
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 109 

 

 

На 23 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. Проект на решение поправка на техническа грешка в 

Решение № 780-ПВР/НС от 22 октомври 2021 г. на ЦИК относно 

условията и реда за извършване на допитвания до общественото 

мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в 

изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, 

за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Росица Матева 

 

2. Проект на решение относно  определяне местата в 

държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън 

страната, и броя на избирателните секции във всяко място при 

произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември  2021 г. 

Докладва: Цветозар Томов 

 

3. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 
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4. Проект на решение за регистрация на наблюдатели  в 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември  2021 г. 

Докладва: Любомир Георгиев 

 

5. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров  

 

6. Гласуване извън страната. 

Докладват: Елка Стоянова, 

Йорданка Ганчева, Цветозар Томов 

 

7. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева,  

Красимир Ципов. 

 

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева,  

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова. Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Силвия Стойчева, Гергана Стоянова. 

 

Заседанието бе открито в 16.00 ч. и председателствано от 

госпожа Росица Матева – заместник-председател на Комисията. 

 

 

*  * * 

 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър 

ден, колеги! 
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В залата сме девет членове на Централната избирателна 

комисия, имаме необходимия кворум.  

Виждате проекта за дневен ред във вътрешната мрежа.  

Моля, ако някой желае, да заяви включване в дневния ред.  

Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на дневния ред! 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

Благодаря. 

Колеги, по уважителни причини от днешното заседание 

отсъства колегата Нейкова. Останалите колеги се надявам да се 

присъединят към нас. 

Преминавам към точка 1. 

 

Точка 1. Проект на решение поправка на техническа грешка 

в Решение № 780-ПВР/НС от 22 октомври 2021 г. на ЦИК относно 

условията и реда за извършване на допитвания до общественото 

мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в 

изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, 

за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

За съжаление, колеги, допуснали сме техническа грешка в 

точка 11 на решението, с което определихме условията и реда за 

извършване на допитване до общественото мнение и 

социологически проучвания. За това ни обърна внимание госпожа 

Петя Стефанова с писмо по електронна поща с вх. № ПВР/НС-10-8 

от 23 октомври 2021 година. Вместо датата 11 ноември, до която да 

бъдат подавани списъците с анкетьорите – до 2 дни преди изборния 

ден, сме посочили 14 ноември 2021 година. Така че ви моля да 

вземем решение, с което да поправим тази техническа грешка, като в 
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точка 11 от Решение № 780-ПВР/НС вместо „до 14.11.2021 г.“, да се 

чете „до 11.11.2021 г.“. 

Становища по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение! 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, това Решение е № 791-ПВР/НС. 

Преминаваме към точка 2. 

 

Точка 2. Проект на решение относно  определяне местата в 

държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън 

страната, и броя на избирателните секции във всяко място при 

произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември  2021 г. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги, проектът е от вчерашна дата във вътрешна мрежа в 

папка с моите инициали. Той е относно определяне на местата в 

държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън 

страната и броя на избирателните секции във всяко място при 

произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 година. 

С Решение № 616-ПВР/НС от 24 септември 2021 година 

определихме местата, където ще се образуват избирателни секции по 

реда на чл. 14, т. 3 от Изборния кодекс и прогнозния брой секции 

във всяко място. В същото решение бяха публикувани и държавите и 

местата, в които има дипломатически или консулски 

представителства и в които ще се открият избирателни секции по 

реда на чл. 14, т. 1 от Изборния кодекс.  

След изтичане на срока за подаване на заявления, на базата на 

обобщената информация от постъпилите заявления, се установяват 
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местата, в които са постъпили 40 или повече заявления за гласуване. 

Списъкът е приложен към мотивната част на решението на тези 

места. Предлагам да не го чета, или да го прочета? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Решението беше изпратено снощи по електронна поща на всички. 

Беше качено, така че мисля, че няма нужда да се чете. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имам обаче един пропуск, който трябва 

да съобщя.  

Към списъка следва да се добави и секция в град Тури – 

Италия, тъй като има 40 заявления и е пропуснат, не съм го нанесъл. 

В този абзац, в който са изброени секциите, липсва Тури – Италия. 

Всички секции са „под условие“ до 4 ноември 2021 година. 

Има още един особен случай, свързан със секцията в Мугла - 

Турция, с който ще ви запозная след малко, като свърша с проекта. 

Извън това, с писмо с вх. № ПВР-04-01-22-10 от 21 октомври 

2021 година, получихме от Министерство на външните работи 

предложения от ръководителите и дипломатическите и консулски 

представителства. Отразени са тези, които са взети предвид при 

изработката на решението.  

Най-напред, има предложение секция „Виена (посолски 

комплекс, малка зала)“, да бъде обединена със секция „Виена 

(посолски комплекс, ПК-Haшмаркт)“, които са на съседни адреси, 

съвсем близо една до друга, тъй като няма необходимите условия за 

прилагане на противоепидемични мерки. Бяхме получили и писмо 

от посолството със същото предложение. В секцията в малка зала не 

са гласували значим брой избиратели на изборите на 11 юли 2021 

година. Секциите във Виена са общо 8.  

Предлагам да приемем това предложение. 

По отношение Германия, има предложение на един и същи 

адрес да се открият секции – Берлин 6 и Берлин 7, поради 

очакваното увеличаване на броя на гласуващите в Берлин, предвид 

намаления брой на местата за гласуване във Федерална република 

Германия. 



 6 

По същите съображения има предложение за разкриване на 

секции Бремен 3 и Мюнхен 5, които също са на един и същи адрес с 

другите секции в тези места. 

В Гърция предложението на Министерство на външните 

работи е да не се разкриват секции в Неа Мудания, в Неа Перамос, 

Никити, остров Лефкада, остров Лимнос и остров Тасос, които са 

обявени с Решение № 616-ПВР/НС на ЦИК, тъй като в тях са 

гласували повече от 100 избиратели последните 5 години, тоест – 

отговарят на условията на чл.14, т. 3 от ИК, но са туристически 

места, където извън туристическият сезон има незначителен брой 

български граждани.  

Проверката по подадените заявления показва, че най-много 

заявления в тези 6 места, са подадени за секцията на остров Тасос – 

6 заявления. В Неа Модания мисля, че няма нито едно. Другите са от 

1 до 4.  

Тук нямам категорично становище, може би е добре да 

обсъдим въпросът и да решим има ли смисъл да заличаваме тези 

секции или трябва да ги оставим. Да, това са места, но в момента 

предстои да ги обявим за секции, ако не вземем решение. 

Последното предложение е относно секциите в Хонконг – 

Китай, Зренянин – Сърбия, както и за всички секции на територията 

на Аржентина, Алжир, Египет, Италия, Канада и Федерална 

република Германия, да бъдат обявени „под условие“ с крайна дата 

4 ноември 2021 година, тъй като към настоящият момент все още 

няма разрешение от приемащите страни. За Аржентина, Алжир, 

Египет, Италия, Канада и Германия това важи за всички секции. По 

отношение на Китай и Сърбия – съответно само за секциите в 

Хонконг и Зренянин. В случай, че не бъде дадено съгласие до тази 

дата, ако вървим по този начин, определените места и секциите в тях 

следва да бъдат заличени. 

Изхождайки от посочените съображения, на основание  чл. 

57, ал. 1, т. 17, чл. 12 и във връзка с чл. 14, чл. 15, чл. 16 и чл. 17 ал. 1 
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от Изборния кодекс, предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе решение, което е описано в диспозитива на решението.  

За да завърша доклада си ще кажа, че споменах за двете 

места. Пропуснатото място в Тури, което отговаря на всички 

условия, защото има 40 заявления. Предложението ми е да се добави 

в този списък. Също да се добави секция Осло 2, каквото 

предложение имаме и от Министерство на външните работи, и от 

посолството, като по чл. 14, т. 4 ИК бихме могли да открием втора 

секция в Осло, където се очаква струпване на повече избиратели.  

Третият казус е свързан с обявената секция в Мугла – Турция. 

Той се състои в следното. Оказа се, че освен град Мугла и област, аз 

сборувах заявленията, които могат да бъдат свързани с Мугла, но 

някои от тях не се отнасят към Мугла, а се отнасят към други 

населени места в тази област, при което се оказва, че мястото, което 

събира най-много заявление в област Мугла, това е Мармарис. Има 

38 подадени заявления, а не 40 – с 2 по-малко от 40. Наблизо обаче 

има също подадени заявления за друг град Фетхие, който е в същата 

област Мугла и който се намира на сравнително недалечно 

разстояние от Мармарис.  

Подадени са 10 заявления под името Фетхие, което за 

съжаление, преди да разгледам подробно топографията на района, 

смятах, че се отнася за град Мугла и затова изчислявах, че има над 

40 заявления, подадени там. Всъщност то се намира близо до 

Мармарис, самата Мугла не е близо. Ако обединим тези заявления, 

бихме могли да намерим основание да открием секция в Мармарис. 

Има изписани на латиница още три подадени заявления за град 

Фетхие.  

Оставям този въпрос открит, за да го обсъдим и да вземем 

решение, както и въпросът за закриването на 6-те курортни места в 

Гърция. Тоест, ако смятаме и Мармарис, и Фетхие, заявленията са 

достатъчни. Само в Мармарис обаче са 38 – с 2 по-малко от 

изискуемия минимум 40. В целият район няма друга секция. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Гледам 

в нашият сайт, примерно за Мармарис, Мугла – са 10. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не, 38 са. Мармарис – Мугла на 

латиница са 10, още 28 са написани на кирилица. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Защото 

има Мугла – Фетхие, Мугла – Даламан, Мармарис – Мугла и така 

също по-нагоре има Мугла – Мугла, областен град Каймактамлък, 

Мугла – Фетхие и Мармарис – Мугла. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Нека обясня.  

Аз бях приел, тъй като има град Мугла и той е център на тази 

област, че всички тези, с които отпред името е Мугла, са в този град 

и от там се събираха над 40. Но всъщност не е така, всъщност това е 

името на областта и това са различни градове. Най-много са в 

Мармарис – 38. И най-близкият град до Мармарис е Фетхие, затова 

обръщам внимание.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В Тури 

– Италия има 7 броя. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не, 40 са. Отделно има на латиница. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: И сме 

сигурни, че това Тури и другото Тури са едно и също, така ли? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да. 

Проверил съм цялата информация. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта? 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гледам предложението, гледам подадени 

заявления, включително и предложения на Министерство на 

външните работи. 

В тази връзка в Бурса, район Османгази, Оваакча е посочено 

с два проекта на решение (стр. 2 и 3), по брой заявления Бурса, 

район Османгази, Оваакча имаме подадени заявления 503. В същото 

време, малко по-горе, тук вече гледам от заявленията имаме и Бурса, 

Османгази, Оваакча, гимназия, според мен хуманитарна, имаме там 
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още 66. След като съберем 503 с 66 мисля, че в Бурса, район 

Османгази, Оваакча, трябва да има две секции.  

Предлагам, по същество, да пишем вече в проекта: Бурса, 

район Османгази, Оваакча  1 и Бурса, район Османгази, Оваакча  2, 

така, както е в стилистиката на този тип предложения за решения. 

Стават над 560-570. Това се вижда от подадените заявления. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Чаушев? 

Докладчикът го прие, така че, ако няма възражения, ще го 

подложим на гласуване, заедно с целия проект, предлагам. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз благодаря, че имахме възможност 

да се запознаем и с подадените заявления. Принципно съм за 

правилото – брой заявления, място, откриване на секция принципно 

по всички подадени заявления за местата, за които са изявили 

желание избирателите да гласуват. 

Стои за мен въпросът и на други места, където има над 500, 

дали ще образуваме втора секция, но специално сега за Бурса, като 

стана въпрос, има още едно място, на което искам да обърна 

внимание. 

Имаме Османгази, Демирташ, където сме предвидили в 

проекта на решение с 232 заявления, но имаме и Османгази, 

Демирташ, Юфтаде с 44 заявления, за там няма предвидено място в 

проекта.  

Има доста несъответствия, но това, което се опитах да 

направя, като предложение, например в Истанбул, Арнавуткьой 

имаме автоматична секция. В същото време имаме подадени 

заявления за Арнавуткьой, Хадъмкьой – 90. За там няма предвидена 

секция в проекта за решение. В Арнавуткьой имаме автоматична от 

Решение № 616. За Хараччъ – едното място. Извън това имаме в 

Хадъмкьой – 90 заявления, които не са отчетени според мен. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В Бурса 

– Османгази, Демирташ, Юфтаде, Имамхатипоколу – 44, така пише 

в нашата страница. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, и тук имаме основания, ако искате 

още една секция. 

Приемам го това. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В Бурса 

още една за Османгази, Демирташ.  

За Арнавуткьой какво правим, Харачъ и Хадъмкьой? И там, 

добре. 

Колеги, други становища по проекта? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: По случая с Мугла, как да постъпим? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Няма предложения. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: За курортните места? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моето мнение е да възприемем предложението на Министерство на 

външните работи за тези курортни места, които са в Гърция 

специално. Да отпаднат, защото според мен наистина се касае за 

места, в които са гласували хора, които са се намирали на почивка и 

се съмнявам, че в средата на ноември ще има толкова хора. 

Министерство на външните работи познава най-добре 

местата, в които живеят преобладаващо български общности, но 

това е моето мнение.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: И аз подкрепям. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за други становища по проекта и по предложението за 

отпадането на тези посочени секции в Гърция по предложение на 

Министерство на външните работи. Те са изпратили предложенията 

от дипломатическите и консулските представителства. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Както съм разбрал, промените, които  

обсъдихме и които стават част от приложението, което сега ще 

гласуваме, да отпаднат 6-те гръцки секции, да отпадне, както е 

предложено – „Виена (посолски комплекс – малка зала)“ да се 
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обедини със секция „Виена (посолски комплекс – ПК Нашмаркт). Да 

се добавят, по предложения на посолство и Министерство на 

външните работи, секции Берлин  6 и Берлин 7  на един и същи 

адрес. Да не се разкриват секции в Неа Мудания, Неа Перамос, 

Никити, остров Левкада, остров Лимнос и остров Тасос. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: И 

секции във Бремен 3  и Мюнхен 5. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да се разкрият секции Бремен 3 и 

Мюнхен 5, да.  

Да се обявят „под условие“ секциите в Хонгконг (Китай), 

Зренянин (Сърбия), както и всички секции на територията на 

Аржентина, Алжир, Египет, Италия, Канада и ФР Германия. Да се 

добави пропуснатата секция Тури – Италия, която има събрани 40 

заявления.  

Да се добави, по предложение на Министерство на външните 

работи, секция Осло 2 на един и същи адрес Осло 1 към 

посолството. Да се добавят секциите в Бурса (район Османгази, 

Оваакча) – да станат 1 и 2 в района. Секцията община Арнавуткьой в 

конкретният квартал, чието име в момента не мога да възпроизведа. 

И секцията Бурса (район Османгази, Демирташ, Юфтаде). Да 

отпадне секция Мугла, поради това, че няма в района събрани 40 

заявления в нито един от градовете в този район. 

Стои въпросът да приемем, евентуално, предложението, 

което идва и от посолството във Великобритания и от Министерство 

на външните работи, в Честър да се образува една секция, Честър 2 

да отпадне, което беше обсъждано на заседание по-рано. Но не сме 

взели решение. 

РЕПЛИКИ: И общностите. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предложението идва и от общностите в 

Обединеното кралство. 

Същото важи за секцията в Кипър – Никозия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: На 

практика там, където се предлага да отпаднат секции е по 
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предложение на Министерство на външните работи чрез 

дипломатически и консулски представителства и общностите. 

Колеги, моля режим на гласуване за приемане на това 

решение! 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Това Решение е № 792-ПВР/НС. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, във вътрешна мрежа на днешна 

дата, в моя папка, е качен екселски файл, озаглавен „номера секции 

извън страната“, съдържащ предложение за номерацията на 

секциите. На базата на предложението, тя съответно трябва да бъде 

изменена в съответствие с решението, което взехме, но това може да 

стане автоматично, защото са въведени с формула.  

Ако искате, да гласуваме тази номерация с протоколно 

решение, тя съответства на решението, което взехме за номерацията 

на секциите, за да можем да изпратим номерацията на Министерство 

на външните работи и те да стартират работата по организацията на 

тези секции, без да губим време. 

Разгледайте този файл, той съответства на предложението, 

което направих и съответно, ако го приемем, ще бъдат нанесени 

измененията, които гласувахме при обсъждането на проекта за 

решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, запознайте се, тъй като информацията е доста обемна. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Оттеглям предложението си да вземем 

протоколно решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

при това положение преминаваме към точка 3. 

Заповядайте, колега Войнов. 

 

Точка 3. Машинно гласуване. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ПВР/НС-23-42 от 22 октомври 2021 година. Писмото е от 

Български институт по стандартизация и е относно комплектност на 

информационните активи, необходими за удостоверяване на 

съответствието по чл. 213а ИК.  

От Български институт по стандартизация припомнят, че с 

писмо с вх. № ПВР/НС-23-4 от 7 октомври 2021 година са поискали 

документация, необходима за удостоверяване на съответствието. 

Още веднъж ни уведомяват, че им трябва в най-кратък срок тази 

документация. Ще припомня, че с писмо с вх. № ПВР/НС-23-15 от 

13 октомври 2021 година поискахме от „Сиела Норма“ АД да ни 

предоставят исканите документи. До сега не сме получили отговор. 

Затова предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, с което 

да ги уведомим, че трябва незабавно да ни предоставят исканите 

документи. В случай, че не получим незабавно, но не по-късно от 24 

октомври 2021 година тези документи, да считаме, че е налице 

неизпълнение на точка 1.2, б. „и“ от Договор № 34. Писмото е в моя 

папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, моля, запознайте се с предложения текст на писмо. 

Колеги, не виждам предложения по проекта. 

Моля, режим на гласуване за приемане на изпращането на 

това писмо! 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, следващото писмо е с вх. № 

ПВР/НС-23-43 от 22 октомври 2021 година. Писмото е от Български 

институт по метрология (БИМ) и е също относно удостоверяване на 

съответствието по чл. 213а ИК. От БИМ искат да им предадем един 
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брой СУЕМГ от наличните в момента, заедно с инсталиран софтуер, 

предназначен за провеждане на изборите на 14 ноември 2021 година.  

В тази връзка предлагам да изпратим две писма.  

Първото е до „Сиела Норма“ АД, с копие до Главна дирекция 

„Жандармерия“, с което да поискаме да ни предоставят една машина 

от наличните в склада с инсталиран софтуер на 25 октомври в 11.00 

часа.  

Второто писмо – до Български институт по метрология, с 

което да ги поканим на 25 октомври, в 11.00 часа, да получат 

машината.  

Двете писма са в моя папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проектите за писма?  

Колеги, не виждам становища по проекта. 

Моля, режим на гласуване да изпратим и двете писма така, 

както бяха докладвани! 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Преминаваме към точка 4. 

Заповядайте, колега Георгиев. 

 

Точка 4. Проект на решение за регистрация на наблюдатели  

в изборите за президент и вицепрезидент и за народни 

представители на 14 ноември  2021 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали, проект е 

с № 8-02-802 в името. Предложението е във връзка с постъпило 

писмо с вх. № ПВРНС-04-1-8/2 от 22.10.2021 г. от Министерство на 

външните работи с искане да бъдат регистрирани като 

международни наблюдатели на изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. на представители на Организацията за сигурност и 



 15 

сътрудничество в Европа, Бюро за демократични институции и 

права на човека (ОССЕ/БДИПЧ). Предложението е за общо 9 лица.  

Предлагам, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, 

ал. 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВРНС от 23 

септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия да 

реши: Регистрира като международни наблюдатели от 

ОССЕ/БДИПЧ в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

следните лица, общо 9 са те. Регистрираните наблюдатели да се 

впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се 

издадат удостоверения. 

Може да се запознаете. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта за решение? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение! 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колега, Георгиев, това Решение е с № 793-ПВР/НС. 

Преминаваме към точка 5. 

Заповядайте, колега Димитров. 

 

Точка 5. Медийни пакети. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. 

Колеги, няколко договора ще изчета, тъй като купчината от 

предложения се умножава. 

Първият е с № ПВР-24-86 от 21.10.2021 година. Договорът, 

който предлагат да одобрим, е между Комитета за издигане на Лозан 

Панов и Мария Касимова Моасе и БНТ. Общата стойност на 

договора е 39 870 лева.  

Предлагам да одобрим този договор в рамките на посочената 

сума.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Моля, режим на гласуване за одобряване на този договор! 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е между 

„TV1“ и кандидатът за президент Росен Пламенов Миленов и 

вицепрезидент Иван Иванов. Стойността на договора е 18 000 лева с 

ДДС. Входяща поща № ПВР-24-122 от 22.10.2021 година.  

Предлагам да одобрим този договор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Моля, режим на гласуване! 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-113 от 22.10.2021 

година ни е предложено да одобрим договор между Телевизия 

„Евроком“ и ПП „Правото“. Стойността е 4 320 лева с ДДС. 

Описани са какви са услугите, които ще бъдат извършени, имаме и 

медиен план, макар и кратък. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Моля, режим на гласуване! 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-114 е постъпило 

предложение за одобряване на договор между Телевизия „Евроком“ 

и Николай Симеонов Малинов, като кандидат за президент. 

Стойността на договора е 13 110 лева с ДДС. 

Предлагам да бъде одобрен. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване! 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам преписка с вх. № ПВР-

24-115 от 22.10.2021 година. Преписката е свързана с 

договореността между ПП „Глас народен“ и „Off Медия“ за 

отразяване на кампанията. Стойността на договора е 34 000 лева с 

ДДС. 

Предлагам да го одобрим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване! 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-116 „Инвестор.БГ“ 

АД“ и Цвета Кирилова са ни изпратили проект за договор за 

отразяване на кампанията. Неговата стойност е 12 564 лева с ДДС. 

Предлагам да го одобрим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване! 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-119 „Уеб Граунд“ 

и Национално обединение на десницата предлагат да одобрим 

сключения между тях договор на стойност 2 500 лева с ДДС. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване! 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-117 отново от 

Национално обединение на десницата, представлявано от Петър 

Москов, предлагат да одобрим договор от неговия медиен пакет. 

Този път договорката е между „Фрог нюз“ и Коалиция „Национално 

обединение на десницата“. Стойността е същата – 2 500 лева с ДДС.  

Предлагам да го одобрим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване! 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-318 от 22.10.2021 

година е предложение да одобрим договор, който е сключен между 

ПП „Глас народен“ и „Трета възраст“ – Росица Николова. Това е 

едноличен търговец. Стойността на договора е с включено ДДС – 

2 000 лева.  

Предлагам да одобрим този договор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване! 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам вх. № ПВР-24-120, 

предложение да одобрим сключването на договор между Радио „К2“ 

и ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“. Стойността на този 

договор е 4 800 лева. 

Предлагам да го одобрим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване! 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният договор от този свитък 

е с вх. № ПВР-24-121 и е предложение да одобрим договор между 

Коалиция „Национално обединение на десницата“ и „Фактор.БГ“. 

Предложената стойност е 2 500 лева с ДДС.  

Предлагам да го одобрим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Моля, режим на гласуване! 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Колеги, преминаваме към точка 6. 

 

Точка 6. Доклади по административни преписки. 

В тази точка ще ви докладвам постъпило уведомление с вх. 

№ ПВР/НС-12-4 от 23.10.2021 година от Инициативен комитет за 

издигане на кандидата за президент и вицепрезидент на републиката 

Анастас Герджиков и Невяна Митева-Матеева от представляващия 

инициативния комитет Радомир Чолаков. Представят ни 



 20 

пълномощно с нотариална заверка на подписа на представляващия 

инициативния комитет, с което е упълномощен и Димитър Танев 

Танев, като лице, което има пълномощия и правомощия да 

представлява инициативния комитет. 

Докладвам ви го за сведение. Ще бъде приложено към 

преписката по регистрация на инициативния комитет в отдел 

„Регистри“. 

Още един доклад по отношение на становище на господин          

П.  С.         , който се представя като председател на СИК – 

152400016, с твърдение, че госпожа Росица Матева, по време на 

брифинга на Централната избирателна комисия на 21.10.2021 

година, е изразила лично мнение, че не са необходими зелени 

сертификати за гласуване на предстоящите избори.  

Аз изслушах внимателно няколко пъти пресконференцията, 

не съм изразила лично мнение, а становището на Комисията, което 

обсъдихме преди брифинга. Така че – за сведение. 

В тази точка и колегата Ципов се е записал. 

Заповядайте, колега Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам ви вх. № НС-04-02-293 от 

21.10.2021 година – писмо от ОДМВР – Велико Търново, РУ – 

Свищов, с което искат от нас да им предоставим информация, 

декларации на няколко лица, дали са гласували на друго място във 

връзка с водено разследване по досъдебно производство по 

съответния номер. Става дума за всички видове избори от 2015 

година насам, които са проведени, включително последния през 

април месец тази година.  

В моя папка от вчера има проект на писмо до областния 

управител на Велико Търново, с копие до ОДМВР – Велико 

Търново, РУ – Свищов, с което им обръщаме внимание, че там се 

съхраняват изборните книжа и материали.  

Молим да предоставят исканата информация на ОДМВР – 

Велико Търново, РУ – Свищов. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, моля, запознайте се с проекта за писмо. Ако имате 

становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на този проект на 

писмо! 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, с това изчерпахме дневния ред. 

Закривам днешното заседание. 

Насрочвам следващото заседание за понеделник, 25 октомври 

2021 година, от 10.00 часа. 

Благодаря на всички, които присъстваха на днешното 

заседание! 

 

(Край 17.15 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Росица Матева 

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

 Красимира Николова 


