
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 103 

 

На 17 октомври 2021 г., в зала № 238 в сградата на Народното 

събрание, се проведе заседание на Централната избирателна 

комисия при следния 

 

Д н е в е н р е д: 

 

1. Проекти на решения за обявяване на недействителни 

регистрациите на кандидати за народни представители в изборите на 

14 ноември 2021 г. 

Докладва: Росица Матева 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Проект на решение относно приемане на правила за 

отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Димитър Димитров 

4. Проект на решение относно регистрация на  наблюдатели в 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Любомир Георгиев 

5. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Любомир Георгиев  

6. Гласуване извън страната. 

Докладва: Елка Стоянова 

7. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова,  

Росица Матева, Димитър Димитров,  

Елка Стоянова, Гергана Стоянова. 
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8.Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева,  

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева. 

9. Разни. 

Докладва: Любомир Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Гергана 

Стоянова. 

ОТСЪСТВА: Красимир Ципов. 

 

Заседанието бе открито в 14.10 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Комисията. 

 

*  *  * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Десет членове на Централната избирателна комисия сме в 

залата, налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

В платен годишен отпуск е господин Ципов. Останалите 

колеги подготвят проекти на решения, които трябва да бъдат взети в 

днешно заседание.  

Предлага ви следния проект на дневен ред: 

1. Проекти на решения за обявяване на недействителни 

регистрациите на кандидати за народни представители в изборите на 

14 ноември 2021 г. Докладчик – госпожа Матева. 

2. Машинно гласуване. Докладчик – господин Войнов. 

3. Проект на решение относно приемане на правила за 

отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители в 

изборите на 14 ноември 2021 г. Докладчик – господин Димитров. 

4. Проект на решение относно регистрация на  

наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент и за народни 
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представители на 14 ноември 2021 г. Докладчик – господин 

Георгиев. 

5. Изплащане на възнаграждения на ОИК. Докладчик – 

господин Георгиев. 

6.  Гласуване извън страната. Докладчик – госпожа Елка 

Стоянова. 

7. Доклади по административни преписки. Докладчици: 

госпожа Солакова, госпожа Матева, господин Димитров, госпожа 

Елка Стоянова и госпожа Гергана Стоянова.  

8. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчици: госпожа 

Матева, госпожа Елка Стоянова и госпожа Ганчева. 

9. Разни. Докладчик – господин Георгиев. 

Имате ли предложения за допълване? Няма. 

Моля, режим на гласуване, колеги! 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Колеги, преминаваме към точка 2 – Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 2. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, на предишното заседание взехме 

протоколно решение за определяне на 9399 избирателни секции с 

машинно гласуване и в 2118 от тях да има две машини. Във връзка 

са това в моя папка има едно писмо, предлагам да го изпратим на 

„Сиела Норма“, с което приложено да им изпратим на тези 

избирателни секции в страната, в които ще има машинно гласуване, 

с техните номера, код по ЕКТ, адрес и броя СУЕМГ във всяка 

секция. Самата таблица е също в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване! 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ПВР/НС-00-30 от 15 октомври 2021 г. Писмото е от 

„Информационно обслужване“ и е във връзка с организацията на 

компютърната обработка за предстоящите избори на 14 ноември 

2021 г. На тях от всяка машина ще има един файл, в който ще бъде 

записана информацията за двата вида избори. При установено 

несъответствие на данните в този файл, без значение за кой вид 

избор е, то целият ще бъде отхвърлен и ще трябва да се попълват 

образци КР.  

„Информационно обслужване“ АД дават пример за възможно 

несъответствие, например в случай на отпадане на кандидат малко 

преди изборния ден ще има разминаване между списъците с 

кандидати, параметризирани в РИК и машините за гласуване. Тоест, 

ще може да се гласува преференциално за отпаднал кандидат. 

Тяхното предложение е да се приемат такива файлове, в които 

евентуално е налична информация за повече кандидати от 

параметризираните, като в приемо-предавателната разписка това ще 

бъде отбелязано. Но, ако обратно – файлът от машината не съдържа 

информация за някой от кандидатите, то той ще бъде отхвърлен 

изцяло.  

Според мен предложението на „Информационно обслужване“ 

АД е разумно, но може би е по-добре да ги поканим на среща, за да 

изясним по-подробно кои файлове ще бъдат приемани в 

изчислителния пункт и кои ще бъдат отхвърляни и ще се наложи 

попълване на протоколи КР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на господин Войнов по писмото на „Информационно 

обслужване“ АД във връзка с изчитане на данните от флаш паметите 

за машинно гласуване, това писмо, ви предлагам, първо да се 

запознае всеки от нас, да го обсъдим в работна група, след което ще 

преценим дали е необходима среща или с писмо да информираме за 

становище на Централната избирателна комисия. 

Колега Войнов, моля Ви да проследите това писмо, за да не 

се забрави.  
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължете. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № ПВР/НС-15-11 

от 13 октомври 2021 г. Писмото е от РИК 26 и с него питат кога ще 

бъде проведено обучение на РИК за работа със СУЕМГ, а също така 

питат дали ще бъде проведено обучение от „Сиела Норма“ АД за 

всяка една община на територията на Софийска област.  

Предлагам да изпратим писмо до колегите от РИК 26, в което 

да ги уведомим, че при доставката на СУЕМ с инсталирана демо 

версия, предназначени за обучителните и разяснителната кампания 

ще ви бъде проведено обучение от изпълнителя „Сиела Норма“ АД и 

че всяка районна избирателна комисия следва да изготви график за 

обучение на секционните избирателни комисии от РИК и от „Сиела 

Норма“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото, 

представено от господин Войнов, до РИК – 26?  

Моля, режим на гласуване! 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ПВР/НС-23-18 от 15 октомври 2021 г. Писмото е от Л.            

П.  – организатор на СИК – Нотингам, и с него изявява желание да 

им бъдат изпратени два броя машини за изборите на 14 ноември 

2021 г. и СИК – Нотингам да се състои от 7 членове. Обосновава 

искането с очакваната по-висока активност от регистрираната на 

11 юли 2021 г., когато е било малко над 400 души в Нотингам.  

Докладвам писмото за сведение и за съобразяване при 

определяне съставите на СИК извън страната. Копие от него има и 

при господин Томов, така че смятам, че ще бъде съобразено.  

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-34 от 15 октомври 

2021 г. Писмото е от Българския институт по стандартизация (БИС) 

и е във връзка с проведената съвместна работна среща.  
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На срещата от БИС обърнаха внимание, че има някои 

разминавания в текстовете на техническата спецификация от 

Договор № 1 и следващите два договора между ЦИК и „Сиела 

Норма“ АД и с това писмо ни изпращат само за информация 

текстовете, които са заменени.  

Също така ни информират, че един от стандартите е заменен. 

В заключение ни благодарят за проведената работна среща.  

Докладвам го това писмо за сведение, тъй като не се касае за 

промяна на техническата спецификация. 

Уважаеми колеги, последното писмо е с вх. № ПВР/НС-15-19 

от 15 октомври 2021 г. Писмото е от РИК – Ловеч, до „Сиела Норма“ 

АД, с копие до ЦИК и с него изпращат на „Сиела Норма“ АД 

утвърдените графици за предаване на книжата и материалите на 

СИК в предизборния ден.  

Докладвам писмото за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се 

в точка 1. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

 

Точка 1. Проекти на решения за обявяване на 

недействителни регистрациите на кандидати за народни 

представители в изборите на 14 ноември 2021 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, в петък ви докладвах получената справка от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № 765 от 15 октомври 

2021 г., с което са установени несъответствия в данните за 

регистрирани кандидати за народни представители, а именно, че пет 

лица са регистрирани в повече от два изборни района. Тогава 

гласувахме и изпратихме писма до съответните изборни райони, с 

които да ни изпратят информация на коя дата, в колко часа е 

заведена кандидатската листа на съответната политическа сила и е 

регистрирана за участие в изборите.  

Сега ви предлагам проекти за решения, с които да обявим за 

недействителна последната по ред регистрация на съответния 

кандидат.  
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Първият проект е за Лиляна Петрова Калчева, той е с № 763 

във вътрешната мрежа. Моля да се запознаете с него.  

Лиляна Петрова Калчева, като кандидат за народен 

представител, е предложена от ПП „Правото“ и е регистрирана в 

Първи изборен район – Благоевград, Двадесети и трети изборен 

район – София и Двадесети и четвърти изборен район – София. 

От изпратената информация от районните избирателни 

комисии, с писмо вх. № НС-15-777 от 16 октомври 2021 г. от РИК – 

Благоевград, се установява, че листата на ПП „Правото“ е подадена 

в РИК на 11 октомври 2021 г. в 09.20 часа.  

С писмо вх. № НС-15-774 от 16 октомври 2021 г. РИК 23 – 

София ни уведомява, че листата на ПП „Правото“ е подадена в РИК 

на 12 октомври 2021 г. в 12.13 часа.  

С писмо вх. № НС-15-783 от 16 октомври 2021 г. , както и с 

писмо, вх. № НС-15-784 от 17 октомври 2021 г. , РИК 24 – София, ни 

уведомява, че листата на ПП „Правото“ е подадена в РИК на 

12 октомври 2021 г. в 12.55 часа. 

Лиляна Петрова Калчева е регистрирана, като кандидат за 

народен представител от листата на ПП „Правото“ с Решение № 46-

НС от 12 октомври в РИК – Благоевград. С решение № 39-НС от 

12 октомври 2021 г. кандидатът е регистриран в РИК 23 – София, и с 

решение № 41-НС от 12 октомври 2021 г. – в РИК 24 – София.  

При проверка на информацията, подадена от трите районни 

избирателни комисии, се установява, че първите две по време 

регистрации на кандидатската листа на ПП „Правото“, с кандидат 

Лиляна Петрова, са в РИК 01 – Благоевград, и в РИК 23 – София, 

поради което регистрацията в РИК 24 – София, следва да бъде 

обявена за недействителна. 

Съгласно чл. 254, ал. 1 от Изборния кодекс кандидат за 

народен представител може да бъде предложен за регистриране само 

от една партия или коалиция най-много в два многомандатни 

изборни района, поради което последната поред регистрация следва 

да бъде обявена за недействителна и ви предлагам с това решение да 

вземем решение, че обявяваме за недействителна регистрацията на 

Лиляна Петрова Калчева, с посоченото ЕГН, като кандидат за 

народен представител в РИК 24 – София, предложена от ПП 
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„Правото“ и регистрирана с решение № 41-НС от 12 октомври 

2021 г.  

Решението трябва да се изпрати на РИК 24 – София, за 

заличаване на кандидата в системата, както и на самата Лиляна 

Петрова Калчева и на предложилата я партия ПП „Правото“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси към докладчика или 

предложения по текста? Няма. 

Моля, режим на гласуване относно обявяване за 

недействителна регистрацията на Лиляна Петрова Калчева като 

кандидат за народен представител в Двадесет и четвърти изборен 

район – София, предложена от ПП „Правото“. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 752-НС. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият проект е за 

обявяване за недействителна регистрацията на Андрей Маринов с 

проектен № 762.  

Андрей Маринов Маринов при проверката се установи, че е 

регистриран в повече от два изборни района, а именно – в Четвърти 

изборен район – Великотърновски, Двадесет и трети изборен район – 

София и Двадесет и четвърти изборен район – София. 

Вследствие на получената от районните избирателни 

комисии информация се установява, че последната регистрация на 

Андрей Маринов Маринов като кандидат за народен представител 

от листата на коалиция от партии „Национално обединение на 

десницата“ и в Двадесет и четвърти изборен район – София.  

С писмо вх. № НС-15-767 от 15 октомври 2021 г. са ни 

изпратени данните за несъответствията на кандидатите, а именно, че 

Андрей Маринов е включен в листите на една политическа партия в 

повече от два изборни района. Вследствие на поисканата 

информация сме получили писмо с вх. № НС-15-772 от 16 октомври 

2021 г. от РИК 04 – Велико Търново, с което ни информират, че 
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листата на коалиция от партии „Национално обединение на 

десницата“ е подадена в РИК на 9 октомври 2021 г. в 10.50 часа. 

С писмо вх. № НС-15-775 от 16 октомври от РИК 23 – София 

сме информирани, че листата на коалицията е подадена в РИК на 

12 октомври 2021 г. в 12.40 часа.  

С писмо вх. № НС-15-783 от 16 октомври 2021 г. и писмо 

№ НС-15-784 от 17 октомври 2021 г. РИК 24 – София, ни 

информира, че листата на коалицията е подадена в РИК на 

12 октомври 2021 г. в 13.50 часа. 

Андрей Маринов Маринов е регистриран като кандидат за 

народен представител по предложение на коалиция от партии 

„Национално обединение на десницата“ в РИК 04 – Велико Търново 

с решение № 35 от 11 октомври 2021 г., в РИК 23 – София с решение 

№ 41 от 12 октомври 2021 г. и в РИК 24 – София – с решене № 42 от 

12 октомври 2021 г.  

При проверка на информацията се установява, че последната 

поред регистрация на Андрей Маринов е в РИК 24 – София. Тоест,  

действителни са регистрациите в РИК 04 – Велико Търново, в РИК – 

23 – София, така че ви предлагам да вземем решение, с което да 

обявим за недействителна регистрацията на Андрей Маринов 

Маринов, с посоченото ЕГН, като кандидат за народен представител 

в Двадесет и четвърти изборен район – София, предложен от 

коалиция от партии „Национално обединение на десницата“, 

регистриран с решение № 42-НС от 12 октомври 2021 г. 

Решението да се изпрати на РИК 24 – София, на кандидата 

Андрей Маринов Маринов и на предложилата го коалиция от партии 

„Национално обединение на десницата“. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, ако няма коментари по 

предложеното решение, предлагам да преминем към гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Номерът на Решението е № 753-НС. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
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Колеги, следващият проект е с проектен № 764 в моя папка. 

Това е проект за обявяване на недействителни две регистрации на 

кандидата Милка Кирилова Петрова, тъй като от информацията, 

която е постъпила от „Информационно обслужване“ АД кандидатът 

Милка Кирилова Петрова е регистрирана като кандидат за народен 

представител в кандидатските листи на ПП „Русофили за 

възраждане на Отечеството“ в четири изборни района: Четвърти 

изборен район – Великотърновски, Шести изборен район – 

Врачански, Седми изборен район – Габровски и Двадесет и четвърти 

изборен район – София.  

С писмо вх. № НС-15-772 от 16 октомври 2021 г., в отговор 

на наше писмо от 15 октомври 2021 г. с № НС-15-782 РИК в 

Четвърти изборен район – Великотърновски, ни информира, че 

листата на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ е подадена 

в районната избирателна комисия на 11 октомври 2021 г. в 10.40 

часа.  

С писмо вх. № НС-15-782 от 16 октомври 2021 г. РИК 06 – 

Враца, ни информира, че листата на политическата партия е 

подадена при тях на 11 октомври2021 г. в 15.27 часа.  

С писмо вх. № НС-15-773 от 16 октомври 2021 г. РИК в 

Седми изборен район – Габровски, ни информира, че листата на 

политическата партия е подадена при тях на 11 октомври 2021 г. в 

10.40 часа.  

С писмо вх. № НС-15-783 от 16 октомври 2021 г. и писмо вх. 

№ НС-15-784 от 17 октомври 2021 г. РИК 24 – София, ни 

информира, че листата на ПП „Русофили за възраждане на 

Отечеството“ е подадена при тях на 11 октомври 2021 г. в 14.10 часа.  

Кандидатът Милка Кирилова Петрова е регистрирана като 

кандидат за народен представител по предложение на ПП „Русофили 

за възраждане на Отечеството“ с решение № 57-НС от 12 октомври 

2021 г. в РИК 04 – Велико Търново, с решение № 38-ПВР/НС от 11 

октомври 2021 г. – в РИК – 6 – Враца. С решение № 28-НС от 11 

октомври 2021 г. – в РИК 07 – Габрово и с решение № 32 от 11 

октомври 2021 г. – в РИК 24 – София. 

При извършената проверка на информацията се установява, 

че първите две по време регистрации на кандидата Милка Кирилова 
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Петрова са в РИК 04 – Велико Търново и РИК 07 – Габрово, поради 

което регистрацията в РИК 06 – Враца и в РИК 24 – София следва да 

бъдат обявени за недействителни, поради което ви предлагам да 

вземем решение, с което да обявим за недействителна регистрацията 

на Милка Петрова Кирилова, с посоченото ЕГН, като кандидат за 

народен представител в Шести изборен район – Врачански, 

предложена от ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ и 

регистрирана с решение № 38-ПВР/НС от 11 октомври 2021 г. Както 

и да обявим за недействителна регистрацията на Милка Кирилова 

Петрова, с посоченото ЕГН, като кандидат за народен представител 

в Двадесет и четвърти изборен район – София, предложена от ПП 

„Русофили за възраждане на Отечеството“ и регистрирана с решение 

№ 32-НС от 11 октомври 2021 г. , като това решение се изпрати на 

РИК 06 – Враца, на РИК 24 – София, на кандидата Милка Петрова и 

на предложилата я ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, имате думата за изказвания 

по така предложения текст на решение. 

Предлагам да преминем към гласуване на решението. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

Номерът на Решението е 754-НС. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, следващият проект е за Деян Валентинов Митев, 

проектен № 760. Установено е при извършената проверка, че 

кандидатът Деян Валентинов Митев, издигнат от ПП „Воля“, е 

регистриран в 3 изборни района – Шести изборен район – 

Врачански, Дванадесети изборен район – Монтана и Петнадесети 

изборен район – Плевенски. 

Изискана е информация от трите районни избирателни 

комисии с писмо № НС-15-766 от 15 октомври 2021 г. и сме 

получили следната информация. 

С писмо вх. № НС-15-781 от 16 октомври 2021 г. РИК в 

Шести изборен район – Врачански, ни е изпратила информация, че 
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листата на ПП „Воля“ е подадена при тях на 11 октомври 2021 г. в 

16.06 часа.  

С писмо вх. № НС-15-776 от 16 октомври 2021 г. РИК – 

Монтана, ни уведомява, че листата на ПП „Воля“ е подадена при тях 

на 12 октомври 2021 г. в 16.30 часа. 

С писмо вх. № НС-15-780 от 16 октомври 2021 г. РИК 15 – 

Плевен, ни информира, че листата на ПП „Воля“ е подадена при тях 

на 12 октомври 2021 г. в 13.40 часа.  

Кандидатът Деян Валентинов Митев е регистриран в РИК в 

Шести изборен район – Врачански, с решене № 40-ПВР/НС от 11 

октомври 2021 г. , с решение № 44-НС от 12 октомври 2021 г. – в 

РИК – Монтана, и решение № 15-НС от 12 октомври 2021 г. – в РИК 

15 – Плевен.  

При проверка на цялата информация се установява, че 

първите две по време регистрации на Деян Валентинов Митев са в 

РИК в Шести изборен район – Врачански и в РИК в Петнадесети 

изборен район – Плевенски, поради което регистрацията в РИК в 

Дванадесети изборен район – Монтана, следва да бъде обявена за 

недействителна и ви предлагам да вземем такова решение, с което 

обявяваме за недействителна регистрацията на Деян Валентинов 

Митев, с посоченото ЕГН, като кандидат за народен представител в 

Дванадесети изборен район – Монтана, предложен от ПП „Воля“ и 

регистриран с решение № 44-НС от 12 октомври 2021 г. 

Решението да се изпрати на РИК в Дванадесети изборен 

район – Монтана, на кандидата Деян Валентинов Митев и на 

предложилата го политическа партия „Воля. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, ако няма коментари и 

изказвания по предложеното решение, предлагам да преминем към 

гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Номерът на Решението е 755-НС. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Последният проект за решение е с 

проектен № 759 по отношение на кандидата Християна Живкова 

Иванова, която е предложена от коалиция „Патриотичен фронт – 

НФСБ, БДС Радикали, БНДС „Целокупна България“. При 

извършената проверка е установено, че Християна Живкова Иванова 

е регистрирана в 3 изборни района – Осми изборен район – 

Добрички, Двадесети изборен район – Силистренски, и Двадесет и 

пети изборен район – София.  

Изискана е информация от тези 3 районни избирателни 

комисии с писмо № НС-15-765 на ЦИК. В отговор сме получили 

писмо № НС-15-771 от 16 октомври 2021 г. от РИК 08 – Добрич, с 

което ни информират, че листата на коалицията от партии е 

подадена при тях на 11 октомври 2021 г. в 13.25 часа.  

С писмо вх. № НС-15-778 от 16 октомври 2021 г. РИК в 

Двадесети изборен район – Силистренски, ни информират, че 

листата на коалицията от партии е подадена при тях на 11 октомври 

2021 г. в 15.07 часа.  

С писмо вх. № НС-15-779 от 16 октомври 2021 г. РИК в 

Двадесет и пети изборен район – София, ни е изпратена 

информация, че листата на коалицията е подадена при тях на 11 

октомври 2021 г. в 15.40 часа. 

Кандидатът Християна Живкова Иванова е регистрирана от 

РЕК в Осми изборен район – Добрички, с решение № 37-НС от 11 

октомври 2021 г. 

От РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, с 

решение № 32-НС от 11 октомври 2021 година.  

С решение № 35-НС от 11 октомври 2021 г. – в РИК в 

Двадесет и пети изборен район – София. 

При проверка на цялата информация се установи, че първите 

две по време регистрации на кандидата Християна Живкова Иванова 

са в РИК в Осми изборен район – Добрички, и в РИК в Двадесети 

изборен район– Силистренски, поради което регистрацията в РИК в 

Двадесет и пети изборен район – София, следва да бъде обявена за 

недействителна и ви предлагам на посочените правни основания да 

вземем решение, с което да обявим за недействителна регистрацията 

на Християна Живкова Иванова, с посоченото ЕГН, като кандидат за 
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народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, 

предложена от коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС 

Радикали, БНДС „Целокупна България“ и регистрирана с решение 

№ 35-НС от 11 октомври 2021 г. Решението да се изпрати на РИК 25 

– София, на кандидата Християна Живкова Иванова и на коалиция 

„Патриотичен фронт – НФСБ, БДС Радикали, БНДС „Целокупна 

България“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси и предложения по текста? Ако 

няма, моля – режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, Решението е № 756-НС. 

Колеги, прескачаме точка 3 и 4. 

Ще преминем към точка 8 – доклади по дела, жалби и 

сигнали, тъй като е свързано с регистрации за народни 

представители.  

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

 

Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам ви жалба с наш вх. № НС-12-11 от 16 

октомври 2021 г. Жалбата е от господин Камен Добринов Добрев, 

който е представляващ инициативния комитет на Бойко Йорданов 

Атанасов за кандидат за депутат на предстоящите избори.  

Инициативният комитет е регистриран с решение на РИК – 

24 с № 10 от 25 септември 2021 г. Преписката е във вътрешната 

мрежа, както и проектът на решение. 

Жалбата е подадена с електронен подпис. Преписката е 

изпратена от колегите от РИК 24. Съдържа всички документи по 

приемане на оспорваното решение, именно № 48-НС от 13 октомври 

2021 г. и всъщност с това решение, което се оспорва, е заличена 
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регистрацията на независимия кандидат Бойко Йорданов Атанасов 

за участие в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Видно от мотивите на колегите от РИК 24 е, че от 

извършената проверка от ГД „ГРАО“ не са налице изискуемият брой 

коректни записи на подписите по смисъла на чл. 257, ал. 1 от 

Изборния кодекс и наше решение, като в жалбата се развиват доводи 

и съображения, че се оспорва протокол от ГД „ГРАО“ от 

12 октомври 2021 г.  

От приложения към преписката протокол от ГД „ГРАО“ се 

установява, че от общо проверени 1411 записа, коректните записи са 

861, като причините са: общият брой без избирателни права, сочи се  

360; без постоянен адрес на територията на изборния район – 351; 

съответно починали лица и лица, които не са български граждани, са 

6; брой повторени записи в списъка – 11.  

След като разгледах преписката и изложените съображения в 

жалбата, считам че решението на колегите от РИК 24 е правилно и 

законосъобразно. В изпълнение на закона и наше решение съответно 

са постановили заличаване на регистрацията на независимия 

кандидат.  

В този смисъл ви предлагам проект на решение, с който да 

потвърдим решението на РИК 24 и да отхвърлим жалбата като 

неоснователна. Развитите от жалбоподателя доводи и съображения, 

че се оспорва подробно и детайлно протоколът на ГД „ГРАО“ и 

подробно и детайлно изложените съображения по отношение за 

неправилност на констатациите на ГД „ГРАО“, считам за 

неотносими. Видно от проверката, обективирана в този протокол, е, 

че не са налице изискуемите по чл. 257, ал. 1 от Изборния кодекс и 

наше решение за регистрация, в частта на независимите кандидати 

от 23 септември 2021 г., предвид което ви предлагам да отхвърлим 

жалбата и да потвърдим решението. 

Видно от протокола, допълвам мотивната част, че не са 

налице необходимият брой избиратели по смисъла на чл. 257, ал. 1 

от Изборния кодекс, за да бъде регистриран този кандидат. Не се 

установява необходимият брой избиратели за регистрацията на този 

независим кандидат.  



 16 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

бележки по проекта на решение? Няма. 

Моля, режим на гласуване по решението относно жалба от 

Камен Добринов Добрев срещу решение № 48-НС от 13 октомври 

2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти 

изборен район. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, Решението е № 757-НС. 

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. 

В папка с мои инициали от днешна дата докладвам преписка 

ПВР/НС-22-51. Това е писмо от гражданин, който пребивава извън 

страната и на предходните избори е отишъл да гласува в българска 

секция, тъй като по време на изборите е бил в страната, а е бил 

включен в избирателен списък в чужбина. От секцията са му 

отказали да го допишат под черта. Посочва се номерът на секцията. 

Тъй като тогава не е успял да гласува, сега сигнализира до ЦИК да 

имаме предвид и да се обърне внимание на съответната секционна 

комисия, че са допуснали нарушение, като не са му позволили да 

гласува.  

В тази връзка докладвам само за сведение, тъй като съставите 

на секционните избирателни комисии тепърва ще бъдат 

назначавани, ние не знаем дали същите лица ще бъдат там. Така или 

иначе в Методическите указания за всички секционни комисии 

изрично са описани хипотезите, в които и как могат да гласуват 

лица, които въпреки, че са включени в избирателните списъци извън 

страната, по време на датата на изборите се намират в Република 

България и се явят да гласуват в секциите, в които биха гласували по 

постоянен адрес, ако не са били извън страната. В тази връзка го 

докладвам само за сведение. 

Следващият сигнал, който искам да ви докладвам в тази 

точка, е в папка с мои инициали от 15 октомври 2021 г. – ЦИК-11-58, 
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сигнал от Г.       С.         , с което се твърдят действия и бездействия 

на Общинска избирателна комисия – Хисаря, във връзка с процедура 

по установяване на конфликт на интереси на общински съветник от 

община Хисаря – Атанас Куковски. Излагат се детайлно 

съображенията на лицето, което е подало сигнала.  

На този етап го докладвам само за сведение. Ще предложа 

по-нататък проект за реакция на ЦИК по отношение на посочения 

сигнал. В настоящия момент все още не съм подготвила проект, 

затова само за сведение докладвам. 

В тази точка нямам други доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в точка 8 е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви жалба, вх. № НС-

11-178 от 16 октомври 2021 г. Постъпила е по електронна поща на 16 

октомври 2021 г. в 16.13 часа. Това е жалба срещу решение № 51-НС 

от 12 октомври 2021 г. на Районна избирателна комисия – Стара 

Загора. Подадена е от упълномощен представител от „Демократична 

България – Обединение“, адвокат Надежда Георгиева Йорданова. 

Самата жалба е подписана с електронен подпис, но доколкото е 

подадена и по електронен път, моето лично мнение е, че е валидно 

подадена, но пълномощното на госпожа Надежда Георгиева е 

подписано със саморъчните подписи на двамата представляващи 

обединението.  

Моето лично мнение е, че е редовно подадена жалбата. Има и 

други приложения към нея. Ще се окомплектова от юрисконсулт 

Желязков и ще бъде изпратена незабавно, предлагам по куриер, на 

Административен съд – Стара Загора, за да може да пристигне 

спешно утре и да може да бъде разгледана в срок с оглед 

необходимостта да бъдем наясно каква ще бъде бюлетината в Стара 

Загора в изборите за Народно събрание. Така че ви го докладвам в 

момента за сведение и запознаване. 

Следващата жалба, която ви докладвам, е с вх. № ПВР/НС-

22-41/1 от 16 октомври 2021 г., отново постъпила по електронна 

поща. Тя е изпратена на Централната избирателна комисия за 

сведение. Жалбата е подадена от името на Н.            Т.                       

Б.                  , но е подадена чрез адвоката му, който се казва К.                
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Г.     , и е против протоколно решение от 15 октомври 2021 г. на 

Централната избирателна комисия, с което е оставен без 

разглеждане сигналът на Н.            Б.             , подаден с вх. № 

ПВР/НС-22-41 от 14 октомври 2021 г.  

Тази жалба също ще бъде окомплектована и занесена утре 

във Върховния административен съд за образуване на съответното 

производство.  

В тази връзка моето лично мнение е, че следва да преценим 

дали няма конфликт на интереси, тъй като лицето, което е 

процесуален представител на жалбоподателя, е член на районна 

избирателна комисия, и ви моля да помислим по този въпрос.  

Докладвам ви сигнал с вх. № ПВР/НС-22-46 от 15 октомври 

2021 г., който е подаден по електронна поща. Писмото е наречено 

сигнал. От съдържанието му не смятам, че е сигнал, по-скоро 

господин М.      Г.     , както се е подписал, дал си е и мобилен 

телефон, казва, че е гледал пресконференцията на ЦИК относно 

машинното гласуване и като човек, който е работил в секции с две 

машини за гласуване му е направило сериозно впечатление, че 

избирателите само в началото имат опция за избор в кой от двата 

или и в двата избора искат да се включат. Това според него е добре, 

но много лесно избирател…, не мога да разбера защо непрекъснато 

се говори за това, че ако са възрастни избирателите, могат да се 

объркат. Личното ми мнение е, че възрастните избиратели четат 

бавно и внимателно и не се объркват толкова. Но в крайна сметка 

всеки има право на мнение.  

Продължава, че много лесно избирател може да се обърка с 

асоциацията коя бюлетина да бъде първо и след вота си за президент 

да очаква да види следващата бюлетина. А то е точно така – след 

като избирателят е избрал да гласува в двата вида избори, след като 

отрази вота си в бюлетината за президент и вицепрезидент, ще му се 

отвори бюлетината за Народно събрание. Но очевидно господин     

М.       Г.          не е проследил внимателно презентацията на 

гласуването с машина и предлага следното елементарно решение: 

„След упражняване на вот при избрана в началото само една опция, 

да се въведе допълнителен екран с въпрос – искате ли да гласувате и 

в другия вид избор, с опция „Да“ и „Не“. Моля да разгледате казуса 
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по същество и да вземете нужното решение и официално 

становище!“ 

Колеги, всички ние знаем, че възможността избирателят да 

гласува в единия вид избор технологично не е възможно да се въведе 

опция, с която, след като той е избрал да гласува в единия вид избор, 

отразил е избора си в бюлетината, да се въведе възможност отново 

да избере, че ще гласува и за другия вид избор. Така че ви 

предлагам, ако сте съгласни, да върнем по електронна поща на 

господин М.     Г.           кратък отговор, че технологично не е 

възможно да бъде въведена такава опция по информация от „Сиела 

Норма“ АД, на които е възложено модифицирането на софтуера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Матева и предложението да върнем отговор по 

запитването, наречено сигнал, имате ли друго предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване! 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма.  

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Солакова. 

Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, има две жалби 

постъпили – на 16-ти и 17-ти от Е.       К.         . Жалбите са 

неподписани, по електронната поща, от един и същи електронен 

адрес.  

Първата жалба от 16-ти касае Решение № 538 ПВР/НС от 

16 септември 2021 г., изменено с Решение № 660-ПВР/НС от 30 

септември 2021 г. и касае образеца на бюлетина за изборите за 

президент и вицепрезидент № 118-ПВР.  

Втората жалба включва и бюлетината за народни 

представители отново по същите решения, с които Централната 

избирателна комисия утвърди образците на изборни книжа.  

Предлагам ви жалбите да бъдат комплектувани и изпратени 

на Административен съд – София град. Те са наименувани жалби, не 

са адресирани до конкретен орган или съдебна инстанция, но с оглед 
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и на определение на Върховия административен съд по 

административно дело № 2670/2021 г. на Върховен административен 

съд по жалба на господин К.        , както и съгласно разпоредбата на 

чл. 58, ал. 2 ИК с посочените конкретни норми, по които актовете на 

ЦИК се обжалват пред Върховния административен съд, ви 

предлагам да бъдат изпратени до Административен съд – София-

град, с изричното становище за недопустимост на жалбите поради 

просрочие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Солакова имате ли изказвания? 

Колеги, моля режим на гласуване! 

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

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, по дневния ред се връщаме на точка 3.  

Заповядайте, господин Димитров, относно проект на решение 

относно приемане на правила за отразяване от БНТ и БНР на 

проявите на кандидатите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители в изборите на 14 ноември 

2021 г. 

 

Точка 3. Проект на решение относно приемане на правила за 

отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател. 

Колеги, по чл. 189, ал. 3 от ИК сме длъжни да приемем 

правила за справедливото зачитане на равнопоставеност, значимост 

на партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати във 

всички избори. 

Такива правила сме приемали и на изборите през юли 2021 г. 

Тогава с решение сме одобрили правила, които се явяват 

приложение към решението. Това, което предлагам е да гласуваме 

същия текст без някакви особени изменения, като в него са 
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редактирани, първо – това, че са два паралелни избора, както и 

всички срокове, които са по хронограмата, адаптирани. Всъщност, 

приложението към решението ще видите в моята папка, то е доста 

дълго, ако искате части от него, можем да изчетем да няма някакъв 

текст, който е спорен, недопустим. Изписал съм всички решения, 

които са отнасят и които имат съотносимост към тези правила. 

Едното е кратко решение, с което одобряваме приложението към 

него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Както на 11 юли 

2021 г.? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Абсолютно същото е. Разликата, 

разбира се, е в датите, в сроковете. Обхваща всичко от 

финансирането, кога се плаща и какви са правата на партиите, както 

и специфичната роля на БНТ и БНР, тъй като те са обществени 

медии. Изброени са забраните, свързани с търговски реклами, с 

анонимност, с верска и етническа нетолерантност.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с текста на правилата? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Общо взето – преглед на цялата 

рамка на кампанията, в която ще отразяват БНТ и БНР. 

Предизборните предавания се заплащат от партиите и коалициите по 

тарифа, приета от Министерския съвет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Можем да посочим 

тарифата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, добре. Тарифа № 130, мисля, че 

беше. Тази редакция е коректна, нямам нищо против. 

Решението е кратко. По този начин е било записано през юли 

и на практика съм възпроизвел същият текст. 

Ако е необходимо някаква промяна? Решението относно 

приемане на правила за отразяване на кампанията и на основание чл. 

57, ал. 1, т. 22 във връзка с чл. 189, ал. 3 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия приема правила за отразяване на 

кампанията от Българската национална телевизия и Българското 

национално радио. Включително промяната в т. 5. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, промяната в 

т. 5 – да се изпише постановлението на Министерския съвет, с което 

е приета тарифата. 

Колеги, успяхте ли да се запознаете с текста на правилата? 

Имате ли предложения по текста? 

Моля, режим на гласуване за приемане на решението! 

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

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Номерът на Решението е 758 ПВР/НС. 

Колеги, във връзка с инцидентно прекъсване на 

електрозахранването в сградата и предвид разпоредбата на чл. 54 от 

Изборния кодекс, а именно, че заседанията на ЦИК се излъчват в 

цялост със звук и картина в реално време в интернет страницата на 

ЦИК, закривам заседанието поради невъзможност да се спази 

разпоредбата на чл. 54 от Изборния кодекс.  

Насрочвам следващото заседание за 18 октомври 2021 

година, 10.00 часа. 

 

(Закрито в 15.25 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

Стенографи:  

  Красимира Николова 

 


