и с него ни уведомяват, че от изборите на 11 юли са налични в 

склада комплекти карти и флашпамети за 90 броя машини и е 

необходимо да получат само остатъка до необходимата бройка за 

подготовката на останалите СУЕМГ. Ще припомня, че ние взехме 

решение да бъдат подготвени 330 машини за разяснителната 

кампания. С оглед получената информация следва да бъдат 

подготвени само 240 комплекта смарткарти и 480 флашпамети. 

Затова предлагам да вземем протоколно решение за предаване на 

„Сиела Норма“ АД на 1200 смарткарти и 484 флашпамети, за да има 

четири резерв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване за предоставяне смарткарти и флашпамети на 

„Сиела Норма“ АД на машините с демоверсия, които ще бъдат 

използвани за разяснителна кампания. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11(Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Колеги, преминаваме към точка втора: Проект на решение 

относно промяна в състава на ОИК – Козлодуй 

Заповядайте, госпожо Стоянова, с доклада за ОИК – 

Козлодуй. 

 

Точка 2. Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК – Козлодуй. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: В моя папка от днешна дата вх. 

№ МИ-10-51, както и МИ-15-287 – присъединени са заедно 

преписките. Постъпило е предложение от А.      Л.       , 

упълномощен от П.       А.          , областен координатор на ПП ГЕРБ 

в област Враца за замяна на В.      А.       Т.        , член на ОИК – 

Козлодуй, с И.         И.          П.            – новопредложена член на 

ОИК. Приложено е също така и заявлението, което е получено и в 

ЦИК с вх. № МИ-15-287 от господин В.            А.          Т.         , с 

което лично заявява, че желае да бъде освободен като член на ОИК – 

Козлодуй. Към предложението са приложени заявлението на 

господин В.         Т.          в оригинал за освобождаването му като 

член, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1 и чл. 80 във връзка с чл. 66 и 

чл. 3 на Избирателния кодекс от кандидата за член на ОИК и копие 

от дипломата за завършено висше образование на И.          И.           

П.         –Д.            , както и пълномощното на подалия 

предложението господин Л.      от името на ПП ГЕРБ. 

Налице са всички основания и съгласно текстовете на 

Избирателния кодекс за освобождаването на господин В.                     

Т.            като член на ОИК – Козлодуй, област Враца и за 

назначаване на И.            И.            П.         –Д.             за член на 
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същата избирателна комисия, поради което предлагам да се вземе 

решение, с което да се реши освобождаването като член на ОИК – 

Козлодуй, област Враца В.       А.          Т.         с посочени лични 

данни и анулира издаденото му удостоверение и назначава за член 

на ОИК – Козлодуй, И.           И.             П.        –Д.               с 

посочени лични данни. На назначения член на ОИК да се издаде 

удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси по проекта на решение. 

Моля, режим на гласуване относно промяна в състава на ОИК 

– Козлодуй. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 745-МИ/15.10.2021 г. 

Преминаваме към точка трета: Гласуване извън страната. 

Заповядайте, господин Томов.  

 

Точка 3. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам писмо с вх. № ПВР/НС-04-

1-1(2) от 12 октомври 2021 г. от секретариата на Работна група 

„Избори“, чрез което ни се препращат нови писма на изборните 

доброволци по места от Обединеното Кралство, Нидерландия, 

Италия, Швейцария, Норвегия, Малта, Кипър и Австралия, които 

имат същото съдържание, както писмата, които по-рано ни препрати 

Външно министерство и както тези, които пристигат директно в 

Централната избирателна комисия. Те са с настояване за разтриване 

на специализирана комуникационна платформа. Съгласно писмото 

на Мрежата на изборните доброволци от 17 август 2021 г. и 

съдържат твърдението, че ако такава платформа не бъде разкрита, 
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въпросните доброволци няма да се включат в организацията и 

провеждането на изборите. Докладвам го за сведение. 

Докладвам за сведение писмо с вх. № НС-23-

681(39)/13.10.2021 г., което е от Париж, също от доброволците в 

Париж със същото искане. 

Докладвам писмо с вх. № НС-23-681(40)/13.10.202 г. на 

същата тема. Писмото е от доброволците в Камбера, Австралия, 

също за сведение. 

Чрез писмо с вх. № ПВР-04-01-12(6)/13.10.2021 г. сме 

получили от Работна група „Избори“ поредната информация за 

получените отговори от приемащите държави за произвеждането на 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 

с таблица съгласие, което е приложена на диск и качена във 

вътрешната мрежа. Това е поредната седмична справка, в която няма 

изменения, които да налагат Централната избирателна комисия да 

разглежда казуси и да взема решения, затова го докладвам за 

сведение. 

Докладвам писмо с вх. № 23-681(41)/14.10.2021 г. от 

господин К.          К.           – това е също искане от Мрежата на 

българските доброволци по добре познатия ни повод, адресирано до 

посолството в Нидерландия, Работна група „Избори“, Централната 

избирателна комисия със същото искане и поставянето му като 

условие за участие в организацията на изборите. 

Докладвам две писма, които са свързани по съдържание 

затова най-напред ще им прочета входящите номера: ПВР/НС-04-1-

1(3)/14.10.2021 г. и НС-23-681(42)/14.10.2021 г. Едното е от 

посолството във Виена, а другото от доброволците, които участват в 

организацията на изборите във Виена. И двете съдържат искане, 

което беше внасяно и по-рано за отпадане на секцията във Виена, 

посолски комплекс Малка зала от Решение № 616, с което бяха 

обявени автоматичните секции. Изложени са еднотипни 

съображения и в двете писма, че залата е малка и не е необходимо 
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нейното разкриване. Предвид епидемичната обстановка струпването 

на много хора в малко помещение би било затрудняващо 

организацията на изборите.  

От справката за подаване на заявления, изглежда, че до 

момента няма подадени заявления. Все пак моето предложение е да 

го докладвам сега за сведение, а след три дни, когато приключи 

събирането на заявления, ако ситуацията не се е променила и няма 

желаещи да гласуват в тази избирателна секция, да го върна за ново 

разглеждане, но да изчакаме да приключи срокът за събиране на 

заявления преди да го обсъдим по същество. Тези три дни няма да 

бъдат фатални от гледна точка на евентуалната организация на 

изборите във Виена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложеното от господин Томов, имате ли въпроси към него или 

други предложения? 

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Стоянова. 

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

22-31/12.10.2021 г. искане от А. М.      да бъде заличен от 

избирателния списък за Мюнстер, Германия той и съпругата му, тъй 

като по време на изборите ще бъдат в София и ще гласуват в София. 

Докладвам го за сведение, и когато има такива писма, 

предлагам да бъдат изпращани на Министерството на външните 

работи, тъй като са тези, които изготвят избирателните списъци, да 

го имат предвид. 

Правя корекция на предложението си и предлагам на А. М.  

да бъде отговорено, че независимо, че е подал заявление за 

гласуване извън страната и е включен в избирателните списъци, 

където е подадено заявлението, има право да гласува в секцията си 

по постоянен адрес в България, като подаде декларация, че няма да 

гласува на друго място. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение имате ли нещо да добавите? 
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Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

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

против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е ПВР/НС-04-1-

17 и е от Работна група „Избори“ към Министерството на външните 

работи. Пишат ни, че има постъпила информация от посолството на 

Република България в Хелзинки за неполучени удостоверения за 

участие на членовете на СИК и молят да им предоставим тези 

удостоверения, за да ги изпратят до посолството, за да ги връчат на 

хората, които са проявили желание. Предлагам да бъде възложено на 

директора на дирекция „Администрация“ да изпрати по имейл на 

Министерството на външните работи с придружително писмо тези 

удостоверения конкретно за Финландия, Хелзинки. 

Докладвам тази преписка с корекция в предложението: 

предлагам да остане за сведение, за да мога да извърша проверка и 

да докладвам допълнително на Комисията какво е било изпратено на 

Външно министерство, защото, доколкото си спомням, Комисията е 

изпращала удостоверения за членове на СИК. Да проверим точно 

какво се е случило и когато бъде установено да бъдат изпратени 

въпросните удостоверения, ако не са изпращани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова, моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

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

против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващата ми преписка, връщам на 

доклад преписка с вх. № ПВР/НС-22-15 и ПВР/НС-22-16/10.1.2021 г. 
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по повод на които изпратихме запитване да „Информационно 

обслужване“ АД да извършат проверка и да изразят становище 

относно проблемите, посочени в писмата. Докладвам ви отговора на 

„Информационно обслужване“ АД – ПВР/НС-00-11/12.10.2021 г., в 

което писмо се съдържат обясненията във връзка с казусите, 

поставени в двете заявления, които ви цитирах. Едното касаеш 

запитване от госпожа И.             Н.          , другото касаеше запитване 

от господин К.      Т.         . И двете проверки са с подробно 

обяснение и не са установили технически проблем или грешка в 

алгоритъма, включително по казусите, посочени в заявленията и се 

оказва, че проблемите, които са имали лицата, се дължат по-скоро на 

неуспешни опити от тяхна страна да въвеждат данни. Резултатът 

показва проблем в заявлението за подаване на искане за гласуване в 

секции извън страната. Докладвах за сведение. 

Следващият ми доклад е с вх . № ПВР-04-1-14/1 от 14 

октомври 2021 г. Той е от Министерството на външните работи, 

подписано е от постоянния секретар и касае постъпили предложения 

от посолството на Република България във Вашингтон за 

обединяване в един консолидиран запис на дублиращи се места за 

гласуване, заявени по електронен път от български граждани, 

желаещи да упражнят правото си на глас на територията на САЩ и 

съответно предложение за промяна на наименованията на местата за 

гласуване в САЩ, Вашингтон. 

Министерството на външните работи изразяват становище, че 

подкрепя отправените към ЦИК предложения на задграничното 

представителство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не възразявам срещу 

предложението на докладчика, като предлагам до изпълнителя да се 

приложи грамата или писмото, за да няма грешка в изписването, 

както направихме и с друго подобно писмо. Предлагам, тъй като 
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днес е 15, а срокът за подаване на заявления за гласуване извън 

страната е 19, с протоколно решение да одобрим да се огледа масива 

в списъка на потвърдените заявления с оглед посочването на местата 

и начина им на изписване на наименованията латиница, български 

да се обединят по мястото на български с цел улеснение, може и 

както сме правили през годините, където е необходимо и в скоби да 

има на латиница, за да може да се улесни както нашата работа с 

оглед приемане на решението по чл. 12, така и да има яснота за 

българските граждани, които ще заявят в оставащото време своето 

желание да гласуват извън страната с оглед посочване на мястото. 

Такова писмо да се изпрати до изпълнителя и след направените 

обединения само по отношение на различен начин на изписване, 

идентичен на латиница и на български, да ни бъде изпратен доклад, 

който да включва и всички досега направени обединения или 

промяна в наименованията. Това ми е предложението. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Взимам повод от изложеното от колегата 

Ганчева и предлагам с писмото, което по моя доклад ще изпратим до 

„Информационно обслужване“ предложението на Външно 

министерство да поискаме допълнително да ни бъдат предоставени 

данни за извършените до момента корекции, съща така да бъдат 

проверени масивите за заявления с имена, които се дублират на 

английски и на български. 

Ако имате и други предложения за включване в текста на 

това писмо, по-добре да го направим сега, за да тръгне още днес, с 

оглед изтичащия срок за подаване на заявления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последният ми доклад в тази точка е 

ПВР-22-32/2/12.10.2021 г. от този тип доклад имаше преди ден-два 

от колегата Ганчева. Писмото е от П.         П.          , които е писал 

вече два пъти до Централната избирателна комисия по повод 

секциите в Германия, в провинция Бавария. П.         П.              

твърди, че е представител на българската общност в Германия в 

провинция Бавария в страната и изразява притеснения за начина, по 

който се организират изборните секции. Твърди, че там хората на 

локално ниво сами организират всичко, защото, очевидно е слушал 

заседанията на ЦИК или е имал друга информация, твърди, че има 

хора, които се представят за изборни доброволци. Това според мен 

са неща, които определено касаят организацията и провеждането на 

изборите извън страната, предлагам това писмо да изпратено до 

Външно министерство с искане за становище по казуса, защото не 

съм много сигурна, че Централната избирателна комисия би могла 

да вземе отношение в конкретния случай чисто административно. В 

тази връзка предлага да бъде препратено и по компетентност на 

МВнР с искане на становище по изложеното в писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, 

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

няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последен доклад – вх. № ПВР/НС-00-

18/13.10.2021 г. отговор от „Информационно обслужване“ АД във 

връзка с наше запитване относно предоставяне на копие от подадено 

заявление за гласуване извън страната през интернет страницата на 

Централната избирателна комисия от лице, което е подало това 



13 

 

заявление. От „Информационно обслужване“ АД ни изпращат 

генериран pdf файл съдържащ данните, които е подало лицето. Моля 

за решение на Комисията дали да бъде изпратено това или не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с доклад по 

точка втора: Проект на решение относно промени в състава на ОИК 

– Нова Загора. 

Колеги, определям за кратко колегата Войнов да води 

заседанието. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте, колега Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите 

проект на решение относно промяна в състава на ОИК – Нова 

Загора, област Сливен. 

В Централната избирателна комисия с вх.№ МИ-10-

52/14.10.2021 г. е постъпило предложение от Д.     Т.       , 

упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в ОИК – Нова 

Загора. Предлага се на мястото на В.         П.          К.         , 

освободена с Решение № 682-МИ от 5 октомври тази година на 

ЦИК, за член на ОИК – Нова Загора, да бъде назначена С.                

Н.      Н.         . 

Към предложението са приложени декларации по чл. 75, ал. 

7, т. 1 чл. 80, ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 на 

Изборния кодекс, копие от диплома за завършено висше 

образование на С.           Н.               Н.              и пълномощно в полза 

на Д.          Ж.      Т.          .  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от 

Изборния кодекс предлагам на вниманието ви следното решение: 

назначава за член на ОИК – Нова Загора, област Сливен С.              

Н.                Н.           със съответното ЕГН. На назначения член на 

ОИК да се издаде удостоверение. 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

становища по проекта на решение? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 746-МИ/15.10.2021 г 

Колеги, преминаваме към пета точка.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

 

Точка 5. Доклади по административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за запознаване ще 

ви докладвам предложението за проектобюджет на Централната 

избирателна комисия за 2022 г. и актуализираната бюджетна 

прогноза 2023-2024 г.  

С докладна записка вх. № ЦИК-09-407 от 14.10.2021 г. са 

представени документите, подготвени от главния счетоводител. Ще 

помоля за работно заседание, след което да ги изпратим, тъй като 

днес – 15 октомври, е срокът за изпращане на предложението на 

Централната избирателна комисия.  

Докладвам ви информация за подаване към Националния 

статистически институт, а именно: разходи за придобиване на 

дълготрайни материални активи за третото тримесечие на 2021 г. от 

Централната избирателна комисия. С докладна записка с 

вх. № ЦИК-09-403 от 13.10.2021 г. е предоставена информацията. 

Знаете писмото от Националния статистически институт, вх. № 

ЦИК-00-242.1 от 1.10.2021 г. Информираха ни с това писмо, че се 

събира такава информация. Включително и от Централната 
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избирателна комисия ние от известно време участваме в тази 

статистическа форма.  

Предлагам да одобрим приложената справка и да възложим 

на главния счетоводител или на счетоводител изпращането по 

електронен път с електронен подпис.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението.  

Ако няма становища, моля, процедура по гласуване.  

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от Министерството на 

финансите с писмо с вх. № ЦИК-04-70 от 11.10.2021 г. от 

първостепенните разпоредители с бюджет и от някои общини е 

поискана информация отново със срок до 15.10.2021 г. за извършени 

разходи. Посочени какви са по видове разходите, за които да се 

предостави информация. ЦИК няма такава информация, но в 

отговор на писмото предлагам да изпратим до министъра на 

финансите приложената табличка с посочване, че нямаме такива 

разходи.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Има ли 

становища по предложението?  

Ако не, моля, процедура по гласуване с ръка, поради това че 

системата не работи.  

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, едно писмо от кмета на 

община Дупница. На този етап за запознаване, защото предстои 

работно обсъждане и евентуално приемане на методически указания 
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или принципно решение по този въпрос. С оглед на поставените 

проблеми по време на консултациите за съставите на секционните 

избирателни комисии в  периода на предаване на документите от 

секционните избирателни комисии и струпването на много хора, 

кметът на общината прави предложение за изнесени работни места 

на информационния център и част от Районната избирателна 

комисия.  

За сведение, за запознаване и обсъждане на работна група. 

Писмото е вх. № ПВР/НС-6-5 от 14.10.2021 г.  

От Министерството на външните работи в отговор на наше 

писмо сме получили информация за адреса на доставка и лицето за 

контакт с данни за негов телефон. Предлагам ви тази информация да 

бъде изпратена на Печатницата на БНБ, но след получаване на 

данните за отговорното лице за получаване на бюлетините.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Има ли 

становища?  

Ако няма, процедура по гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от Печатницата на БНБ с вх. 

№ ПВР/НС-26-3 от 14.10.2021 г. сме получили писмо с приложени 

макети на бюлетини за народни представители с оглед максималния 

брой на кандидатските листи в бюлетината, включително „Не 

подкрепям никого“ – общо 28 позиции. С оглед на това, че в някои 

районни избирателни комисии има регистрирани независими 

кандидати за участие в изборите за народни представители по-късно 

ще ви предложа да разгледаме и евентуално да приемем нови 

технически характеристики на тези бюлетини. Засега приключвам.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  
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Колегата Елка Стоянова в Доклади по административни 

преписки.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Извинявайте, нямам доклад в тази точка.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Колегата Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

може да се запознаете с докладна записка с вх. № ЦИК-09-404 от 

14 октомври 2021 г. от Р.     Ц.     относно проект на договор с 

Българската национална телевизия. Докладната записка е изготвена 

въз основа на наше протоколно решение от 7 октомври 2021 г., с 

което одобрихме представената оферта от Българската национална 

телевизия, за изработване на до триминутен видеоклип за начина на 

гласуване с машина и за един обучителен видеоматериал от 

40 минути, или два обучителни видеоматериала по 20 минути за 

работата на секционните избирателни комисии в страната и извън 

страната.  

Съгласно представената оферта одобрената цена е в размер 

на 9685 лв. Такава е и посочената цена в проекта на договор. Тя ще 

бъде изплатена с превод по банкова сметка чрез трансфер на 

основание чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси, като 

плащането следва да се извърши от средствата по план-сметката за 

изборите при условията на договора. Тъй като Централната 

избирателна комисия е публичен възложител, съгласно чл. 14, ал. 1, 

т. 3 от Закона за обществените поръчки, същият не се прилага в 

случаи при придобиване, разработка, продуциране или съвместно 

продуциране на материали за предавания, предназначени за 

аудиовизуални медийни услуги.  

Предвид изложеното предлагам Централната избирателна 

комисия да одобри проекта на договор. Проектът е качен във файла 

с надпис „ЦИК-09-404“. Моля да го прегледате.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Колеги, моля да се запознаете с проекта на договор.  
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Има ли становища по проекта на договор?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване за приемане на 

договора.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

В тази точка имате ли други доклади?  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В тази точка – не.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега 

Ганчева?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колегата 

Георгиев в Административни преписки?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря.  

В папка с мои инициали можете да се запознаете най-напред 

с писмо с  вх. № МИ-04-02-297 от 14 октомври 2021 г., което е 

напомнително писмо от началника на Четвърто районно СДВР във 

връзка с извършване на проверки по преписки с получени 

постановления на наблюдаващи прокурори от Софийска районна 

прокуратура. Забележително е искането да им предоставим 

установъчни данни на председателите на всички секционни 

избирателни комисии в район „Триадица“ и район „Лозенец“ София-

град за проведените на 27 октомври 2019 г. избори за общински 

съветници и кметове.  

Написал съм проект на писмо с 513 в името, до Общинската 

избирателна комисия в Столична община да го препратим по 

компетентност. Смятам, че това ще бъде последното такова действие 

с такива писма.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  
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Колеги, чухте предложението за изпращане на писмото на 

ОИК – Столична община. По предложението на колегата Георгиев за 

изпращане на писмо?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

По тази точка имате ли още? Не.  

Колегата Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение, 

знаете, че вчера пристигна, но все пак да го докладвам, с вх. № НС-

00-783 от 14 октомври 2021 г. информация за регистрираните 

кандидати за народни представители в изборите на 14 ноември 

2021 г. от „Информационно обслужване“. Докладвам го за сведение. 

Цялата информация е във вътрешната мрежа в папка с вчерашна 

дата.  

Също така за сведение писмо с вх. № НС-15-753 от 

14 октомври 2021 г. от Районна избирателна комисия – Търговище, с 

която ни изпращат решение, с което въз основа на подадено от 

ВМРО – Българско национално движение заявление са заличили 

регистрация на кандидат в листата и са пренаредили листата. 

Кандидатът е бил на четвърто място и са пренаредили листата с едно 

място напред. Решението е взето в срока, който е определен, и е 

публикувано на страницата на Районната избирателна комисия 

преди да изтече крайният срок за подаване на такива заявления. 

Отново е за сведение.  

Докладвам ви писмо от Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-

49 от 14 октомври 2021 г., с което ни информират, че потвърждават 

участие на работилите по доклада за проверка на протоколите с 

контролните разписки за 14,00 ч. в понеделник, както ги бяхме 

поканили. Също за сведение.  
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И едно писмо отново от Обществения съвет, вх. № ЦИК-12-

50 от 14 октомври 2021 г. На свое заседание в съответствие с т. 3.3 

от Правилата за дейността на Обществения съвет, Общественият 

съвет е взел решение на 12 октомври 2021 г. да приеме още двама 

членове в състава на Обществения съвет и ни предлагат писмено 

новия състав на Обществения съвет, който да бъде публикуван на 

интернет страницата. Както на всички ни е известно, новият състав и 

новите членове на Обществения съвет трябва да бъдат одобрени от 

Централната избирателна комисия, така че ви предлагам този въпрос 

да бъде обсъден на срещата в понеделник. За сведение за момента.  

Това са ми докладите по тази точка.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Колега Димитров, имате ли готовност в Административни 

преписки?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да. Благодаря, господин 

председателстващ.  

В папката ми има отговори на две писма, но те биха могли да 

минат като административни въпроси.  

Първото е писмото, което ни е изпратил изпълняващият 

длъжността генерален директор на Българското национално радио, 

който ни пита дали може да включи трети страни, като 

организиращи безплатни форми на предизборните кампании, в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители.  

Моят отговор е, че тъй като БНР е страна по споразумение за 

отразяване на кампанията, в което са участвали 21 участници в 

изборите, за да излъчват безплатни форми е необходимо съгласието 

на тези страни. Ние не сме посредник в това споразумение. 

Погледнете го дали е добре формулирано. Още повече че той иска да 

включат диспути, които са по теми, които не са съгласувани, и са 

извън датите, които са съгласувани. Представям си го като Дарик 

радио организира диспут и те го включват на живо. Има ли нещо, 
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което не ви звучи добре или не е така? Иначе те имат по задължение, 

упоменато е в чл. 189, ал. 4.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Виждате 

писмото.  

Колегата Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Реакциите са само за някакви общи, 

обтекаеми, абстрактни думи от рода на „трети страни“. Само че 

светът е конкретен и реален. Какво значи „трета страна“?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да напиша писмо да питам какво 

значи „трета страна“?  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, питам го той да си уточни какво има 

предвид и какво ще пуска някъде или няма да го пуска?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ако те искат да излъчват безплатни 

диспути, трябва да имат съгласието на 21-те и един участници това 

е.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не мога да отговоря така, преди да знам 

какво има предвид какво значи „трета страна“.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, но то е същото. Дори и да я 

има тази трета страна, в споразумението…  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, че не знам какво е „трета страна“, а 

той да си уточни какво значи „трета страна“.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вижте, безкрайно обяснение на 

писмо… Все едно, ние нямаме отношение към това споразумение.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, че аз не знам. Не мога да влизам само 

в пасивна позиция. Очаквам активност и от другата.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Формулирай текста, който трябва 

да съгласуват колегите и ще го напиша.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми и така нататък и така нататък, 

уточнете какво имате предвид под „трета страна“ в някаква си 

форма, както си го написал там.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз чета, 

записано е в писмото „за излъчване на безплатни форми на 
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предизборна кампания от трети страни е необходимо съгласието на 

участниците в споразумението“.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тъй като той счита, че това 

излъчване е по споразумението, което ние, разбира се, сме одобрили, 

защото имаме такова задължение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

други становища?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам предложението да се 

отложи. В единия или в другия вариант ще им отговорим.  

Имам още едно писмо, което е изпратено от господин                

Н.              . Разпределено ми е. Той пита: какви са контактните 

телефони и имейл адреси на партиите, които са регистрирани за 

участие. Писмото е пристигнало от името на българска общност в 

чужбина, без да се уточнява коя е тя и каква е. Молбата е да им 

изпратим актуални телефонни номера за връзка поне с първите шест 

партии и инициативни комитети, тъй като тези, с които те са се 

опитали да се свържат с регистрираните партии и кандидати, са 

неактивни, не отговарят и прочие. „Преценили сме, че не можем да 

гласуваме на сляпо и искаме да чуем тяхното мнение по въпросите, 

които ни касаят. Благодарим ви предварително.“   

Отговорът ми е, че информацията, с която разполага 

Централната избирателна комисия, е обявена на страницата на ЦИК 

и това са единствените, с които ЦИК разполага. Колкото до 

кампанията в чужбина, партиите и кандидатите самостоятелно 

организират кампанията си, включително посещение при 

българските общности по места. Само това мога да отговоря.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Колеги, виждате предложението за отговор.  

Колегата Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам в края на първото 

изречение да се добави линк към страницата с информацията от 

регистъра за телефоните и имейлите за контакт.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, ще го включа, тъй като имаме 

линк на страницата. Добре.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако няма 

други предложения, моля, процедура по гласуване с тази корекция.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

Колегата Ципов в точка Административни преписки.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-09-62 

от 14 октомври тази година – постановление за прекратяване на 

наказателно производство от Районната прокуратура в гр. Пловдив. 

Образувано е досъдебно производство през 2020 г. по описа на 

Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Пловдив, на 

съответните основания от Наказателно-процесуалния кодекс за това, 

че на 26 май 2019 г. в гр. Вашингтон, САЩ при произвеждане на 

избори за членове на Европейския парламент от Република България 

е било упражнено избирателно право без да има такова в секция под 

съответния номер в САЩ, гр. Вашингтон. Става дума за 

престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс. В хода на 

проведеното разследване са били извършени множество 

процесуално-следствени действия и действия по разследване, били 

са проведени разпити на установени свидетели. По делото обаче не 

са били събрани достатъчно доказателства по смисъла на чл. 219 от 

Наказателно-процесуалния кодекс, поради което няма привлечено 

лице в качеството на обвиняем и постановлението предвижда 

прекратяване на наказателното производство по досъдебно 

производство под съответния номер по описа на Окръжния 

следствен отдел при Окръжна прокуратура – гр. Пловдив, водено за 

престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс.  
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Докладвам ви вх. № МИ-09-72 от 14.10.2021 г. – отново 

постановление за отказ да се образува досъдебно наказателно 

производство отново от Районна прокуратура – Пловдив. 

Преписката е образувана във връзка с получени материали от 

Централната избирателна комисия с приложено извлечение от 

избирателни списъци с установени лица, гласували без право на глас 

на произведените на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г. местни 

избори. Постановлението съдържа отказ да се образува досъдебно 

производство и прекратяване на преписката, тъй като при така 

установените фактически обстоятелства прокурорът не смята, че е 

осъществено деянието по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс, а 

именно заподозряното лице да е гласувало без да има право за това.  

Докладвам ви също така и вх. № МИ-09-73 от 14 октомври 

тази година – отново постановление за отказ да се образува 

наказателно производство на Районната прокуратура в Шумен. 

Преписката е образувана по сигнал, подаден в Районната 

прокуратура – Шумен, от Централната избирателна комисия за това, 

че е извършено евентуално престъпление във връзка с произведени 

избори за общински съветници и кметове на 3.11.2019 г., втори тур. 

В хода на проверката са установени съответните обстоятелства 

спрямо конкретно лице като постановлението завършва с отказ да се 

образува наказателно производство за престъпление от общ 

характер, поради липса на данни за извършено престъпление.  

Предлагам трите постановления да не бъдат обжалвани.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Ципов?  

Моля, режим на гласуване с протоколно решение да одобрим 

да не бъдат обжалвани тези постановления.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

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

– няма.  

По следващата точка от дневния ред,  господин Георгиев, 

заповядайте.  

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря.  

Предлагам на вниманието на комисията най-напред 

постъпила по електронната поща и наречена жалба, вх. № ПВРНС-

10-3 от 13 октомври 2021 г. от госпожа Д.    Т.     Г.       , 

пълномощник на коалиция „БСП за България“. Жалбата е срещу 

решение на Районна избирателна комисия 24 изборен район, № 21-

НС/ПВР от 10 октомври.  

Предлагам ви проект за решение, с което тази жалба да бъде 

оставена без разглеждане, тъй като жалбоподателката настоява 

Централната избирателна комисия да отмени Решение № 21-

НС/ПВР от 10 октомври 2021 г. и РИК да преразгледа своето 

решение в частта му за назначаване на граждански договор на 

господин М.             С.             П.     и да вземе решение за 

прекратяване на правоотношенията с него и привличане на друг 

подходящ технически сътрудник. Става въпрос за решение за 

определяне на технически сътрудници и специалисти към Районната 

избирателна комисия в 24 изборен район – София. Предлагам да се 

запознаете с проект № 750 в папката с мои инициали. Жалбата е 

подадена в срока по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс, но е 

недопустима като подадена от лице без правен интерес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение, докладван от господин Георгиев, имате ли 

бележки?  

Моля, режим на гласуване за така представения проект 

относно жалба от Д.         Г.                срещу Решение № 21-НС/ПВР 

от 10 октомври на Районна избирателна комисия – 24 изборен район.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев и Севинч Солакова); 

против – 4 (Емил Войнов, Росица Матева, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева).  

Решението е № 747-ПВР/НС.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Гласувах против, тъй като считам, че 

така предложеният проект не е правилен. Считам, че всеки 

политически субект и неговият представител, които са участници в 

изборите, имат правен интерес да обжалват решения на Районната 

избирателна комисия, които засягат техните права. Така че считам, 

че правилният проект би следвало да бъде, че оставя жалбата без 

уважение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли друг 

доклад в тази точка?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам още един доклад.  

Колеги, обръщам вашето внимание върху писмо с вх. 

№ ПВР-22-35 от 1 октомври в папката с мои инициали от днес, с 

което, като се запознаете, ще видите, че господин Г.        М.             

А.        желае да се възползва от чл. 17 от Общия регламент относно 

защитата на данните – право на изтриване или право „да бъдеш 

забравен“ във връзка с фигуриране на неговото име сред таблици за 

смени на членове на секционни избирателни комисии от РИК 20 в 

Силистра за изборите през 2017 г. И е дал съответното решение, 

което до ден днешен седи на съответното място в интернет, в което 

фигурира неговото име като представен от името на партия ДПС да 

бъде заменен като член на секционна избирателна комисия с друг 

такъв. Човекът не желае да се свързва – пише той – името ми като 

съвпадение с тази новина. „Не съм бил на тези избори в секция, а и 

да съм бил не мисля, че е редно след толкова време да присъства в 

мрежата. Не желая и не зная защо е там.“  
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В тази връзка поисках становище и можете да се запознаете с 

проекта за становище, иначе е и официално входиран, с което съм 

абсолютно съгласен. Смятам, че предвид изложеното и отправеното 

искане за заличаване на името тези данни трябва да бъдат заличени 

и достъпът изобщо до такъв вид решения трябва да бъде по някое 

време прекратен, както, по-свободно да го кажа, се процедира с 

останалите материали.  

Очаквам комисията да се произнесе с протоколно решение и 

ако трябва след това да се уведоми за съдействие „Информационно 

обслужване“ да прекрати достъпа поне до това решение. Но според 

мен трябва да се обсъди и да се вземе по-глобално решение на 

Централната избирателна комисия по този повод.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Георгиев имате ли друго предложение?  

Подлагам на гласуване направеното от него предложение и 

изпращане на „Информационно обслужване“ за изпълнение тези 

данни да не бъдат публично достъпни, тъй като вече са изчерпали 

своето предназначение.  

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 и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Следващ докладчик в жалби и сигнали е госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви жалба с вх. № МИ-10-53 от 14 

октомври 2021 г., която е подадена от Г.           Г.            срещу 

решение на Общинска избирателна комисия – Борован. Жалбата е 

подадена до Административен съд – Враца, с копие до ЦИК и до 

ОИК – Борован. Тя е срещу решение на Общинската избирателна 

комисия, с което ОИК – Борован, са се произнесли във връзка с 

евентуалното прекратяване на пълномощията на кмета на община 
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Борован. Не са взели решение за това и по тази причина господин     

Г.          , който е общински ръководител и представляващ 

Политическа партия  ГЕРБ на територията на община Борован, 

обжалва решението на Общинската избирателна комисия.  

Докладвам ви го за сведение, тъй като компетентен да се 

произнесе е Административен съд – Враца.  

Следващият доклад е сигнал с вх. № ПВР/НС-12-36 от 

14 октомври 2021 г. Подаден е от В.       Б.         . С този сигнал ни 

известява, че при проверка в списъците на лицата, подкрепящи 

регистрацията на партии и коалиции той и съпругата му са открили, 

че фигурират в списъците на Политическа партия „Атака“, като е 

посочена страница и два последователни реда – 1911 и 1912. Той 

твърди, че нито той, нито съпругата му са симпатизанти на тази 

партия, поради което очевидно някой е злоупотребил с личните им 

данни и е фалшифицирал подписите и желаят да бъдат информирани 

къде могат да подадат сигнал за тази нередност, или следва да се 

обърне към полицията. И биха желали незабавно да заличим техните 

данни като подкрепящи Политическа партия „Атака“.  

Има и допълнителен въпрос. Вчера Политическа партия 

„Атака“ внесоха списък на подкрепящи господин Волен Сидеров за 

регистрацията му за кандидат за президент. Това няма  как да е 

вярно, тъй като знаем, че когато политическа партия, регистрирана в 

изборите за президент и вицепрезидент издигне кандидатска листа, 

тя не представя втори път списъци за подкрепа. Освен това 

списъците на инициативните комитети вече трябва да са заредени на 

нашата страница, вчера ги предоставихме на „Информационно 

обслужване“. Но така или иначе Политическа партия „Атака“ за 

регистрация в тези избори е представила едни списъци.  

Предлагам ви да върнем отговор по електронна поща на 

господин В.      Б.        , че ако желаят той и съпругата му да бъдат 

заличени данните им от подписката, следва двамата да подадат – 

всеки сам за себе си искане, подписано с изписани три имена и 
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подпис, за да бъдат заличени и да бъде блокирана възможността да 

излизат имената им в подписката на Политическа партия „Атака“. А 

иначе за злоупотреба с лични данни следва да сигнализират 

Комисията за защита на личните данни.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Матева имате ли въпроси или друго предложение? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Още един сигнал за злоупотреба с лични 

данни – вх. № ПВР/НС-22-39 от 14 октомври 2021 г. Той е подаден 

от И.       И.         до Централната избирателна комисия и до 

Комисията за защита на личните данни, така че ви го докладвам за 

сведение, тъй като компетентна да разгледа въпроса и сигнала дали 

има злоупотреба с личните данни на господин И.         е Комисията 

за защита на личните данни.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли доклади в 

Дела, жалби и сигнали? Няма.  

В Административни преписки – заповядайте, госпожо 

Стоянова.  

 

Точка 5. Доклади по административни преписки.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.  

Колеги, помолих да ме включат отново в тази точка, тъй като 

днес започва предизборната кампания и в моя папка има писмо от 

БНТ, към което има прикачени два материала. Моля да ги 

погледнете.  

БНТ ни питат дали могат да ги излъчват, тъй като считат, че в 

единия от тях се съдържат религиозни символи и изображения. 
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Според мен в единия материал няма никакъв проблем и той 

безспорно не подлежи на коментар, докато за другия бих искала да 

чуя вашето мнение. С оглед на това, което ще прецени комисията, 

моето предложение към момента, разбира се, след обсъждане бих 

могла да го променя, е да изпратим писмо до БНТ, с което им 

указваме, че единият проблем няма проблем да бъде започнато да се 

излъчва, а другият трябва да бъде приведен във вид, който да 

позволява излъчването му без нарушение на разпоредбите на 

Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с материалите по доклада на госпожа Стоянова? Въпроси, 

предложения?  

Госпожо Стоянова, можели да формулирате Вашето 

предложение?  

ЕЛКА СТОЯНОВА: С оглед обстоятелството, че в писмата на 

БНБ се посочва, че това са неизлъчени материали и с оглед 

правомощията на Централната избирателна комисия по Изборния 

кодекс, предлагам да бъде изпратено писмо до БНТ, в което им се 

укаже, че преценката за излъчването на предоставени материали е 

изцяло в компетентността на съответната медия. Централната 

избирателна комисия в рамките на своите правомощия може да 

осъществява контрол върху вече излъчени материали с оглед 

реализиране при необходимост някои от тези законови правомощия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение на госпожа Стоянова имате ли бележки или друго 

предложение? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 15 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 
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Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 1 

(Цветозар Томов).  

Колеги, в Административни преписки има ли други доклади?  

Господин Ципов, заповядайте.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, във връзка с предложението, 

което вчера прие Централната избирателна комисия – да бъде 

изискана информация от всички районни избирателни комисии за 

извършени регистрации на кандидатски листи на партии, коалиции и 

инициативни комитети, чиито предложения са подписани с 

електронен подпис по смисъла на Закона за електронния подпис и 

електронните удостоверителни услуги, ви уведомявам, че е 

постъпила информация от всички районни избирателни комисии.  

Предлагам от тези районни избирателни комисии, в които е 

постъпила информация за извършена такава регистрация, да 

изискаме преписките за съответните партии, коалиции или 

инициативни комитети, които са извършили такава регистрация, за 

да можем да вземем информирано решение по отношение на това 

как са спазени законовите изисквания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Ципов?  

Заповядайте, господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам на тези районни 

избирателни комисии, на които ще искаме такива преписки, да 

поискаме и копия от всички преписки за регистриране на всички 

кандидатски листи за участие в изборите, включително как и кога са 

удостоверени и проверени съответните подписи на съответните 

пълномощни и съответните заявления, и от кого?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тоест Вие 

предлагате допълване към писмото, което предложи колегата 

Ципов?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Точно така. С уведомяване как 

точно са удостоверени съответните документи.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Същото, на което искаме и това, 

което се прилага в момента.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля да се изясни 

точно за какво става дума, защото Централната избирателна комисия 

неслучайно събира образци от подписите на представляващите 

партиите и коалициите. Това прави Изборния кодекс -  

последователно въвежда задължението лицата, които представляват, 

да представят образец от подписа и в хода на кампанията 

документите, ако имат необходимост ще се направи и графическа 

експертиза, и то с образеца, който е тук при нас. Точно защото 

всички документи следва да бъдат подписвани, включително и 

документите се подпечатват с печата на партията. Образец от печата 

на партията има и в Софийски градски съд, но се представя и в 

Централната избирателна комисия. Това ли ще правим като 

удостоверяване – документите, които са постъпили, за да може 

Централната избирателна комисия да извърши проверка дали с 

неекспертно, невъоръжено око първо да прецени и при 

необходимост да се извърши графическа експертиза. Те не могат да 

удостоверят полагането на подпис, а просто ще трябва да ни 

представят документи, подписани от представляващите партиите и 

ние да направим сравнението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

по Вашето предложение за допълване, както и във връзка с 

изказването на госпожа Солакова, възприемате ли по този начин да 

се допълни?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да. Преписи от всички със 

съответните решения на районните избирателни комисии за 

предоставянето на тези документи.  



33 

 

РОСИЦА МАТЕВА: Решенията на РИК-овете за какво са ни, 

като ги има на сайта?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Георгиев?  

Подлагам на гласуване направеното от него предложение за 

изискване на преписките за регистрации от всички районни 

избирателни комисии на всички партии и коалиции.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Само на споменатите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тези, които бяха и в 

доклада на господин Ципов.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 6 Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева и 

Цветозар Томов); против – 7 (Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева).  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз гласувах против, защото няма 

определен срок. Тъй като този въпрос не е спешен, предлагам да се 

събере такава информация и документация, но с посочване на един 

срок, който няма да попречи на нормалната работа на районните 

избирателни комисии. Ако господин Георгиев направи такова 

предложение, ще гласувам „за“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложението на 

господин Георгиев не събра необходимото мнозинство.  

Заповядайте, господин Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Да допълня предложението и тази 

информация в РИК-овете, в които са извършени подобни 

регистрации и да бъде предоставена на вниманието на Централната 

избирателна комисия по имейл в срок до 15,30 ч. Става дума за 

няколко районни избирателни комисии. Други от тях са 
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предоставили преписката за извършени такива подобни 

регистрации. Мисля, че бяха четири или пет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Ципов, 

пояснете, има някакво неразбиране.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, става дума от 

районните избирателни комисии, които са ни отговорили, че има 

извършена такава регистрация по смисъла на Закона електронния 

подпис и електронните удостоверителни услуги, но не е 

предоставена самата преписка на съответната партия, коалиция, или 

инициативен комитет, която е извършила регистрацията по този 

начин. Ще отправим писмено запитване по имейл до тези районни 

избирателни комисии да ни бъде предоставена именно преписката 

във връзка с така извършените регистрации в срок до 14,30 ч. ми е 

предложението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Няма.  

Подлагам на гласуване предложението на господин Ципов.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– 3 (Гергана Стоянова, Любомир  Георгиев, и Цветозар Томов).  

Колеги, мисля, че всички преписки дотук са докладвани. 

Останалите трябва да се подготвят.  

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия, 

което ще продължи в 16,00 ч. като през това време ще бъдат и 

съответните работни групи.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  
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Преди да продължим с преписките ви предлагам да включим 

нова точка в дневния ред – Проект на решение относно обнародване 

на кандидатските листи в изборите за президент и вицепрезидент.  

Имате ли други предложения?  

Колеги, освен предложението за проекта на решение за 

обнародване на кандидатските листи има ли друго предложение?  

Господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам да разгледаме проекта 

за разпределението на медийни пакети, който е в моята папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нова т. 8: „Проект 

на решение относно обнародване на кандидатските листи в изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.“ 

с докладчик госпожа Матева.  

И т. 9: „Проект на решение относно определяне на партиите, 

коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват 

медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс“ с докладчик 

господин Димитров.  

Има ли други предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване за допълване на дневния ред.  

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, първо давам думата на госпожа Матева за проекта на 

решение относно обнародване на кандидатските листи.  

 

Точка 8. Проект на решение относно обнародване на 

кандидатските листи в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката на 14 ноември 2021 г.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, ще ви моля в папка с моите инициали от днешна дата 

да се запознаете с проекта на решение за обнародване на 
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кандидатските листи в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката в „Държавен вестник“. На основание чл. 324 от 

Изборния кодекс, освен кандидатските листи се обнародва за какво е 

кандидатствал техният кандидат – за президент или за 

вицепрезидент, както и датата им на раждане. Трите имена, дата на 

раждане, партия, коалиция или инициативен комитет, които ги 

предлагат – точно така са изписани и по реда, който е определен 

след тегленето на жребия за изписване в бюлетината. Накрая с това 

решение отменяме Решение № 743 от 14 октомври 2021 г.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси или предложения по текста?  

Ако няма, моля, режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 748-ПВР.  

Следващият проект на решение е по девета точка.  

Заповядайте, господин Димитров.  

 

Точка 9. Проект на решение относно определяне на 

партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право 

да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в моята папка има проект 

за това решение с № 754. Погледнете го. То е така, както сме го 

изписвали предишния път. Аз бях направил една грешка по 

отношение на Движението за права и свободи. Тя сега е коригирана. 

Допълнен е независимият кандидат Петър Константинов Низамов. 

Мисля, че този път е изчерпателно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли въпроси или предложения по текста?  

Ако няма, моля, режим на гласуване.  
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е с № 749-ПВР/НС.  

Колеги, сега се връщаме в пета точка.  

Заповядайте, госпожо Георгиева.  

 

Точка 5. Доклади по административни преписки.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо председател.  

Колеги, докладвам ви вх. № МИ-14-19 от 15 октомври 2021 г. 

Това е писмо, което сме получили от кмета на община Борово, с 

което той иска да му разрешим отваряне на запечатано помещение, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали. Искането е по 

повод извършване на проверка на лица, гласували в друга община, 

от МВР – Русе.  

В моя папка е писмо, с което му отговаряме, че не е 

необходимо специално разрешение от страна на Централната 

избирателна комисия, а това се извършва по решение на ЦИК № 

1244-МИ от 30.09.2019 г. Моля да погледнете текста на писмото и 

ако нямате възражение да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване на предложението на госпожа Георгиева.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, следващ докладчик е господин Георгиев.  

Заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря.  

В папки с мои инициали е писмо от подобен вид с № 1542 до 

кмета на община  Кубрат по аналогичен повод с искане за отваряне 
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на запечатано помещение в случая във връзка с извършване на 

проверка и с подготвен текст на писмо. Предлагам да се запознаете с 

проекта по вх. № ПВР/НС-14-1 от 15 октомври 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Господин Георгиев, други доклади имате ли в тази точка?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Стойчева, 

заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.  

Колеги, с вх. № ПВР/НС-04-23 от 14 октомври в Централната 

избирателна комисия е получено писмо от старши разследващ 

полицай Биляна Спасова към Първо районно управление – гр. 

Перник, с молба спешно да информираме разследващите органи във 

връзка с провеждано разследване по досъдебно производство дали 

лицето Щерю Щерев със съответни лични данни и постоянен адрес е 

регистрирано като кандидат за изборите за Народно събрание на 

14 ноември 2021 г.  

От извършената служебна справка е видно, че същото лице е 

регистрирано като кандидат в кандидатска листа.  

Предлагам да изпратим на разследващите органи писмо с 

отговор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стойчева и след извършена служебна 

проверка, моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик е госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

„Информационно обслужване“ с вх. № ПВР/НС-00-26 от 

14 октомври 2021 г. Относно публикуване на кандидатските листи за 

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

страницата на ЦИК и на интернет страниците на РИК ни 

информират, че данните са публикувани. Ние обаче с писмото 

поискахме да се публикуват и данните на кандидатските листи на 

кандидатите за президент, но очевидно не са публикувани.  

Предлагам по телефона да се свържем с представители на 

„Информационно обслужване“, за да им обърнем внимание, че сме 

поискали да бъдат публикувани и кандидатските листи за 

кандидатите за президент.  

Това го докладвам за сведение.  

Следващият ми доклад е с вх. № ПВР/НС-15-18 от 

15 октомври 2021 г. Това е писмо от Районна избирателна комисия – 

Велико Търново, с която ни уведомяват за заличен кандидат на 

Политическа партия „Правото“. С решение № 66 от 14 октомври 

2021 г.  е извършена промяна и е заличен кандидатът Ренета 

Маринова Димитрова, регистрирана под № 1 в кандидатската листа 

за изборите и е извършено пренареждане на листата.  

Това е за сведение. Ще го отнеса към „Регистри“ за 

актуализиране на базата данни.  

Следващият ми доклад е с вх. № ПВР/НС-15-16 от 

14 октомври 2021 г. Изпращат ни писмо от РИК – Разград, относно 

регистриран кандидат за участие в изборите за народни 

представители и ни уведомяват, че в изпълнение на т. 23 от наше 

Решение № 579 регистрираният с тяхно Решение № 65-НС кандидат 

Калоян Чавдаров Христов, който заема освободеното място на 
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кандидата Ангел Асенов Майсторски, посочен под № 4 в 

кандидатската листа, издигната от коалиция „Патриотичен фронт“ за 

участие в изборите. Регистрирали са на мястото на единия кандидат 

другия, но дълго и сложно са го обяснили.  

На мястото на Ангел Майсторски са регистрирали Калоян 

Чавдаров Христов с Решение от 14 октомври, което е в срока, така 

че отново ще бъде изпратено към „Регистри“ за актуализиране на 

базата данни.  

От Районна избирателна комисия – Видин, ни изпращат 

писмо с вх. № ПВР/НС-15-15 от 14 октомври 2021 г., с което ни 

уведомяват, че е заличена регистрацията на Велин Велков Младенов 

като кандидат за народен представител от листата на коалиция 

„Изправи се БГ! Ние идваме“.  

Това е във връзка с кандидатските листи.  

Следващият доклад – с вх. № ПВР/НС-00-17 от 13 октомври 

2021 г. от „Информационно обслужване“ във връзка с изпратено 

наше писмо с посочен номер ни информират, че по искане на  

И.            Л.              А.        възможността за визуализация на 

интернет страницата на ЦИК на неговите данни в подкрепа на 

политическа партия е блокирана, така че е изпълнено искането на 

лицето и нашето протоколно решение.  

Това са ми докладите в момента. Имам в дела и жалби.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте в Административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо председател.  

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е проекта на 

решение за утвърждаване на технически характеристики на 

бюлетините за гласуване в страната за изборите за народни 

представители и за гласуване извън страната, като Приложение № 2.  

Налага се да отменим решението, с което утвърдихме 

техническите характеристики с оглед на броя на участниците и 

необходимия брой позиции в самата бюлетина.  
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Като се има предвид, че политическите субекти са 27 и в 

някои от районите имаме регистрирани независими кандидати, 

предлагам ви да приемем решение, с което да утвърдим като 

приложения 1 и 2 техническите характеристики за изборите за 

народни представители в страната и извън страната, и да отменим 

Решение № 694-НС от 7 октомври 2021 г. на ЦИК. И да изпратим 

копия от решението и самите технически характеристики на 

Печатницата на БНБ и на министъра на финансите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение и приложенията към него?  

Колеги, моля, режим на гласуване относно утвърждаване на 

технически характеристики на хартиените бюлетини за 

произвеждане на изборите за народни представители ведно с 

приложенията към него, както и изпращането на решението до 

Печатницата на БНБ, министъра на външните работи, министъра на 

финансите и министъра на вътрешните работи.  

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

Димитър Димитров, 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.  

Колеги, Решението е № 750-НС.  

Следващ докладчик по Административни преписки е 

господин Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в днешното заседание във 

вътрешна мрежа ще видите папка по отношение на районните 

избирателни комисии. Вчера отправихме запитване към всички 

районни избирателни комисии извършени ли са регистрации на 

кандидатски листи при спазване на изискванията на Изборния 

кодекс с електронен подпис. Вчера получихме отговор от всички 

районни избирателни комисии като само в отговорите на две от тях 

– 7-и и 16-и РИК беше предоставена информация и преписката по 
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извършените регистрации на партии, коалиции или инициативни 

комитети. С днешно писмо поискахме допълнителна информация, 

като в същата папка в първите 11 файла ще видите получената 

информация. Става дума за Районна избирателна комисия – Видин, 

Районна избирателна комисия – Смолян, Районна избирателна 

комисия – Благоевград, Районна избирателна комисия – Силистра, 

Районна избирателна комисия – Търговище, които са ни изпратили 

във файла си информация за всички извършени регистрации в 

Районната избирателна комисия на кандидатски листи. Районна 

избирателна комисия – Кърджали, Районна избирателна комисия – 

Разград, Районна избирателна комисия – София, и Районна 

избирателна комисия – Пазарджик.  

Моля да се запознаете с получената информация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докато се 

запознавате с преписките и ще бъдат обсъдени на работна група…  

Заповядайте, господин Томов, ако е по доклада на господин 

Ципов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Във връзка с него е най-малкото.  

Тъй като така и така сме започнали тази проверка, предлагам 

да поискаме от районните избирателни комисии сведения за 

регистрации с електронни подписи и за изборите от 4 април и 

11 юли. Това е предложението ми, за да добием представа тази 

практика и във времето колко е била разширена.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това не са същите районни 

избирателни комисии.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, но архивът на районните 

избирателни комисии не е ли при тях?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: При областните управители е.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тоест трябва да я поискаме от 

областните управители. Тогава това ми е предложението.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин  Томов има ли друго предложение? Ще 

Ви помоля да го формулирате.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предложението ми е да поискаме от 

областните управители информация за това дали при регистрациите 

на предходните парламентарни избори през тази година е имало 

заявления, подадени с квалифициран електронен подпис. Тоест 

същото, което искахме от районните избирателни комисии, да го 

поискаме от областните управители за предходните два избора, 

които бяха проведени тази година.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: От всички областни 

управители ли Ви е предложението, или само от тези…  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: От всички областни управители и за 

всички партии. Ние не знаем дали е имало това нещо. Можем да 

предполагаме, но не можем да сме сигурни, че са същите районите и 

е същата партията, която е.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с 

предложението ли, господин Томов? Заповядайте, господин 

Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само във връзка с направеното 

предложение от господин Томов искам да уточня, че би следвало 

тогава да издадем и решения за отваряне на запечатани помещения, 

в които се съхраняват изборни книжа от предходните два избора, 

тъй като е свързано. Те ще ни искат после молби или заявления за 

разрешения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз съм за яснота – само квалифициран 

електронен подпис, или универсален електронен подпис? Питам.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Досега сме питали само за 

квалифициран електронен подпис.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на господин Томов да бъде изискана 

информация от областните управители в изборните райони за 

предоставяне на информация за подаване на кандидатски листи, 

подписани с квалифициран електронен подпис, в изборите за 

народни представители, произведени на 4 април и на 11 юли 2021 г. 

Правилно ли е, колега Томов?  

Колеги, моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица 

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

против – 2 (Димитър Димитров и Севинч Солакова).  

Заповядайте, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, гласувах против, защото 

останаха 30 дни до изборния ден. Областните управители, заедно с 

кметовете на общини, централната изпълнителна власт, други 

органи в държавата, посочени в Изборния кодекс, имат достатъчно 

поп обем работа да организират изборите на 14 ноември 2021 г. Те 

са 2 в 1, а ние днес се направихме, че не знаем, че има избори, че те 

имат работа, имат отговорности и поискахме, без да посочим дори 

срок. Няма лошо да се изиска тази информация за целите и анализа, 

който да се извърши. Той е много необходим, за да се знае как се 

спазват законите, защото е част и от изпълнението на Закона за 

нормативните актове. Защото всеки един закон трябва да се знае как 

се изпълнява и как се постигат целите, поставени от законодателя. 

Но да се поиска в 30-дневния срок, когато предстои тежка работа по 

организация на изборите, областните управители да бъдат 

ангажирани с отваряне на помещения, в които се съхранява архивът 

на РИК-ове с изтекъл мандат, е несериозно от страна на Централната 

избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте.  
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: При предложението си изрично 

споменах срок понеделник. Ако колегите от комисията не са го 

разбрали, може би да прегласуваме, но предложих до понеделник да 

се събере тази информация. Не съм я обявил без срок.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Щом играем грубо, господин Томов 

разшири предложението си, не знам защо и нещо не се е разбрал 

какво е казал. Аз твърдя да се направи проверка дали е казал „до 

понеделник“ или не в стенограмата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля справка от 

стенографския запис, както е предложението на господин Томов. 

(Извършване на справка със стенограмата.)  

Колеги, моля за малко тишина в залата. Какво е това 

движение, което настъпи?  

Колеги, какво е това движение в залата по време на 

заседание! Много ви моля!  

Колеги, моля да се запознаете с преписките, които докладва 

преди малко господин Ципов.  

Следващ докладчик в четвърта точка е госпожа Стоянова.  

 

Точка 4. Преписки по ЗДОИ.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, отново връщам доклад от 

предходен ден с вх. № НС-29-38 от миналата седмица – заявлението 

от сдружение „Музикаутор“ за достъп до обществена информация, 

което ви докладвах и миналата седмица. Тогава беше за сведение и 

предстоящо окомплектоване в по-пълен вид на преписката, 

съобразно постъпилите от заявителя искане за събиране на 

информация и преценяване на действията по-нататък.  

След като беше окомплектована преписката с необходимата 

информация, справки и документи по нашето протоколно решение и 

моя резолюция, в настоящия момент имам две предложения, които 

да бъдат гласувани с протоколно решение във връзка с тази 

преписка.  
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Първото ми предложение е на основание чл. 8, ал. 2 от 

Правилника за предоставяне на достъп до обществена информация 

на ЦИК да бъде сформирана комисия, която да подготви 

необходимото за решение за достъп или съответно отказ от 

предоставяне на обществена информация на база събраните 

материали, и предстоящите такива.  

Предлагам с протоколно решение да бъде одобрено 

сформирането на комисия по тази преписка, която да включва мен 

като докладчик по преписката, както и лицата, изготвили 

необходимите изискани справки и снабдили документите от 

администрацията: Г.              М.          като главен счетоводител, 

който се е подписал на съгласувалия справката, М.            Р.               

– юрисконсулт, както и К.             М.                – директор на 

дирекция „Администрация“.  

Това е първото ми предложение за гласуване с протоколно 

решение. Имам и още едно, което е във връзка с тази преписка.  

За да бъде комисията в състав от нечетен брой членове, 

коригирам предложението си тази комисия да бъде в състав без 

предложения директор на дирекция „Администрация“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря.  

Колеги, становища по предложението?  

Заповядайте, колега Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Извинявам се, колеги, може би е 

грешка на докладчика или е въпрос на изказ. Аз внимателно слушах 

доклада. Аз считам, че комисията, която е по смисъла на нашите 

вътрешни правила, следва да представи проект за решение, какъвто 

и да било той, но ние изначално с назначаването на тази комисия не 

бихме могли да приемем, че информацията е по Закона за достъп до 

обществена информация.  

По-скоро обръщам внимание на докладчика, може би ако се 

наложи да изясните, защото казахте: решение за предоставяне на 



47 

 

достъп или решение за отказ. С този изказ ми се струва, че ние 

изначално решаваме, че информацията е в обхватния предмет на 

Закона за достъп до обществена информация.  

Аз така не мога да си взема решението, без да се запозная, 

защото и по Правилник заявлението за достъп до обществена 

информация се разглежда от комисия. Може да се назначи комисия, 

но изначално да преценим, че това е такава информация и да 

назначим комисията, аз изразявам несъгласие с такъв подход. Той не 

е и в унисон с правилата ни.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

подлагам на гласуване предложението на колегата Стоянова да бъде 

избрана комисия, която да разгледа постъпилото заявление и да 

прецени необходимо ли е да се осигури достъп до обществена 

информация и да изготви доклад в смисъла, в който прецени.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 (Севинч 

Солакова).  

Заповядайте, госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Оспорвам гласуването. Видно от 

електронното табло се вижда, че на един от присъстващите членове 

не му е отразен  гласът.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

отново режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Войнов е гласувал, аз не съм.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

трети път режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Към този доклад имам още едно 

предложение отново във връзка с процедурата по разглеждане на 

това заявление, в което цитирах неговия номер. То е в моя папка, 

може да се запознаете с него – вх. № НС-29-38. В последната точка 

се изисква предоставяне на  копия от договори във връзка с 

изложеното каква информация се изисква.  

Моето предложение в тази връзка е изпращане на запитване 

до трето лице на основание чл. 31, ал. 2 от Закона за достъп до 

обществена информация. В моята папка има изготвени проекти на 

такива писма до съответните лица, на които по направените справки 

евентуално биха могли да бъдат засегнати интереси във връзка с 

това запитване.  

Колеги, една промяна в направеното от мен предложение. 

Предлагам това да бъде преценено в последващ етап след събиране 

на комисията и разискване на събраните към момента материали. 

Оттеглям си това предложение, което направих, за текст на 

запитване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с доклади по пета точка.  

Заповядайте, госпожо Ганчева.  

 

Точка 5. Доклади по административни преписки.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Кратък доклад, колеги.  
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Със съответния входящ номер от 14-и е пристигнало 

уведомление от изпълнителя, че са извършени корекции по 

отношение на държавата САЩ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Солакова. Заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, днес е срокът за представяне на проекта на 

бюджет за 2022 г., както и предложението ни за актуализирана 

бюджетна прогноза за периода 2023 – 2024 г. Предлагам ви да 

разгледаме представените документи, които бяха обсъдени и на 

работна група, вх. № ЦИК-09-407 от 14.10.2021 г.  

Предложението за бюджет е изготвено от главния 

счетоводител при спазване на изискванията за бюджетната 

процедура, утвърдени с указание на министъра на финансите. 

Изготвени са всички необходими документи. Те са изработени при 

съобразяване на разходните тавани, утвърдени с Решение № 963 на 

Министерския съвет. В рамките на този бюджет е направено и 

предложението за бюджет на Централната избирателна комисия за 

2022 г.  

Наред с това с оглед на дейности, които следва да бъдат 

обезпечени финансово, както и нови работни места, включително и 

служители в администрацията на Централната избирателна комисия, 

която следва да бъде с увеличен щат, са направени съответните 

предложения там, където е възможно, с прогнозни разчети, а където 

не е възможно сме посочили какво предстои, за да могат да бъдат 

предвидени такива финансови средства в централния бюджет.  

Предлагам ви да одобрим направеното предложение за 

проектобюджет на ЦИК и актуализираната бюджетна прогноза за 

2023 – 2024 г. и да ги изпратим на министъра на финансите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Солакова?  

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо, което сме получили от Печатница „Демакс“ във връзка с 

одобряването на предпечатните образци на хартиените бюлетини, 

вх. № ПВР/НС-26-4 от 15.10.2021 г. Изпратени са указания за 

ползване на тази електронна система. Знаете, че е въведена от 

2015 г, внедрена и се ползва в процеса по отпечатване и 

осъществяване на контрол при отпечатване на хартиените бюлетини.  

Предлагам ви да препратим на районните избирателни 

комисии указанието, което следва да имат предвид при работа със 

системата, при одобряване на предпечатния образец на бюлетината, 

като спазват и изискванията по Решение № 617-ПВР/НС от 

24 септември тази година за осъществяване на контрол при 

отпечатване на хартиените бюлетини.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, уведомявам ви, че сме 

получили информация от администрацията на Министерския съвет и 

координатите на техническите екипи за изборите на 14 октомври 

2021 г. Ще бъдат публикувани във вътрешната мрежа, ако не са. За 

сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към шеста точка.  
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Заповядайте, госпожо Матева.  

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

определение на Върховния административен съд с № 10464 от 

15 октомври 2021 г. с вх. № ПВР-08-10 от 15 октомври. 

Определението по административно дело № 10339 от 2021 г., 

образувано по жалба на Политическа партия  „ВМРО – Българско 

национално движение“ срещу Решение № 733-ПВР от 12 октомври 

2021 г., с което е регистрирана кандидатската листа на кандидатите 

за президент Лозан Йорданов Панов и кандидата за вицепрезидент 

Мария Хиндова Касимова-Моасе. Жалбата е оставена без 

разглеждане с това определение поради липса на правен интерес от 

политическата партия.  

Можете да се запознаете с мотивите на определението в 

папка с моите инициали.  

Докладвам жалба до Върховния административен съд чрез 

Централната избирателна комисия, вх. № ПВР-12-4 от 15 октомври 

2021 г. срещу Решение № 727-ПВР от 12 октомври 2021 г., с което 

Централната избирателна комисия отказа да регистрира 

кандидатската листа за  президент и вицепрезидент на Венцислав 

Атанасов Ангелов и Дарина Недева Тодорова, издигнати от 

Инициативен комитет.  

Жалбата се окомплектова и ще бъде внесена във Върховния 

административен съд.  

Докладвам ви жалба с вх. №НС-10-364 от 15 октомври 

2021 г., постъпила в ЦИК по електронната поща, подадена от Мария 

Петрова Колева – кандидат за президент и председател и 

представляващ Политическа партия  „Правото“ срещу Решение 

№ 732-НС от 12 октомври 2021 г., с което е одобрено споразумение 

от 8 октомври 2021 г. за отразяване на предизборната кампания за 

произвеждане на избори за народни представители на 14 ноември 
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2021 г., подписано от генералния директор на БНТ и упълномощени 

представители на партии и коалиции, в частта на чл. 7, ал. 3 от 

споразумението.  

Жалбата ще бъде окомплектована и изпратена във Върховния 

административен съд.  

Всички тези доклади са за сведение и информиране на 

Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в точка 6 е господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпил сигнал с вх. № ПВРНС-10-4 от 15.10.2021 г., качен в папка 

с мои инициали. Сигналът е от „ВМРО – Българско национално 

движение“ чрез пълномощника им Николай Гергинов. Сезират ни 

със сигнала за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс от 

страна на кандидата за президент на републиката, регистриран с 

Решение № 685-ПВР от 5.10.2021 г., а именно Костадин Тодоров 

Костадинов.  

Докато се запознавате със сигнала, той е три страници, става 

въпрос, че според твърденията в сигнала на стр. 8  на вестник 

„Стандарт“ от днешна дата – 15 октомври, в секция „Кампания“ е 

поместена статия със заглавие: „Възраждане“ тръгна към Народното 

събрание и „Дондуков“ 2 с молебен“. В нея е посочено следното: „С 

молебен за мир, благополучие и благословение на народа и родината 

ни Възраждане откри предизборната си кампания на 14 ноември в 

Лопушанския манастир пред чудотворната икона на Света 

Богородица.“  

На първо място, в сигнала е посочено, че сигналоподателите 

считат, че е налице явна фактическа грешка относно посочената дата 

на събитието, тъй като същото се е състояло на 14 октомври 2021 г., 

а в самата статия е написано, „14 ноември 2021 г.“ за това 

свидетелствали множество доказателства – качена е на официалния 

сайт на Информационна агенция „Стандарт нюз“, приложен е линк. 
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Видно от датата на нейното качване е твърдяната от нас, а именно 

14 октомври 2021 г.. Има я и в официалната Фейсбук страница на 

кандидата Костадин Костадинов публикация с описание, че: днес с 

молебен в Лопушанския манастир е открита кампанията на 

„Възраждане“. Същата е с дата отново 14 октомври 2021 г., посочен 

е и линк към публикацията.  

Считат за безспорно установено от фактическа страна, че 

регистрираният кандидат за президент на републиката е открил 

кампанията си на 14 октомври 2021 г. в Лопушанския манастир.  

Считат, че статията следва да се счете за агитационен 

материал по смисъла на Изборния кодекс и съдържа белезите на 

предизборна агитация, както е дефинирана в § 1, т. 17 от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Материалът 

безспорно съдържа призиви за подкрепа на регистрирания кандидат 

Костадин Костадинов, както и партията, която представлява и която 

е регистрирана за участие в изборите за Народно събрание – ПП 

„Възраждане“. За същото свидетелства, че има специална подсекция 

в долната част на статията, която представя приоритета на 

регистрирания политически субект с цел да консолидира и мотивира 

подкрепа в своя полза. Посочен е и номерът на бюлетината в 

предстоящите избори.  

Считат, че кандидатът за президент Костадинов се е 

възползвал от дадената му от чл. 181, ал. 1 от Изборния кодекс 

възможност да извърши агитация чрез доставчиците на медийни 

услуги, каквато безспорно е Информационна агенция „Стандарт 

нюз“. И считат, че с оглед на гореизложеното е налице агитация по 

смисъла на Изборния кодекс, а процесната статия считат за 

агитационен материал.  

Имат две искания. Считат, че предизборната кампания е 

регламентирана от закона по време, в което всички регистрирани 

кандидати и политически субекти имат свобода на изразяване и на 

предизборна агитация в устна и писмена форма, на предизборни 
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събрания, както и чрез доставчици на медийни услуги. Цитират 

наше Решение № 645-ПВР/НС от 29 септември 2021 г., където ЦИК 

определя условията и реда на провеждане на предизборна кампания 

за насрочените избори на 14-и, и където е записано в Раздел I, т. 1, 

че предизборната кампания за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември се открива на 15 октомври 2021 г. 30 дни преди изборния 

ден, и приключва в 24,00 ч. на 12 ноември 2021 г.  

С оглед на предходното смятат, че с откриването на 

предизборната кампания на 14 октомври регистрираният кандидат 

Костадин Костадинов е нарушил разпоредбата на раздел II от ИК и е 

извършил агитация в извън регламентирания срок.  

Отделно от това считат, че има нарушение на чл. 183, ал. 4 от 

Изборния кодекс, приложение последно от същия, като видно от 

приложения материал в него се съдържат две изображения – едното 

на регистрирания кандидат, в което се виждат ясно религиозни 

знаци, а другото е снимка на Лопушанския манастир. Същите са 

приложени към качената на официалния сайт на Информационната 

агенция статия. Считат, че с това действие Костадин Костадинов 

нарушава добрите нрави и по-точно разпоредбата на чл. 183, ал. 4, 

изречение второ, предложение последно от Изборния кодекс.  

Статията, както казах, се разпространява в националния 

ежедневник „Стандарт“, има приложен вестникът в оригинал, както 

и на официалната Фейсбук страница на Информационна агенция 

„Стандарт нюз“, поради което считат, че компетентна да се 

произнесе е Централната избирателна комисия. И петитумът е: 

молят ЦИК да наложи санкция на Костадин Тодоров Костадинов 

поради нарушаване разпоредбите на чл. 181 от Изборния кодекс – 

извършена агитация извън регламентирания срок, както и на чл. 183, 

ал. 4, изречение второ, предложение последно от ИК относно 

забрана за използване на агитационни материали, които накърняват 

добрите нрави. Молят ЦИК да предприемем следните действия: с 
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оглед прекратяване на противоправното поведение на нарушителя и 

санкционирането му. Прилагат пълномощно в полза на подписалия 

сигнала, а именно Николай Гергинов, статията, поместена във 

вестник „Стандарт“ брой от 15.10.2021 г., копие от статия, качена на 

официалния сайт на Информационна агенция „Стандарт нюз“ и 

копие от публикация в официалната Фейсбук страница на Костадин 

Костадинов.  

Почти ви изчетох целия сигнал, то не е жалба. Има 

приложено пълномощно от Красимир Каракачанов в полза на 

Юлиян Ангелов, който е преупълномощил Николай Димитров 

Гергинов. Това е лицето, което е подписало сигнала до ЦИК. 

Пълномощните са редовни. Има право лицето да подава сигнали и 

жалби до Централната избирателна комисия.  

Уважаеми колеги, с оглед на изложената фактическа 

обстановка считам, че става въпрос за действия от страна на 

участник в предизборната кампания, което е извън регламентирания 

срок, а именно от 15 октомври 2021 г. – 30 дни преди изборния ден. 

С оглед на константната практика на Централната избирателна 

комисия от предходни комисии, предлагам с протоколно решение да 

оставим без разглеждане подадения сигнал, тъй като се касае за 

събитие от преди откриването на предизборната кампания, а 

Централната избирателна комисия санкционира евентуални 

нарушения, които са извършени в периода на предизборна кампания, 

каквото действие в случая не е налице, а именно, както се твърди и в 

самия сигнал, действието е извършено на 14 октомври 2021 г., тоест 

преди началото на предизборната кампания, която е с начало 

15 октомври 2021 г. С оглед на практиката на Централната 

избирателна комисия, както казах преди малко, същата не се 

произнася за нарушения, извършени извън рамките на времевия 

диапазон на предизборната кампания.  

Това е предложението ми – с протоколно решение да оставим 

без разглеждане въпросния сигнал.  
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Отделно от това само да зачета началото на статията, която е 

приложена към сигнала. Пише, че „С молебен за мир, благополучие 

и благословение на народа и родината ни „Възраждане“ откри 

предизборната си кампания на 14 ноември в Лопушанския 

манастир“. Може да имат предвид и „откри предизборната си 

кампания за изборите за 14 ноември“. Има някаква двусмислица, 

както извън микрофон се чу от колеги.  

Аз се базирам на практиката, която имаме в Централната 

избирателна комисия за предходни такива сигнали. Знаете, че и в 

предходни кампании имаше кандидати за народни представители 

или представляващи партии, които започнаха да излизат по 

различните медии – било печатни, било по телевизията, по 

електронни медии много преди началото на предизборната кампания 

и практиката беше да не ги санкционираме. Тоест ЦИК е 

компетентна да санкционира единствено и само евентуални 

нарушения, извършени в периода на предизборната кампания, която 

започва от 15-и.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Баханов?  

Ако няма друго предложение, моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик е госпожа Георгиева. Заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  

Колеги, получили сме сигнал от Съвета за електронни медии 

с вх. № ПВР/НС-20-12 от 14.10.2021 г. Сигналът касае вечерната 

емисия „Новини“ на Дарик радио, излъчена на 12 октомври 2021 г. 

Към писмото е приложен диск със записа на вечерната емисия. След 

като я изслушах ви докладвам фактите. В частта от емисията, която е 
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посветена на изборите, най-напред се съобщава, че е приключила 

регистрация на кандидатите за изборите на 14 ноември 2021 г. След 

това се посочват няколко изборни района, в които се очертават 

лидерски битки и между кои лидери на партии ще бъдат те. И следва 

изречение, което цитирам: „Според оповестените днес данни от 

последното изследване на „Алфа Рисърч“ и се цитират няколко 

цифри, няколко данни от изследването за партиите с най-голяма 

обществена подкрепа към настоящия момент. Всъщност не се 

представя ново социологическо изследване. Това, което е налице, от 

„Алфа Рисърч“ не се представя в цялост, а от него се цитират само 

определени данни.  

В този смисъл считам, че няма нарушение по смисъла на чл. 

205, ал. 1 и 2 и на тази база на фактическата обстановка и опирайки 

се на досегашната практика на Централната избирателна комисия в 

подобни случаи, предлагам поради липса на нарушение с 

протоколно решение да оставим този сигнал без разглеждане.  

Колеги, по доклада на госпожа Георгиева?  

Господин Томов, заповядайте.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз приемам позицията на докладчика, 

но се чудя дали не е добре по някакъв начин да се обединим около 

това и да уведомим Съвета за електронни медии, че чл. 205 е 

неприложим, когато едно изследване вече е публикувано и други 

медии го  ползват. Общо взето би трябвало да се следи за 

изискването на чл. 205 при първа публикация на изследване. За да не 

се заринем с такива сигнали – това ми е идеята.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Дали колегите имат 

друго предложение?  

Ако няма, колеги, моля режим на гласуване с протоколно 

решение да остане без разглеждане сигналът, докладван от госпожа 

Георгиева.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Гергана Стоянова.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви сходен сигнал, 

като на предходния докладчик. В моя папка с вх. № ПВР/НС-20-11 е 

постъпил сигнал от СЕМ във връзка със запис на част от програмата 

„Българска свободна телевизия“, в чиято емисия, очевидно вечерна 

новинарска емисия, има цитиране на част от данните на същото това 

вече публикувано социологическо проучване на Агенция „Алфа 

Рисърч“. Също така в моята папка е наличен и видеозаписът, който е 

изпратен от СЕМ на диск, като е посочено, че съответното 

регистрирано съдържание е в отбелязания часови диапазон 18,36,27 

до 18,38 минута.  

По сходен начин в рамките на новинарската емисия е 

направена интерпретация от страна на екипа на тези предходно 

излезли данни от Агенция „Алфа Рисърч“ като в самия материал се 

коментират анализи на анализатори, без да бъдат цитирани кои са те, 

на база на тези предходно изнесени данни за разликите в 

разместване на позиции и така нататък, като се цитират част от 

данните от това проучване.  

По същите причини, както и предходният докладчик 

докладва, считам, че това не представлява нарушение на чл. 205 от 

Изборния кодекс, поради което също предлагам с протоколно 

решение да оставим без разглеждане подадения от СЕМ сигнал.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Стоянова имате ли въпроси към докладчика?  

Господин Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съгласен съм с общия принцип, че в 

случая, доколкото не е започнала кампанията, да остане без 

разглеждане, но не мога да твърдя, че няма нарушение на чл. 205, 

който е ясен и всички агенции оттук нататък може би е добре да 
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знаят, че трябва да си дават абсолютно всички реквизити, когато 

дават съответните прогнози. Ясно е описано какво трябва да кажат – 

кога е проведено съответното изследване, какъв е обхватът, по какъв 

метод и така нататък, и така нататък. Мисля, че в предните избори 

горе-долу го правеха.  

Така че съм съгласен, но без чл. 205. Член 205 като му дойде 

времето. Толкова. Едно е изследване по телефон, друго е с интервю, 

примерно. А пък най-важно е къде са ми гнездата. Толкова засега.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Няма.  

Моля, процедура по гласуване по доклада на госпожа 

Стоянова – да остане без разглеждане сигналът, който докладва.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик по тази точка е госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ПВРНС-22-41 от 

14 октомври 2021 г. в Централната избирателна комисия е получен 

сигнал от Николай Бареков относно Решение № 46-НС от 

12 октомври 2021 г. на Районна избирателна комисия – Пловдив, 

като с посоченото решение Районната избирателна комисия е 

регистрирала листата на коалиция „Демократична България – 

Обединение“ за участие в изборите за народни представители. В 

сигнала се твърди, че това решение е неправилно, 

незаконосъобразно, алтернативно нищожно. Сигналоподателят моли 

Централната избирателна комисия да се произнесе с решение, тъй 

като кандидатската листа на посочената коалиция е регистрирана без 

да е подписана със саморъчен подпис на заявителя пълномощник, 

подал предложението.  
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Този сигнал с вх. № ПВР/НС-15-17 от 15 октомври 2021 г. е 

изпратен в Централната избирателна комисия и от Районната 

избирателна комисия – Пловдив.  

От казаното дотук, колеги, е видно, че правоотношението по 

издаване на това решение се е развило между коалиция 

„Демократична България – Обединение“, от една страна, и Районна 

избирателна комисия – Пловдив, от друга. Други участници в това 

административно производство няма. Адресат на решението са 

коалиция „Демократична България – Обединение“ и кандидатите в 

регистрираната кандидатска листа на коалицията. Следователно 

подателят на сигнала няма правен интерес от оспорване на 

решението, поради което предлагам да оставим сигнала без 

разглеждане.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението на докладчика? Не виждам.  

Моля, режим на гласуване за вземане на протоколно 

решение.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Заповядайте, колега Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали от днес в 

подпапка „Сигнал“ е писмо по електронната поща, препратено от 

izbori2021@mvr.bg, с което е препратен сигнал от Сливен, 

придружен с кратък видеозапис, в който се твърди, че в гимназия на 

ул. „Джордж Уошбърн“ № 2 в града има на неподходящо, според 

изпратилата сигнала госпожа Колева, календар, който си стои от 

месец май.  

Аз ви предлагам този сигнал дори да не е за оставяне без 

разглеждане, а само за сведение и без препращане по компетентност 
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на РИК – Сливен, тъй като не смятам, че има нарушение, но все пак 

погледнете записа. Вх. № ПВРНС-04-24 от 15 октомври 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка „Разни“.  

Господин Димитров, заповядайте.  

 

Точка 7. Разни.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател.  

Няколко преписки, това са писма. Първото е циркулярно – вх. 

№ ЦИК-07-109. Дошло е от A-WEB. Препратили са ни една покана 

на Южноафриканската централна комисия да се наблюдават 

изборите, които са местни избори. Уточнението е, че разходите по 

пребиваването, пътуването и прочие са за сметка на страната, която 

желае да се включи в наблюдението на тези избори. Докладвам го за 

сведение.  

Имаме също повторно съобщение, вх. № ЦИК-07-61/3 от 

14.10.2021 г. за видеоконференцията, която се организира от 

Директората по справедливост и потребление на Европейската 

комисия. Тя ще бъде организирана на 22 октомври 2021 г. Посочени 

са трите теми за трите сесии. Това е повече за запознаване, 

отколкото за сведение.  

И последното подобно писмо се отнася до 18-ата Европейска 

конференция на органите, които управляват избори. Тя е за 

29 октомври 2021 г. с вх. № ЦИК-07-76/4. Интересът към нас е 

специален, тъй като темата е „Влиянието на COVID-19 и кризата 

върху електоралния процес“.  

Това са моите доклади. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Стойчева. Заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

може да се запознаете с текстовия вариант на обучителния клип, 
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предназначен за избирателите, за начина на гласуване с машина в 

предстоящите избори, който ще бъде до три минути и ще бъде 

изработен от Българската национална телевизия. След обсъждане в 

работна група са качени всички корекции на текста. Моля да го 

погледнете още веднъж, за да не го изчитам целия на микрофона, и 

ако имате някакви допълнения или виждате нещо пропуснато, да го 

отбележим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с текста, който беше обсъден и в работна група.  

Колеги, моля ви да погледнете всички изречения.  

„Прегледайте Вашия избор и окончателно потвърдете“. 

Стигнахме до бюлетината за президент.  

Колеги, има ли бележки по текста до „Натиснете полето с 

надпис „Към избори за НС“?  

Има ли необходимост да го съкращаваме?  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Не, той е три минути.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста 

има ли бележки?  

Колеги, уточниха ли се бележките по текста на този 

материал?  

Други предложения има ли, колеги?  

Ако няма, подлагам на гласуване одобряване на текста за 

видеоматериал „Гласуване с машина“, за да може да бъде изработен.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Господин Войнов, заповядайте в първа точка.  

 

Точка 1. Машинно гласуване.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  
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Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВРНС-00-22 

от 14 октомври 2021 г. Писмото е от „Информационно обслужване“ 

и с него ни изпращат една таблица, в която са включени секциите в 

страната с над 299 избиратели, като таблицата е съставена въз 

основа на два масива, предоставени ни от ГРАО, и са добавени броят 

на избирателите, гласували на 11 юли 2021 г. В тази таблица, която е 

публикувана в моя папка от вчерашното заседание, са пропуснати 

11 секции – 10 в община Варна и една в община Лом. За тях стана 

дума и на работната среща с „Информационно обслужване“, просто 

защото тези секции не фигурират в списъка с адресите на 

избирателните секции, предоставени ни от ГРАО, но са образувани 

със заповеди на кметовете на Варна и Лом.  

След като тези секции бяха добавени и бяха добавени две 

колони – община и населено място, се получи окончателната 

таблица за избирателните секции с включени над 299 избиратели. 

Тази екселска таблица е качена в моя папка от днешното заседание. 

Това са 9399 секции, в които следва да има машинно гласуване. От 

тези секции в 2118 на последните избори са гласували над 319 

избиратели. Съгласно наше протоколно решение, в тях следва да 

има по две машини.  

Във връзка с горното предлагам да утвърдим тези 

9399 секции, в които ще има машинно гласуване, както и 2119-те 

секции, в които ще има по две машини. И тези секции да се изпратят 

на „Сиела Норма“ и да се публикуват на интернет страницата на 

ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Войнов има ли въпроси? В страната 9399 са секциите, в 

които трябва да се провежда машинно гласуване, като в 2118 от тях 

има втора машина.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да. Там са гласували над 319 избиратели 

на 11 юли 2021 г.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване с протоколно решение да одобрим въз основа на 

предоставената информация от Главна дирекция „ГРАО“, 

„Информационно обслужване“ и районните избирателни комисии в 

9399 секции в страната да се проведе машинно гласуване, тъй като 

има повече от 299 избиратели в тях, като в 2119 секции от тези 9399 

има по две машини за гласуване.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, прекъсвам заседанието за 15 минути за проветряване 

на залата.  

 

(След прекъсването) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия с доклади по пета 

точка.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

 

Точка 5. Доклади по административни преписки.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВРНС-00-7/1 от 15 

октомври от „Информационно обслужване“, което ни е изпратено 

във връзка с наше писмо за извършване на проверка и за изпращане 

на кандидатските листи за народни представители, както и 

извършването на проверка на кандидатските листи за президент и 

вицепрезидент и за наличието на обстоятелства по решения на 

Централната избирателна комисия. С това ни информират, че Боян 
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Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка като независими 

кандидати за президент и вицепрезидент съответно е констатирано, 

че са регистрирани в повече от една РИК като кандидати на партия 

„Български национален съюз“, а именно РИК 14 и РИК 25 за Боян 

Расате и Елена Ваташка в РИК 24 и РИК 9, но ние вчера взехме 

решение и изпратихме на същите тези  районни избирателни 

комисии указания да бъдат заличени като кандидати на тази партия 

в листите, тъй като са независими кандидати за президент и 

вицепрезидент и съгласно решения на Централната избирателна 

комисия № 578 и № 579 не могат да бъдат кандидати на политическа 

партия в другия вид избор, ако са независими кандидати в единия от 

изборите. Това го докладвам в момента за сведение.  

Следващият доклад е с вх. № НС-15-764 от 15 октомври 

2021 г. от Районна избирателна комисия – Сливен. С писмо ни 

уведомяват, че след одобряването на кандидатските листи в техния 

изборен район са постъпили две заявления за заличаване на 

кандидати, а именно от коалиция „БСП за България“ Стамо Стамов е 

бил в листата с пореден № 11 и с искане да бъде заличен и 

последният 12-и в листата да заеме неговото място. От Политическа 

партия „Българско национално обединение – БНО“ Живко Желев 

Бъчваров, регистриран с пореден последен № 4 да бъде заличен. По 

двете искания не са направени предложения за включване на нови 

кандидати и с Решение № 48 е заличен Стамо Стамов и е 

пренаредена листата, като кандидатът Митьо Митев заема негово 

място. А с Решение № 49 от 15 октомври 2021 г. на РИК – Сливен, 

Живко Желев Бъчваров е заличен и като последен в листата няма 

посочен кандидат за неговото място. Това е за информация и към 

„Регистри“ за обобщаване.  

Докладвам ви постъпило писмо с вх. № НС-00-783/1 от 

15 октомври  2021 г. От „Информационно обслужване“ във връзка с 

наше искане е изпратен отговор за установените несъответствия от 

данните на регистрираните кандидати за народни представители. 
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Можете да се запознаете с установените несъответствия в папка с 

моите инициали от днешното заседание. Има таблица в ексел 

формат, в която са качени всички данни за установените 

несъответствия.  

В тази връзка ви докладвам, че има установени следните 

несъответствия.  

Пет лица са регистрирани като кандидати в повече от две 

районни избирателни комисии и за двама кандидати в РИК 6 – 

Враца. За единия е установено, че посоченото ЕГН не е открито в 

Национална база данни „Население“, а за другото според мен е 

сгрешено името, тъй като е записан Михаил Вайнов Цветанов, а в 

Национална база данни „Население“ е открит Михаил Войнов 

Цветанов.  

Предложенията ми в тази връзка са следните. Във вътрешната 

мрежа с папка с мои инициали. Предлагам ви да изпратим писмо до 

РИК – Благоевград, РИК 23 и РИК 24 във връзка с регистрираната 

регистрация в повече от един РИК на Лиляна Петрова Калчева – 

кандидат от Политическа партия  „Правото“, в тези три районни 

избирателни комисии да ни изпратят информация до 16 октомври 

2021 г. на коя дата и в колко часа е извършена регистрация на 

кандидатската листа на Политическа партия  „Правото“.  

Следващото писмо, което предлагам, е до РИК 4 – Велико 

Търново, РИК 23 и РИК 24 във връзка с установената регистрация в 

повече от два района на Андрей Маринов Маринов от „Национално 

обединение на десницата“. Предлагам по същия начин в срок до 16 

октомври 2021 г., 17,00 ч. трите районни избирателни комисии да ни 

изпратят информация за датата и часа на регистрация на 

кандидатската листа на „Национално обединение на десницата“.  

Следващото писмо е до РИК 4 – Велико Търново, РИК 6 – 

Враца, РИК 7 – Габрово, и РИК 24 – София, във връзка с 

регистрацията на Милка Кирилова Петрова – кандидат от „Русофили 

за възраждане на Отечеството“, отново в срок до 17,00 ч. на 16 
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октомври 2021 г. да бъде изпратена информация за датата и часа на 

регистрация на кандидатската листа на „Русофили за възраждане на 

Отечеството“.  

Следващото писмо е до РИК 6 – Враца, РИК 12 – Монтана, и 

РИК 15 – Плевен, във връзка с регистрацията на Деян Валентинов 

Митев в повече от две районни избирателни комисии. Той е 

издигнат от Политическа партия ВОЛЯ. Отново срок на 16 октомври 

2021 г. до 17,00 ч. да бъде изпратена информация за датата и часа на 

регистрация на кандидатската листа на партия ВОЛЯ.  

Последното писмо е до РИК 8 – Добрич, РИК 20 – Силистра, 

и РИК 25 – София, във връзка с констатираната регистрация на 

Християна Живкова Иванова в повече от две районни избирателни 

комисии. Тя е издигната от „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС 

Радикали и БНДС Целокупна България“. В срок до 16 октомври 2021 

г., 17,00 ч. да бъде изпратена информация за датата и часа на 

регистрация на кандидатската листа от тази коалиция.  

Това са тези пет писма, които моля да подложите на 

гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

текстовете на тези писма имате ли някакви предложения или 

бележки по тях?  

Подлагам на гласуване с общо решение да одобрим 

изпращането на тези пет писма до съответните районни избирателни 

комисии, от които искаме да ни предоставят за кандидатите, които 

бяха докладвани от госпожа Матева, които са регистрирани в повече 

от две листи в тези изборни райони.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с доклада ви 

предлагам да гласуваме и писмо до Районна избирателна комисия – 

Враца, да препратим тази част от списъка с констатираните 

несъответствия, които касаят двамата кандидати, за които Ви 

споменах – за единия, че не е налично ЕГН-то, посочено в 

Национална база данни население, и на другия, на който е сгрешено 

името, за да предприемат съответните действия на корекция, 

съгласно Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване изпращането на писмото до Районна избирателна 

комисия – Враца.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо с вх. № 

НС-15-763 от 15 октомври 2021 г. То е от Районна избирателна 

комисия 23 – София. Районната избирателна комисия ни изпраща по 

електронната поща писмо, подписано от председателя на комисията, 

че във връзка с наше писмо, с което указахме да бъдат заличени на 

основание наше решене кандидатите на Български национален съюз 

– НД, в случая кандидатът Савина Веселинова Луканова като 

кандидат за народен представител в техния изборен район, тъй като 

тя е независим кандидат за президент и вицепрезидент и съгласно 

Раздел III, т. 15 на Решение № 578 това не е възможно. В тази връзка 

председателят на РИК 23 ни иска да изпратим полученото по 

електронна поща заявление от Савина Веселинова Луканова, 

въпреки че то е препратено с нашето писмо, с което сме дали 

указанията да бъде изпълнено Решението на Централната 

избирателна комисия.  
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Сега ви предлагам проект на писмо, който се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, с което в отговор на 

цитираното писмо да укажем на Районната избирателна комисия, че 

следва да изпълни дадените с предходното писмо от ЦИК указания и 

в изпълнение на Решение № 578, Раздел III, т. 15 да заличи 

незабавно от кандидатската листа на партия „Български национален 

съюз – НД“ Савина Веселинова Луканова като кандидат за народен 

представител. И обръщаме внимание, че изходящите писма на 

Районната избирателна комисия следва да бъдат подписвани от 

председател и секретар.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо до РИК 23 – София, имате ли предложения по текста? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-04-134 от 15 октомври 2021 г. от Министерството на вътрешните 

работи. Във връзка с искането ни за извършване на проверка на 

списъка с кандидатите за народни представители Министерството на 

вътрешните работи ни отговаря, че всички кандидати за народни 

представители отговарят на изискванията на чл. 244 от Изборния 

кодекс във връзка с чл. 65 от Конституцията на Република България, 

всички кандидати са български граждани, навършили 21 години с 

изключение на лицето Никола Андриян Караджов под № 1509 в 

списъка, който не е навършил 21 години.  

Предлагам ви да бъде извършена проверка в базата данни с 

кандидатските листи това лице в коя районна избирателна комисия е 

регистриран, от листата на коя политическа партия и да бъде 

изпратено писмо до съответната районна избирателна комисия – 
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една или повече, в които е регистрирано лицето кандидат, с указание 

да бъде заличено.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

доклад имате ли въпроси?  

Моля, режим на гласуване да се изпрати писмото до 

съответната районна избирателна комисия, или ако са повече от една 

в съответните, след извършване на проверка в кой изборен район е 

регистрирано като кандидат за народен представител лицето, което 

няма навършени 21 години.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, в отговор на наше 

писмо до Главна дирекция „Гранична полиция“ от вчера, с което 

изискахме проверка на кандидатите за президент и вицепрезидент, 

ни е изпратен отговор с вх. № ПВР-04-02-7 от 15 октомври 2021 г. 

Тъй като отговорът е доста обемен, в момента го докладвам за 

запознаване. Ще бъде извършена проверка и за резултатите от 

проверката ще ви информирам допълнително.  

Това са моите доклади.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади в Административни преписки?  

Заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило запитване и 

предложение, което най-вероятно ще постъпи в Централната 

избирателна комисия като предложение на цялата Общинска 

избирателна комисия – Брацигово, за допълнение на Решение № 

1666 от 8 ноември 2019 г. за определяне на възнагражденията на 

общинските избирателни комисии за заседания и дежурства в 
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периода след произвеждане на общи или частични нови избори до 

следващи такива.  

Съгласно чл. 83, ал. 4 и ал. 5, предлагам ви проект на 

решение за допълнение на това решение – да създадем нова т. 4 и за 

общинските избирателни комисии за времето на работа в извънредна 

епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен 

орган членовете на ОИК да получават допълнително 

възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 1 от 

Решението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

погледнахте ли проекта на решение?  

Ако нямате бележки по текста, моля, режим на гласуване по 

проект № 756 относно допълнение на Решение 1666-МИ от 

8 ноември 2019 г.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, това Решение е с № 751-МИ.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, пак в Административни 

преписки, Докладна записка вх. № ЦИК-09-408 от 15 октомври 

2021 г.  

Във връзка с необходимостта от обезпечаване на отделни 

звена в Централната избирателна комисия в периода на подготовка и 

произвеждане на предстоящите избори на 14 ноември 2021 г. е 

направено предложение в тази докладна на директора на дирекция 

„Администрация“ за сключване на трудови договори с Алекзандър  

Григоров Иванов на длъжност „технически сътрудник“ със срок от 

18 октомври до 3 декември 2021 г. включително на пълен работен 

ден и размер на основно месечно възнаграждение. Проектът на 

договора е представен, както и длъжностна характеристика. Знаете, 
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че такива длъжности са предвидени с допълнението по 

допълнителното щатно разписание по Правилника на Централната 

избирателна комисия.  

На следващо място, предложението е с Елица Димитрова 

Узунова-Стоева също да се сключи трудов договор на длъжност 

„Главен експерт“ със срок от 18 октомври до 3 декември 2021 г., 

,включително на непълен работен ден – 4 часа, и размер на 

основното възнаграждение, пропорционално на това време. 

Представена е характеристика на длъжността, включително и проект 

на трудов договор.  

Предлагам да одобрим така представените проекти на 

трудови договори и длъжностни характеристики, да одобрим 

предложението за сключване на трудови договори на основание 

чл. 39, ал. 5 от Правилника с посочените лица. Средствата да бъдат 

изплатени от средствата по план-сметката, приета от Министерския 

съвет с ПМС № 305 по § 02.02.  

Моля за вашето одобрение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси по направения доклад?  

Моля, режим на гласуване за одобряване на предложението 

въз основа на докладната записка на директора на дирекция 

„Администрация“ за двете лица.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, има ли други доклади в Административни преписки?  

Заповядайте, господин Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвах ви, че в рамките на 

днешния ден в срока, в който поискахме ние, са постъпили 

преписките от районните избирателни комисии, в които получихме 
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отговор вчера, че са извършени регистрации на кандидатски  листи, 

в които предложението и пълномощното са подписани с електронен 

подпис.  

От получената вчера информация и през днешния ден може 

да бъде направен следният извод. В 19 районни избирателни 

комисии не са извършени регистрации на партии, коалиции и 

инициативни комитети, в които предложението и пълномощното е 

подписано с електронен подпис. В 12 избирателни комисии са 

извършени подобни регистрации. Вече се произнесохме по 

решението на Районната избирателна комисия в Стара Загора. Във 

всичките останали 11 избирателни комисии има извършени такива 

регистрации. В 10 от тези районни избирателни комисии бяха 

изпратени преписките във връзка с извършените регистрации на 

кандидатските листи. Във всички случаи става дума за регистриране 

на кандидатски листи на коалиция от партии „Демократична 

България – Обединение“. Надявам се, че сте се запознали с 

документите, които са в папка от днешното заседание.  

Аз ще предложа на вниманието ви да приемем проект за 

решение, който да изглежда така: спазени ли са изискванията при 

регистриране на кандидатските листи от страна на упълномощените 

лица от „Демократична България – Обединение“, а именно 

изискванията на Изборния кодекс относно регистрирането на 

кандидатските листи и Решение № 579-НС от 23 септември тази 

година на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така 

представения доклад има ли предложение за решение, което да бъде 

подложено на гласуване? Аз към момента такова предложение не 

чух. Какво е то?  

Колеги, може ли някой да формулира проект на решение, 

което да бъде подложено на гласуване, или ако имате предложения 

във връзка с направения доклад от господин Ципов по въпроса, 

който той постави?  
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След като цялата зала мълчи, преминаваме към следващ 

доклад в Административни преписки.  

Има ли други доклади?  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, това, което искам 

да кажа във връзка със събраната документация или тъй наречена 

документация, мога да  констатирам няколко неща, които ми 

направиха впечатление, доколкото, подготвяйки своите доклади не 

съм видяла всичките отговори на 31 комисии, включително на 11-те 

или 12-те комисии. Това, което успявам днес да разбера, е, че 

Централната избирателна комисия не знае каква е процедурата за 

регистрация на кандидатските листи. Централната избирателна 

комисия днес констатира, че не знае какво е гласувала вчера, не знае 

какви изводи е направила при разглеждане по повод на една жалба 

на решението на Районната избирателна комисия по регистрация на 

кандидатските листи. Оказва се, че това, което аз констатирах по 

отношение на изпратените писма по електронната поща с уточнения, 

с твърдения, една малка част само от тях са оформени като 

документи под формата на писма, сканирани и така изпратени по 

електронна поща, се отнася и до Централната избирателна комисия, 

що се отнася до компетентността.  

Оттук нататък аз не съм убедена, че се чувствам спокойна за 

това, че съм част от орган, който е призван да организира честни, 

демократични и законосъобразни избори. За да бъдат 

законосъобразни изборите, колеги, всеки един период, етап, всеки 

един акт, който е постановен в рамките на тази процедура и на този 

период по подготовка и произвеждане на изборите, трябва да са 

съобразени със закона. Законът, който регламентира условията и 

реда, е Изборният кодекс.  

Оттук нататък нито едно решение на Централната 

избирателна комисия не може да бъде гарант, че то е 
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законосъобразен акт по организирането и произвеждането на 

изборите. Съжалявам, че трябва да направя тази констатация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Насрочвам следващото за неделя – 17 октомври 2021 г., от 

14,00 часа.  

 

(Закрито в 20,25 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

Стенографи:  

  Стефка Аличкова 

 

    Нина Иванова  

 

 

 

 

 

 


