
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 111 

 

На 26 октомври 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д н е в е н р е д: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

3. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов, Йорданка 

Ганчева 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица 

Матева, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов Гергана Стоянова, Любомир 

Георгиев, Силвия Стойчева, Георги Баханов 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева 

6. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели. 

   Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Гергана Стоянова, 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева. 
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Заседанието бе открито в 10.38 ч. и бе председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме 10 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание.  

Преди да ви предложа проекта на дневен ред, честит празник 

на всички, които празнуват на Димитровден, да бъдат здрави и 

щастливи в личен, служебен план и много успех!  

1. Машинно гласуване  - докладва господин Емил Войнов. 

2. Медийни пакети – докладва господин Димитър Димитров. 

3. Гласуване извън страната – докладва господин Цветозар 

Томов. 

4. Доклади по административни преписки – докладват 

госпожа Севинч Солакова, Росица Матева, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, господин Красимир Ципов, госпожа Гергана Стоянова и 

господин Любомир Георгиев. 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали – с докладчици 

госпожа Росица Матева, господин Димитър Димитров, госпожа 

Йорданка Ганчева и госпожа Силвия Стойчева. 

Имате ли предложения за допълване? - Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Колеги, започваме с точка втора. 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Точка 2. Медийни пакети. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. 
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Най-напред ще съобщя входящите номера и откъде са 

постъпили заявките. Това са запитвания за налични средства от 

медиен пакет. 

С вх. № ПВР-24-149 инициативният комитет за избиране на 

Радев – Йотова ни е запитал за налични средства. Всъщност той е 

запитал за целия пакет. Инициативният комитет иска да сключат 

договор с „Реклама“, БНТ“.  

Вторият вх. № е ПВР-24-148 – интернет сайтовете 

„Буревестник“, „БГ ПРЕС“. Онлайн радио „Буревестник“ пита дали 

може да сключи договор с Цвета Кирилова Кирилова и Георги 

Атанасов Тутанов. Стойността на заявката е 18 335 лв.  

Вестник „Трета възраст“, както знаете, ни е изпратил 

запитване за това, налични ли са в пакета на партия „Правото“ 

2 386.80 лв.  

Още едно запитване от „Трета възраст“ и от същата партия с 

вх. № ПВР-24-140/25.10.2021 г. Този път запитването е за стойност 

1208 лв.  

Последното е медиен пакет, който иска да ползва радио 

„Фокус“, с вх. № ПВР-24-137. Заявката е подадена от 

„ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС 

„ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“. Стойността е 1200 лв.  

Предлагам всичките тези заявки да одобрим с едно 

протоколно решение, за да може да се пристъпи към сключване на 

договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси към господин Димитров по направения от него доклад? 

Няма.  

Моля, режим на гласуване с протоколно решение да одобрим 

заявките относно ползване на медийни пакети. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължавам с предложение да 

одобрим сключени договори, първият с вх. № ПВР-24-141 между 

коалиция „Национално обединение на Десницата“ и „Офф Медия“, 

тоест „OffNews“. Стойността е 1500 лв. с ДДС. Предлагам да 

одобрим този договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги моля, 

режим на гласуване за този договор. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е с вх. № 

ПВР-24-139. Той е между „Фокус-Нунти“ – това е радио „Фокус“ и 

Национално обединение на Десницата. Стойността на договора е 

2 000 лв. с включен ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, да 

гласуваме този договор.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който 

предлагам да одобрим, е с вх. № ПВР-24-138/25.10.2021 г. 

Предложението е за сключване на договор между „Фокус-Нунти“, 

Радио „Фокус“ и инициативния комитет за издигане на президент и 

вицепрезидент - Цвета Кирилова и Георги Тутанов. Стойността на 

договора е 5000 лв. с включен ДДС. Предлагам да го одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

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

Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-136 е постъпило 

предложение да одобрим договор между политическа партия 

„Атака“ и телевизия „Евроком“. Стойността на договора е 8721 лв. с 

ДДС. Предлагам да одобрим този договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото предложение е за 

одобряване на договор с вх. № ПВР-24-135. Той е между Българска 

социалдемокрация, Евролевица и телевизия „Евроком“. Стойността 

е 4267.20 лв. Предлагам да бъде одобрен този договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-134 е постъпило 

предложение да одобрим договор между „FROGNEWS“ и 

Политическа партия „Възраждане“. Цената на този договор е 4800 

лв. с ДДС. Средствата са налични в пакета. Предлагам да одобрим 

договора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване за одобряване на този договор.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

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

– няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-681 е постъпило 

предложение да одобрим договор между „Фокус Нонти“, Радио 

„Фокус“ и Национално обединение на Десницата. Стойността е 2600 

лв. Те са налични в пакета на партията, в случая коалицията. 

Предлагам да одобрим това предложение за договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване по този договор.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-678/25.10.2021 г. е 

постъпило предложение за одобрим договор между „FROGNEWS“ и 

коалиция „Продължаваме промяната“. Стойността, за която се 

сключва договорът, е 10 000 лв. с ДДС. Те са налични в пакета на 

партиите.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-680/25.10.2021 г. е 

постъпило предложение да одобрим договор между политическа 

партия „Българска социалдемокрация Евролевица“ и телевизия 

„Евроком“. Стойността, която би трябвало да одобрим, е 10 260 лв. с 

ДДС. Тази сума е налична или не е използван остатък от пакета в 

политическа партия „Българска социалдемокрация Евролевица“. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният предложен за 

одобрение договор в този пакет от договори е с вх. № НС-24-

69/25.10.2021 г. Предлага ни се да одобрим договор между 

политическа партия „Българско национално обединение“ и 

телевизия „Евроком“. Сумата, която ще бъде заплатена за 

използваните услуги, е 8949 лв. с ДДС. Предлагам да одобрим 

договора, тъй като тези средства са налични в пакета.( 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Господин Димитров, Вие изчерпихте ли Вашия доклад? Да.  

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред. 

Преминаваме към точка трета.  

Заповядайте, господин Томов. 

 

Точка 3. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, ще ви докладвам 

повече преписки, но огромното мнозинство са за сведение.  

Най-напред ви докладвам вх. № ПВРНС-23-63 от 26 

октомври 2021 г. Това е предложение от организаторите на секцията 

в СИК Уотфорд за 7-членен състав на секцията.  

Има още такива предложения. Ще споделя това, че се 

консултирах с работна група „Избори“, за да разбера дали, 

доколкото се отчитат тези предложения, при формирането на 

тяхното предложение за числеността на секционните избирателни 
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комисии извън страната всъщност всички тези предложения, не само 

това, което докладвам в момента, са изпратени с копие до нас и 

същевременно до работна група „Избори“, до дипломатическите и 

консулски представителства по места. 

Финалната преценка е на дипломатическите и консулските 

представителства, което отива в Министерство на външните работи. 

На базата на тази финална преценка е тяхното предложение към нас. 

От тази гледна точка аз ще ги докладвам за сведение, като никъде 

няма да предложа промяна в числения състав на секциите. Ще 

добавя само това, че в повечето случаи всъщност на гласуваното от 

нас предложение на Министерство на външните работи с 

протоколно решение вчера съответства на предложението на 

организаторите. Така е конкретно и в Уотфорд. 

Продължавам с Бедфорт. Това е писмо вх. № ПВРНС-д23-58 

от 25 октомври 2021 г., също с предложение за 7-членен състав. Там 

съставът наистина е 5-членен, но преценката на Министерство на 

външните работи и респ. на Посолството във Великобритания е да 

остане 5-членен. Докладвам го също за сведение.  

Третото от този тип е Тънбрич Уелс, Великобритания. Също 

предложение за 7-членен състав, също неприето от 

дипломатическото и консулско представителство. Също го 

докладвам за сведение. 

Четвъртото е от организаторите на СИК - Кардиф – вх. № 

ПВР-23-59 от 25 октомври 2021 г. Там изменението е съобразено с 

предложението на Министерство на външните работи за 7-членен 

състав. Докладвам го също за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова, с предложенията за увеличение на състава. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.  

Колеги, имам предложение, тъй като всички тези писма, 

които са пристигнали при нас и които ние препращаме на 

Министерство на външните работи, са свързани действително с 

преките правомощия на Министерство на външните работи, но те са 

адресирани до нас. И тези хора, които са ги изпратили - почти 
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всички са адресирани до нас, с копие до Министерство на външните 

работи, и затова са тук при нас.  

Мисля, че и за процесуална яснота, и по отношение на тези 

хора ще бъде добре, ако Централната избирателна комисия има 

писменото становище на Министерство на външните работи по тези 

заявления, защото те не са едно и две, те са дузина поне, ако не и 

повече. Не знам дали не е удачно след като са изразили устно такова 

становище, Министерство на външните работи да ни уведомят за 

всички тези предложения какво становище са взели и къде са 

съобразили, къде не са съобразили промените в съставите на 

секционните избирателни комисии извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ще дам 

думата на господин Томов, но ако става въпрос за четирите места, за 

които той докладва, аз тази сутрин проверих в списъка, който вчера 

с протоколно решение одобрихме. За две от местата – само ако може 

господин Томов да ми даде моята бележка, в която си ги отбелязах. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Казах за Кардиф и Уотфорд, че са 

увеличени на 7 члена и на другите две са 5 члена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За две от местата - в 

Кардиф и Уотфорд те са искали от 5 на 7. Ние вчера сме одобрили 7, 

така че е вероятно Министерство на външните работи да са 

съобразили това тяхно желание. За другите две места обаче – 

Бедфорд и Тънбридж Уелс са останали 5. Така че ако ще 

препращаме на Министерство на външните работи и да искаме 

тяхното становище, може би само за тези места, които не са 

съобразени.  

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз не приемам това предложение и ще 

кажа защо. Всички тези писма са адресирани не само до нас, но и до 

Министерство на външните работи и до посолствата и консулствата 

съответно. Част от тези предложения са удовлетворени, както каза и 

Камелия Нейкова, във финалното предложение на Министерство на 

външните работи. Очевидно всички те са разглеждани и са 
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разглеждани на базата на един много по-широк информационен фон, 

отколкото имаме ние.  

Не виждам логика в това, да искаме второ обяснение за всяко 

място, особено в този напрегнат период, в който трябва да 

сформираме секционните избирателни комисии до края на 

седмицата при положение, че ние не разполагаме с тази 

информация, въз основа на която дипломатическите и консулски 

представителства и респ. Министерство на външните работи са 

решили дали съответното предложение е разумно да бъде 

удовлетворено, или не. 

Ще прибавя и това, че Министерство на външните работи 

има задължението по закон да попълни съставите на секционните 

избирателни комисии, когато няма достатъчно партийни 

предложения за тези състави. Изглежда ми уместно и разумно ние да 

се съобразим с тяхното предложение, което сигурно отчита и техния 

капацитет да свършат тази работа. Разбира се, комисията ще реши, 

но моето мнение за това предложение да искаме обяснение за всяко 

място, в което не е удовлетворено искането на местните доброволци 

организатори е, че това не е необходимо да го правим. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Съжалявам, не сте ме разбрали 

правилно. Аз не искам обяснение за всяко място поотделно. Исках 

просто едно писмо, с което Министерство на външните работи ни 

уведомява, че е съобразило тези и тези и не е съобразило тези, тези и 

тези предложения; нищо повече. Даже не искам да е за всяко 

поотделно, просто уведомително писмо. Съвсем в реда на нещата. И 

Вие сте провели телефонен разговор. Както неведнъж е казано в 

дебата, Централната избирателна комисия е контролиращият и 

господарят на този процес. Съвсем естествено е те да ни уведомят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не съм съгласен и с това предложение 

по простата причина, че ние тази информация я имаме. Ако 

комисията желае, може да подготвя справка, която ще отнеме 15 

минути за това, кои са съобразени и кои не, тъй като ние сме 

получили предложението на Министерство на външните работи и, 

както Камелия Нейкова е направила справка за Бедфорд, Кардиф и 

другите, така може да се направи за всички други без никакъв 

проблем.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, така или 

иначе, госпожа Стоянова направи предложение да ги препратим. Те 

са изпратени. Министерство на външните работи да ни предостави 

становище по тези места, в които има искане за увеличение на броя 

на членовете, да ни информират.  

Във връзка с това предложение има ли друго предложение? 

Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа 

Стоянова по тези подадени в ЦИК с адресат и съответното 

дипломатическо и консулско представителство искане за увеличение 

броя на съставите на членовете на секционните избирателни 

комисии в някои места, къде е съобразено искането и къде не е взето 

предвид.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

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

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

5 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветозар Томов).  

Колеги, това предложение не събра необходимото 

мнозинство.  

Имате ли друг доклад? Продължете.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам писмо ПВРНС-04-1-37-1 от 

25 октомври 2021 г. То е от работна група „Избори“ по повод 

изпращането на актуализирано предложение за числеността на 

секционните избирателни комисии в местата с машинно гласуване и 
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броя машини за всяка от тях. Всъщност ние на базата на това 

предложение взехме вчера протоколно решение, така го докладвам 

за сведение. 

Докладвам вх. № ПВР-04-1-7 от 25 октомври 2021 г. Това 

писмо на работна група „Избори“ ни уведомява, че е получена 

екстрена грама от посолството в Алжир, с която се дава разрешение, 

в съгласие на Министерство на външните работи на Алжирската 

демократична и народна република да се открие секция на 

територията на Алжир. Също е за сведение. 

Подобно писмо е с вх. № ПВР-04-01-7/11 от 25 октомври 

2021 г. От Специалния административен регион Хонгконг в 

Китайска народна република бяхме осведомени за това, че има 

такова писмо. С тази грама всъщност Пекин ни уведомява за отказа 

на Специален административен регион да разреши откриването на 

секция на територията на Хонгконг.  

Това са писмата, които имам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В този точка 

следващ докладчик е госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, уважаеми 

колеги, в такъв случай, тъй като, доколкото разбрах, на 

следобедното заседание, когато съм отсъствала, сме приели 

изменение на нашето решение, с което сме определили местата, 

предвид на което ви докладвам грама от Мюнхен с вх. № ПВР-04-01-

22/12, с подкрепено становище, изразено в грамата от работна група 

„Избори“ по отношение на отпадането на втората секция в 

Регенсбург. Тя е съобразена, доколкото разбрах, с вчерашното 

решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка четвърта.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

 

Точка 4. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз всъщност ще го 

докладвам, когато подготвя отговора. Докладвам ви предложение за 
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закупуване на защитни средства за предотвратяване 

разпространението на COVID-19, докладва записка от директора на 

дирекция „Администрация“, вх. № ЦИК-09-428 от 25 октомври 2021 

г.  

Предложението е да бъдат закупени допълнителни средства – 

те са посочени в приложение към докладната записка, - въз основа 

на преглед на наличните количества, направено е такова 

предложение по видове и за количества. Предлага се да се направят 

запитвания до специализирани търговци, за да бъдат представени 

всички оферти на ЦИК за одобрение на доставчик. Съгласно 

указанията на Министерството на финансите, в тези случаи не се 

провеждат процедури по ЗОП, правят се директни доставки.  

Предложенията е тези материали да са в размер до около 

10 000 лв. с ДДС, по план-сметката да бъдат изплатени по § 10-15. 

Предлагам да одобрим така направеното предложение. 

Ако има предложение за допълване на видове и количества, 

сега е моментът.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

погледнахте ли предложението за закупуване на защитни средства 

във връзка с въведените COVID мерки? Имате ли предложения?  

Моля, режим на гласуване с протоколно решение да одобрим 

предложението, направено въз основа на докладна записка на 

директора на директора „Администрация“, като е възложено на 

администрацията да представи информация под формата на отчет за 

разходваните такива средства до момента и наличните количества. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви докладна 

записка ЦИК-09-426 от 25 октомври 2021 г. от директора на 

дирекция „Администрация“ за предложение за промяна в 

наименованието на длъжност по щатното разписание в 

администрацията на Централната избирателна комисия. Става дума 
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за длъжността „шофьор, лекотоварен автомобил“ със съответен код 

по Националния класификатор (НКПД). Предлага се тази длъжност 

да бъде трансформирана в длъжност „шофьор-куриер“ с посочен код 

в класификатора.  

Предложението ще доведе до утвърждаване на нова 

длъжностна характеристика, в която ще се допълнят преките 

задължения по отношение на куриерски дейности. Посочени са в 

докладната записка и съответно в приложената длъжностна 

характеристика като изготвена от експерта в Администрацията на 

Централната избирателна комисия, включително до преразглеждане 

на възнаграждението, като се предлага максималната длъжност по 

щатното разписание да бъде увеличено със 100 лв.  

Предлагам ви да одобрим това предложение, да одобрим и 

представената длъжностна характеристика, председателят да 

утвърди така представеното щатно разписание с промяната на 

съответния ред и, разбира се, и длъжностната характеристика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по тази докладна или предложения? Ако няма, моля, режим на 

гласуване да одобрим направеното предложение по докладната 

записка на директора на дирекция „Администрация“.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 

(Йорданка Ганчева).  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам ви да се 

запознаете с проектен отговор по една преписка, получена от 

областния управител на Шумен. Предлагам ви го за запознаване, за 

да може да се обсъди на работна група. На този етап моля да 

прекъсна, за да продължа с готови проекти по другите преписки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в точка четвърта е госпожа Матева. Заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  
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Колеги, докладвам ви постъпили две уведомления от районни 

избирателни комисии, че са заличили кандидати в кандидатските 

листи за изборите за народни представители.  

Първото уведомление е с вх. № ПВРНС-15-52 от 25 

октомври, с което Районна избирателна комисия – Варна ни 

информира, че с Решение 25 от 24 октомври 2021 г. на РИК – Варна 

е заличена регистрацията на Галина Иванова Димитрова под № 9 от 

кандидатската листа на политическа партия „Има такъв народ“ в 

изборите за народни представители. 

Другото уведомление е с вх. № ПВРНС-15.52/1 от 25 

октомври от РИК 13 – Пазарджик Те ни изпращат включително 

копие от Решение 83-НС от 25 октомври 2021 г., с което са заличили 

от кандидатската листа на коалиция от партии „Изправи се БГ! Ние 

идваме“ на Цоко Георгиев Цоков, регистриран като кандидат под № 

15 в кандидатската листа. 

В тази връзка ви предлагам проект за писмо до 

„Информационно обслужване“, с което на основание на двете 

посочени решения на районните избирателни комисии да бъде 

отразено в системата cik.is-bg.net заличаването на кандидатите, 

посочени в решенията на РИК и това заличаване бъде отразено на 

страниците на ЦИК и на съответните РИК. Писмото е във вътрешна 

мрежа в папката с моите инициали.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за писмото до „Информационно обслужване“ 

във връзка с постъпилите преписки за заличени кандидати за 

народни представители.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

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

ПВРНС-22-39/1 от 25 от 2021 г., с което И.     В.     И.    ни 

информира, че при проверка на сайта на ЦИК е установил, че името 
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му е налично в списъците на политическа партия “Правото“ на 

страница и ред в подписката за подкрепа. Той ни уведомява, че по 

никакъв начин и под никаква форма не е участвал в списъци за 

подкрепа на партии или инициативни комитети и е налице 

злоупотреба с личните му данни, за което ни уведомява и се надява 

на адекватна реакция.  

Аз ви предлагам да му върнем отговор, че във връзка с 

писмото, което е получил, във вътрешната мрежа е качено писмото, 

ние го уведомяваме, че ако желае данните му да бъдат заличени, 

следва да подаде подписано саморъчно заявление с три имена, а за 

злоупотреба с личните му данни следва да подаде жалба или сигнал 

в Комисията за защита на личните данни. Така че ви предлагам да 

отговорим по този начин на господин И.    И.      . 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за писмото до господин П.        . 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля, във вътрешната мрежа да 

се запознаете с писмо до главния секретар на Народното събрание 

във връзка с изборите на 14 ноември и необходимостта да се 

организира мобилен пресцентър в дните преди изборите, както и да 

се осигури пространство пред пресклуба и във фоайето, близо до 

пресклуба, за да могат медиите да организират свои пунктове, от 

които да излъчват и да правят живите си връзки.  

Моля ви да одобрим изпращането на това писмо, както и 

информацията, която също е качена за акредитация до 

представителите на медиите, както и списъка, който трябва да бъде 

попълнен с трите имена и длъжността и името на съответната медия, 

която акредитира представителите си за отразяване на изборите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за изпращане на писмото до главния секретар на 
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Народното събрание във връзка с акредитациите на представителите 

на средствата за масово осведомяване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Следващ докладчик в „Административни преписки“ е 

госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам писмо, което е 

наименувано сигнал, препратено ни е от МВР. Тъй  като касае 

препратен към тях имейл, в който се говори за нарушение във 

Фейсбук, го докладвам само за сведение. Номерът е ПВРНС-04-2-8 

във вчерашна моя папка. Ситуационният център на МВР препраща 

имейл, изпратен от е-mail alekshadzhi@yahoo.com, в който се твърди, 

че във Фейсбук някакъв субект е извършвал изборно нарушение, 

като дори не мога да установя какво точно е твърдението за изборно 

нарушение. Докладвам го само за сведение. Може да се запознаете 

със съдържанието му на вчерашна моя папка ПВРНС-04-02-8 от 

23.10.2021 г.  

Нямам други доклади в тази точка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик, който е в зала, е господин Ципов. Заповядайте в 

„Административни преписки“.  

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

15-47, в моя папка от 22.10.2021 г. писмо от РИК – Стара Загора 

относно приемане на регистрация и съхранение на изборни книжа и 

документи, представени като електронен документ, подписан с 

квалифициран електронен подпис. В писмото във връзка с Решение 

№ 369 от 19.10.2021 г. по административно дело № 614 по описа на 

Административен съд – Стара Загора, задават към ЦИК следните 

въпроси, с които искат да получат изрично указания: 

Въпрос първи. В хода на изборния процес съществува 

вероятност за представен, респ. приемане от РИК на електронен 
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документ на технически носител или на електронна поща, свързан с 

регистрация на застъпници или други документи. Къде в регистъра 

на хартиен носител се вписва обстоятелството за приемане на 

електронния документ, възпроизвеждането и извършването на 

верификацията на документа, е извършена проверка за 

потвърждаване валидността на електронните подписи? 

Вторият въпрос е: Начин на приемане и регистрация и 

съхранение на файла с електронния документ, приет на технически 

носител или на електронна поща? 

Третият въпрос е: РИК има задължението да публикува 

списък на упълномощените представители на партиите и 

коалициите, но без предоставяне на съответните пълномощни на 

тези представители в РИК съществува вероятност от възникване на 

проблема, ако упълномощен представител се яви в СИК с разпечатка 

от електронен документ, подписан с квалифициран електронен 

подпис. При липса на компютър в изборните секции как следва да се 

приеме подобно пълномощно от членовете на секционната 

избирателна комисия? 

Колеги, прегледах действащата национална и европейска 

нормативна база и не намирам основа, в което да подготвим отговор 

на така поставените въпроси. С оглед на това предлагам на 

вниманието ви в моята папка от днес проект на писмо до 

председателя на Държавната агенция „Електронно управление“, с 

което изпращаме копие от писмото от РИК – Стара Загора и молим 

за становище по поставените въпроси в писмото във възможно най-

кратък срок. Смятам, че именно Държавна агенция „Електронно 

управление“ би следвало да предостави становище, тъй като това е 

компетентният орган във връзка с упражняване на политиката по 

електронно управление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги моля за 

кратичко да се запознаете със запитването на колегите от Стара 

Загора.  

Имате ли предложения по писмото, колеги?  
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Вследствие на дискусията предлагам 

адресат на писмото за предоставянето на становище да е и 

Комисията за регулиране на съобщенията като компетентен орган по 

прилагането на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения, колеги? Ако няма, моля, режим на гласуване, като 

само в писмото се запише и номерът на писмото на РИК – Стара 

Загора.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в тази точка имам още 

няколко доклада. Докладвам ви три входящи номера: получено в 

ЦИК от Районна прокуратура – Силистра. Това са: МИ-09-95, МИ-

09-96 и МИ-09-97. Става дума за получена в Централната 

избирателна комисия резолюция на прокурора от Районна 

прокуратура - Силистра във връзка с прокурорска преписка 3045 по 

описа на Районна прокуратура - Силистра. Трите резолюции са ни 

изпратени за сведение.  

Става дума да се присъедини към преписка под № 3027 още 

две текущи прокурорски преписки по описа на Районна прокуратура 

– Силистра със съответните номера от тази година, тъй като става 

дума за преписки с идентичен предмет. Става дума за едно и също 

лице, гласувало на съответните избори и всъщност от Районната 

прокуратура – Силистра ни уведомява, че трите преписки ще бъдат 

обединение в една. Докладвам ги за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ли бяха 

Вашите доклади? Следващ докладчик е госпожа Гергана Стоянова. 

Заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам преписка с № 

МИ-09-90, което е Постановление от Софийска районна прокуратура 

по преписка,  образувана по предварително производство, във връзка 
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с чл. 168 относно лице, член на секционна избирателна комисия, 

което е било описано допълнително в страницата на избирателния 

списък в изборния ден и е гласувало в съответната избирателна 

секционна избирателна комисия, където също е било член.  

Със съответното постановление младши прокурор към 

Софийска районна прокуратура заключава след събраните по 

преписката доказателства, че не е налице съставът за извършено 

престъпление, по смисъла на чл. 167, 169 от Наказателния кодекс, 

поради което постановява отказ за образуване на досъдебно 

производство по материалите в тази преписка относно лицето 

Стиляна Петкова, член на 28 СИК в гр. София, район Студентски. 

Докладвам го за сведение. Това е за местните избори 27 октомври 

2019 г.  

Следващата преписка, която отново докладвам за сведение, е 

сходна, с вх. № МИ-09.91 от същия младши прокурор по преписка 

предварителна проверка във връзка отново с гласуване на лице, 

което е било член на Секционна избирателна комисия 18 – гр. 

София, район Изгрев, което е гласувало по избирателния списък на 

допълнителната страница в изборния ден в секционната избирателна 

комисия, където същата е била член.  

Прокурорът счита, че не са налице данни за извършено 

престъпление, поради което е постановило отказ за образуване на 

досъдебно производство по материалите в съответната преписка 

срещу лицето Г.     М.           – член на СИК 18 – София, район 

„Изгрев“. Докладвам го за сведение.  

Последната такава преписка на мой доклад е с вх. № МИ-09-

90, отново постановление. Младши прокурор при Софийска районна 

прокуратура, преписка предварителна проверка срещу лицето 

Даниела Кузовска, член на СИК в местните избори през 2019 г., член 

на СИК 08 – гр. София, район „Подуяне“, която е била вписана 

допълнително в страницата на избирателния списък в изборния ден 

и е гласувала в избирателната секция, където същата е била член на 

СИК.  
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Прокурорът е преценил, че не са налице данни за извършено 

престъпление по чл. 167, 169 от Наказателния кодекс, поради което е 

постановил отказ да бъде образувано досъдебно производство по 

материалите, съдържащи се в тази преписка. Докладвам го за 

сведение. Това е последният ми доклад в тази точка.  

Следващ докладчик е господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Най-напред предишният номер от 

поредицата, по-точно МИ-09-89 от 25 октомври 2021 г. е 

постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 

прокурор при Районна прокуратура – Пловдив Димитър Пехливанов 

относно общо четири лица наведнъж, със съответните аргументи. 

Докладвам го за сведение.  

Още две входящи писма със съответните номера от другата 

част на поредицата, съответно: МИ-09-93 и МИ-09-94 от 25 

октомври 2021 г. И двете са от прокурор Мария Златарева от 

Районна прокуратура – София. Най-напред – отказ да се образува 

съответното наказателно производство. Докладвам и това 

постановление за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка е госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ПВР-25-3/3 от 25 

октомври 2021 г. във връзка с разяснителната кампания на 

Централната избирателна комисия и в изпълнение на договора 

между Централната избирателна комисия и Дарик радио, приложен 

и изпратен медиа план за излъчване на информационните радио 

клипове от разяснителната кампания в папка с моите инициали е 

въпросният медиа план, който е във вид на таблица. Може да се 

запознаете.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с медийния план? Вие го докладвахте за сведение. Той е в 

изпълнение на договора.  

Имате ли друг доклад в „Административни преписки? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В „Административни преписки“ 

нямам друг доклад, но ще се възползвам от възможността да направя 
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едно съобщение на колегите. В папка „Разяснителна кампания“ 

моля, колеги, да се запознаете с проект на плакат за гласуване с 

машина. Това са 12-те действия, които всеки избирател следва да 

извърши при гласуването с машина. Моля да го разгледате, да се 

запознаете с текстовете и в подходящ момент, може би в 

следобедната част на заседанието, да го одобрим, за да можем да го 

възложим за отпечатване на „Български пощи“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги моля да се 

запознаете с предложението за плакат, ако имате бележки, да ги 

направите и по-късно в заседание, за да можем да го одобрим или да 

върнем със съответните бележки на изпълнителя.  

Госпожо Ганчева, в „Административни преписки“? 

В момента сме в „Административни преписки“. Заповядайте, 

господин Баханов, ако имате доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо Председател, 

уважаеми колеги, с вх. № ПВР-09-1 от 25.10.2021 г. от Софийска 

градска прокуратура е постъпило искане, с което да им предоставим 

следната документация, информация, Решение, с което се 

регистрира за участие в избори за президент на Република България 

от 14.11.2021 г. кандидат-президентска двойка Волен Николов 

Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева, издигнати от ПП „Атака“ с 

отбелязване на датата, от която са регистрирани лицата като 

кандидати, съобразно разпоредбата на чл. 160, ал. 1 ИК. Искат да им 

предоставим решение, с което се регистрират за участие в избори за 

президент на Република България на 14.11.2021 г. всички кандидат-

президентски двойки в най-кратък срок. 

Предлагам с едно придружително писмо да им изпратим 

решението за регистрация на кандидат-президентската двойка Волен 

Сидеров и Магдалена Ташева и изрично да отбележим в писмото, че 

различните кандидат-президентски двойки се регистрират с 

различни решения от различни дати по реда на постъпването им в 

ЦИК. Предлагам да им изпратим наше решение принципно № 578-

ПВР от 23 септември 2021 г., касаещо регистрацията на кандидатите 
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за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 14 

ноември 2021 г. Това е предложението ми.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов, 

Вие предложихте с писмо да ги уведомим? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Придружително писмо да им изпратим 

– копие от решението за регистрация на кандидат-президентската 

двойка Сидеров – Ташева. Отделно да им изпратим и нашето 

принципно решение за регистрация, копие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И да бъдат 

информирани, че са публикувани всички решения.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: А отделно с едно изречение да ги  

информираме, че на сайта на ЦИК са публикувани всички решения 

за регистрация на кандидат-президентските двойки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако няма друго 

предложение, моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Любомир 

Георгиев, Цветозар Томов).  

Господин Баханов, продължете със следващ доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх. № 

ПВРНС-93/25.10.2021 г. е постъпило по имейла искане от Господин 

Бумбаров – Софийска градска прокуратура, Следствен отдел, 04 

сектор, в Централната избирателна комисия, във връзка с досъдебно 

производство № 394/2021 г. по описа на отдела установих, че за 

целите на разследването е необходима информация от ЦИК.  

Във връзка с горното и на основание чл. 159, ал. 1 НПК и чл. 

215 ЗСВ, компетентното лице от ЦИК следва да предостави на 

водещия разследването писмена справка за това, дали лицето 

Пламен Йорданов Йорданов с посочено ЕГН в писмото е 

регистриран като кандидат за народен представител или като 

кандидат за президент или вицепрезидент на изборите на 14.11.2021 

г.  
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Моли изисканата информация да бъде незабавно 

предоставена на посочен имейл. 

В момента се изготвя писмо до „Информационно 

обслужване“. Предлагам да ни предоставят информация по 

отношение на това лице дали същото е регистрирано като кандидат 

за народен представител или кандидат за президент и 

вицепрезидент. След получаване на информацията да изпратим 

информация до следовател Бумбаров от Софийска градска 

прокуратура, Следствен отдел, 04 сектор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

доклад и предложението на господин Баханов за писмо до 

информация да ни предоставят справка има ли друго предложение? 

Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

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

– 2 (Росица Матева, Цветозар Томов).  

Имате ли друг доклад в „Административни преписки“? 

Госпожо Стоянова, Вие? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Искам да направя свързан 

доклад с този на колегата, тъй като при мен има преписка с номер 

ПВРНС-04-2-10, която касае извършване на проверка с идентичен 

обхват с тази, която колегата Баханов докладва току-що, по писмо от 

сектор „Борба с организираната престъпност“ – София град, отдел 

„Западен“. Пита се по отношение на 6 лица. Затова моля за 

протоколно одобрение справката по моето писмо да бъде 

присъединена към писмото, което колегата Баханов ще изпраща, за 

да бъде извършена наведнъж тази справка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова?  

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица 

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

против – 1 (Цветозар Томов).  

Преминаваме към следващата точка: Доклади по дела, жалби 

и сигнали.  

Госпожо Матева, заповядайте. 

 

Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

РОСИЦА МАТЕВА: Нямам все още доклад, тъй като 

Административен съд – София град освен че е образувал делото по 

жалбата на представляващия инициативния комитет на независимия 

кандидат за народен представител, няма все още нито насрочване, 

нито някакво произнасяне, така че ще докладвам по-късно, ако има 

резултат.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е господин  Димитров по „Доклади по дела, жалби и сигнали“.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Госпожо Председател, всъщност 

един позакъснял доклад. Той е сигнал от СЕМ – вх. № ПВРНС-29-26 

и свързан с него № ПВРНС-20-26 – едното е оригинал, а другото е 

постъпило по електронната поща. Качих ги във вчерашната ми 

папка, за да може да се гледат.  

С този сигнал са ни изпратили запис за програмата - 

БЪЛГАРИЯ 24 на еди-кой си доставчик за преценка по 

компетентност дали е спазен чл. 183, ал. 4 ИК (забрана за материали, 

които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на 

кандидатите) относно изказване на кандидата за народен 

представител Ангел Джамбазки по отношение на кандидата за 

вицепрезидент Мария Касимова-Моасе.  

Всъщност това, което са ни изпратили, и то може да се види в 

папката, е за запис около половин час, това са предаването Новини 

на тази програма, в която между 19:56:33 ч. до 19:56:45 ч., както и 

между 19:57:47 до 19:57:58 ч. има обиден език или обидни жестове 
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към партиите общо, а след това и към кандидата за вицепрезидент 

Мария Касимова-Моасе.  

Изключително неудобно е да се ползва чл. 183, ал. 4 ИК, тъй 

като той се концентрира върху агитационни материали и какво 

трябва да не застрашават – живота, здравето, безопасността на 

движението. След това са добавили „добрите нрави, честта и 

доброто име на кандидата“. Всъщност …, които се отнасят до Мария 

Касимова-Моасе, са в контекст на разглеждане и представяне на 

идеята за това, че се унищожават българските паметници в 

Македония. Той има дълъг разказ, в който включва как е съхранен, 

какво е съхранено, как е унищожено в гробищата и прочее и 

завършва с това, че някои може и да нехаят, има предвид Мария 

Касимова-Моасе, и че не е директен призивът за гласуване „за“ или 

„против“ определена партия, а е по-скоро коментар към въпросното 

събитие.  

Много ми е трудно, езикът, разбира се, е невъздържан, 

неприличен даже, бих казал. Не е толкова езикът, колкото 

жестовете, тъй като част от тези кандидати са сравнени на третата, 

четвъртата, петата – така той изброява партиите. Кандидатите трябва 

да бъдат разпъждани и той с жест обяснява какво трябва да бъдат 

направени – от българската памет и т.н. и да не си мислят, че могат 

да го забравят това. Това е Джамбазки, вие знаете, че той говори 

цветисто.  

Затова моето предложение е да оставим този сигнал без 

разглеждане. С една дума, да бъде съхранена българската памет, но 

казано в много остър стил и прочее: къде са костите, как са заровени, 

как били събирани, сложени и т.н., много хубаво лозе станало. 

Знаете, че този факт беше обсъждан почти във всички 

публицистични програми. Но няма смисъла на системно послание 

фрагментът, който се отнася до Моасе, с изключение на това че е 

сложен в определен контекст и че се атакуват третата, четвъртата, 

петата и шестата партии и т.н., което е казано като номера.  

Това е моето предложение. Аз вече веднъж съм писал 

решение срещу господин Джамбазки, но това е било в европейските 
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избори 2019 г. Каза по телевизията, че трябва да внимават с езика, 

защото там дълго време вървя този Алуан. В края на краищата не се 

реализира по процедурни причини и т.н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Време за 

запознаване. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В първата част няма име, освен че 

там са партиите, както са дадени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, успяхте ли 

да се запознаете с материала?  

Колеги, моля ако има някакви предложения във връзка с 

доклада на господин Димитров, да бъдат направени.  

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Прегледах тези фрагменти от записа. 

Според мен, става дума за драстично нарушение на добрите нрави, 

да го кажа с езика на чл. 183 и мисля, че трябва да разгледаме случая 

и да се произнесем по нещо. В крайна сметка нашата функция е да се 

стараем с нашите действия да удържаме добрия и коректен, 

цивилизован, бих казал, тон, а това е много далече от цивилизования 

начин за политическо говорене, който би трябвало да присъства в 

изборите на една европейска страна. Затова предлагам да го 

разгледаме по същество и ако в момента няма подготвен доклад за 

това – има ли време да го разгледаме по-късно?  

Аз мисля, че предизборна агитация е най-малкото защото за 

краткото време, което видях – не съм видял целия запис – той хули 

всички партии, с изключение на ВМРО, което мога да тълкувам и 

като призив за неподкрепа към всички други партии, и като призив 

за подкрепа към ВМРО, защото няма какво друго да остане; и ги 

кори с един просташки тон. 

Правя предложение да разгледаме казуса по същество, тъй 

като, според мен, това е крайно непристоен начин за водене на 

политическа кампания, ако се съди по откъсите, които видях – не 

съм изгледал целия запис.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение?  
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Господин Димитров, Вашето мнение като докладчик по 

предложението на господин Томов?  

Госпожа Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Искам да допълня към становището на 

колегите, че всъщност действително чл. 183 говори за агитационни 

материали, но в частта на ал. 4, в която се говори за накърняване на 

добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, се говори 

„както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и 

доброто име на кандидатите“. 

По ал. 1 се говори, че по време на предизборната кампания 

кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може 

да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други 

агитационни материали. В практиката си назад ние като Централна 

избирателна комисия в различни състави сме установявали 

множество нарушения на добрите нрави, включително сме спирали 

разпространение на материали и на обръщение и на излъчвания на 

видео обръщения на кандидати, когато са използвали накърняване 

на добрите нрави или са използвани деца. Спомням си такъв случай: 

спирали сме разпространение на книги. 

Така че аз смятам, че ако имаме мнозинство да вземем 

решение да отсъдим нарушение, можем да го направим, така че е 

въпрос на процедура на спазване на административно-наказателните 

правила как ще бъде съставен актът, за да бъде доведен докрай този 

процес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други  изказвания 

има ли, колеги?  

Госпожа Солакова?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Подкрепям разглеждането по 

същество. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, колеги, 

тогава да остане за следобедната част на заседанието. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Сложно е написването на такова 

решение, но аз съм извадил основните данни и кой е доставчикът, 

какви са отношенията и прочее. Може да се напише такова решение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре; тогава, 

колеги, в следобедната част ще разгледаме този сигнал по същество.  

Господин Димитров, имате ли друго? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В тази точка 

следващ докладчик е госпожа Ганчева. Госпожа Стойчева, имате ли 

готовност? Заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия с вх. № ПВРНС-22-90 от 22 октомври 2021 г. е постъпила 

жалба от Здравка Кавалова срещу решение № 66-25-ПВР/НС от 21 

октомври 2021 г. на Районната избирателна комисия – Смолян.  

С това решение Районна избирателна комисия – Смолян е 

назначила технически сътрудник, който  да подпомага работата на 

районната избирателна комисия и, доколкото госпожа Кавалова е 

била сред обсъжданите кандидати от районната избирателна 

комисия, би следвало да приемем, че тя има интерес от подаване на 

жалбата, подала я е и в срока по чл. 73, ал1 от Изборния кодекс, 

поради което предлагам да приемем същата за допустима, но по 

същество за неоснователна по следните съображения.  

Съгласно чл. 63 на Изборния кодекс районната избирателна 

комисия може да създава работни групи от специалисти, които могат 

да подпомагат работата на съответната районна избирателна 

комисия. 

Видно от протокол № 12 от 21 октомври 2021 г. на Районна 

избирателна комисия – Смолян, по точка 2 от дневния ред: 

Изменение и допълнение на решение 64-22 от 20 октомври 2021 г. на 

РИК – Смолян за назначаване на допълнителен специалист -

технически сътрудник към районната избирателна комисия, са 

постъпили три предложения. И трите предложения са направени от 

членове на районната избирателна комисия. Всяко едно 

предложение е гласувано поотделно, поименно от членовете на РИК 

и съгласно чл. 70, ал. 4 от Изборния кодекс, е прието предложението 

за назначаване на допълнителен специалист - технически сътрудник, 

което е събрало мнозинство от две трети от присъстващите членове.  
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Процедурата е спазена и не се установяват нарушения, които 

да обусловят незаконосъобразност на решението, поради което 

предлагам да отхвърлим жалбата на госпожа Кавалова срещу 

Решение № 66-22-ПВР/НС от 21 октомври 2021 г. на Районната 

избирателна комисия – Смолян. Проектът на решение е с № 807 в 

папка с моите инициали.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение, докладван от госпожа Стойчева имате ли изказвания, 

предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване по проекта на решение относно 

жалба от З.       К.           срещу решение 66-22 на Районна 

избирателна комисия – Смолян. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Решението е № 802-ПВР/НС.  

Колеги, изчерпахме докладите засега в тази точка.  

Тъй като има готови преписки за регистрация на 

наблюдатели, ви предлагам допълване на дневния ред с нова точка 6. 

Проекти на решения за регистрация на наблюдатели.  

Има ли други предложения по дневния ред? Няма. 

Моля, режим на гласуване за допълване с нова точка 6.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия което ще продължи в 16 часа, предвид срещата, която 

имаме с ОССЕ и работата на работните групи.  

 

(След прекъсването.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия – 12 членове сме в 

залата, налице е необходимият кворум. 

 

Продължаваме с доклади по точка 1.  

Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо, вх. № ЦИК-06-29-30 

от 26 октомври 2021 г. Писмото е от Държавна агенция „Електронно 

управление“ и е относно получените на 2-ри 2 броя машини за 

гласуване и CD носител от ДАЕУ питат дали предаденият код  е 

окончателна версия на софтуера, която ще се използва на изборите 

на 14 ноември 2021 г. Молят, ако бъдат извършени промени в 

предоставения им софтуер, да получат окончателната му версия във 

възможно най-кратък срок.  

В тази връзка е и писмо, вх. № ПВР/НС-23-66 от 26 октомври 

2021 г. от „Сиела Норма”, които имат готовност да предоставят 

3 броя CD, от които 2 броя за ДАЕУ, 1 брой за ЦИК, които според 

тях съдържат сорс код на финалната версия на софтуера за изборите 

на 14 ноември 2021 г. Докладвам ги на този етап за запознаване. 

Предлагам утре да вземем решение по тези две писма. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо, вх. № ЦИК-06-11-203 

от 24 октомври 2021 г. от „Сиела Норма” и е в отговор на наше 

писмо, с което поискахме информация за изпълнението на 

задълженията им по т. 1.3. от Договор № 19 от 18 юни, а именно 

предаването на знания на специалисти. В писмото се твърди, че са 

проведени множество срещи между експерти на изпълнителя и 

възложителя, на които са предадени знания. Считат, че на 

обучаваните лица, посочени от ЦИК, са предадени знания в пълен 

обем, позволяващ им да осъществят действия по  използване на 

системния и приложния софтуер, както и модифициране на софтуера 

и предлагат да бъде организирана демонстрационна среща между 
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експерти от ЦИК и „Сиела Норма”, на която да бъдат обсъдени 

придобитите знания на специалистите, определени от възложителя. 

Разбира се, по-друго им беше писмото, вх. № ЦИК-06-11-201 от 

19 октомври 2021 г., когато предлагаха да бъде организирана среща 

между експерти на ЦИК и на „Сиела Норма” за предаването на тези 

знания. 

Затова предлагам да вземем решение, с което да определим 

тримата ни експерти, с които имаме договор А.           К.                  , 

П.       Ж.            и Т.        Ц.        , да получат знанията по Договор 

№ 19, след което да изготвят доклад до Централната избирателна 

комисия за получените знания и предлагам да изпратим писмо до 

„Сиела Норма”, с което да ги поканим, примерно, на 1 ноември 2021 

г. да предадат знания в изпълнение на изискването на т. 1.3. от 

Договор № 19. Проектът за писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов имате ли други предложения?  

Гласували 14 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, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).  

Приема се. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо 

до „Сиела Норма”, вх. № ПВР/НС-23-35 от 21 октомври 2021 г. 

относно коригирания график за изпълнение на дейностите – предмет 

на Договор № 34. 

Изготвено е становище от главния юрисконсулт, вх. 

№ ПВР/НС-23-351 от 25 октомври 2021 г. След запознаване с 

коригирания график е установено, че графикът е допълнен с 

дейностите и съответните срокове за тях, които не са били отразени 

в първоначалния такъв. 

Въз основа на горното предлагам да одобрим представения 

коригиран график.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

или въпроси към докладчика? Ако няма, моля, режим на гласуване – 

с протоколно решение да бъде одобрен графикът. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 ( Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

2 (Ерхан Чаушев, Росица Матева).  

Приема се. 

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

№ ЦИК-06-29-29 – в моя папка от 26 октомври 2021 г. Писмото е от 

„Сиела Норма” и с него ни изпращат разработка на обучителни 

материали и инструкции за работа и управление на машината за 

гласуване. Това е доста обемист материал, който се издава във 

формата на книжка. Затова го докладвам днес за запознаване и 

предлагам на утрешното заседание да изразим становище. Такъв 

справочник те изготвят преди всеки вид избори. Сега като прегледах 

на пръв поглед, отразени са корекциите и измененията във връзка с 

изборите 2 в 1. Така че за запознаване е на този етап. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: На български ли е? 

РОСИЦА МАТЕВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може би е добре да го видят и нашите 

експерти, примерно утре, когато ще започнем да одобряваме. Може 

би е добре да се изпрати и на другите две институции, които ще 

проверяват софтуера и други такива, съобразно една методика, която 

общо взето не сме я виждали и досега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, по 

предложението на господин Чаушев? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добре, нямам нищо против. Съгласен съм да 

бъде предоставено на IT експертите. 

Колеги, писмо от РИК 17, вх. № ПВРНС-15-53 от 25 октомври 

2021 г. С него колегите предлагат в секциите с машинно гласуване 
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чувалът с книжата и материалите да не се носи в РИК, а да остане в 

секцията и да бъде приет от служител в съответната община. 

Докладвам писмото за запознаване и съобразяване при  приемането 

на методическите указания. 

Следващото писмо е вх. № ПВРНС-15-5-34 от 25 октомври 

2021 г. Писмото е от РИК  – 15, и с него ни обръщат внимание, че в 

трите секции в село Буковлък броят на избирателите е между 800 и 

1000, като на частичните избори на  3 октомври 2021 г. в тези секции 

са гласували между 476 и 554 избиратели. Във връзка с горното 

предлагат за изборите на 14 ноември 2021 г. в тези три секции да се 

определят по две машини, а не по една.  

Ще припомня, че принципът, по който определихме броят на 

машините в избирателните секции, беше на базата на гласувалите на 

изборите на 11 юли 2021 г. – в секциите, които на 11 юли 2021 г. над 

319 избиратели, определихме по две машини, а специално за трите 

секции в Буковлък броят на гласувалите на 11 юли 2021 г., 

съответно е 214, съответно 112 и 179. Затова смятам, че нямаме 

основание да си променяме решението и предлагам писмото да 

остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, считам, че след като 

районната избирателна комисия ни е отправила такова искане, 

следва да се обсъди внимателно и намирам за основателно искането, 

доколкото Централната избирателна комисия е имала предвид 

последните избори за народни представители, защото след това не е 

имало гласуване. Не може обаче да си затворим очите и да 

пренебрегнем фактите от частичните избори на 3 октомври 2021 г., 

които се произведоха съвсем наскоро, и дават една нова картина на 

броя на гласувалите. Би бил голям риск пред Централната 

избирателна комисия да остави това за сведение и в деня на 

изборите при една висока активност да се окаже, че избирателите 

нямат възможност да упражнят правото си на глас. Аз лично не бих 

поела такъв риск и предлагам да се подложи на гласуване. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За колко секции 

става дума? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Три. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Искат втора машина. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, въпросът е 

абсолютно принципен. Не знам кое е определящо кои са секциите и 

кои не, въпросът е, че имаме различен брой гласували на изборите 

на 11 юли 2021 г. и на изборите през октомври месец. А кажете ми 

сега на какво основание ние трябва да пренебрегнем броя на 

гласувалите през октомври месец? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

Вашето мнение като докладчик?  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам да се уважи искането, 

направено от районната избирателна комисия и това мое 

предложение да бъде подложено на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Солакова 

по искането на РИК –Плевен, за посочените избирателни секции да 

бъде осигурена втора машина за гласуване. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, и 

Цветозар Томов); против – 5 (Емил Войнов, Любомир Георгиев, 

Цветанка Георгиева, Росица Матева, Силвия Стойчева).  

Колеги, това предложение не беше подкрепено с 

необходимото мнозинство. 

Колеги, определям госпожа Матева да води заседанието до 

края. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам Ви писмо, 

вх. № ПВРНС-15-54 от 25 октомври 2021 г. Писмото е от РИК 22, и 



36 

 

ни изпращат заповед на кмета на община Девин за промяна на 

адреса на секция № 17 и секция № 19 в община Девин. Тази заповед 

вече я коментирахме и изпратихме съответното писмо на „Сиела 

Норма” и „Информационно обслужване”, за да го имат предвид при 

параметризиране на секциите за смяна на адреса на секциите.  

Предишното писмо беше от община Девин, сега това е от РИК 

– 22, но става въпрос за едно и също нещо, така че го предлагам за 

сведение. 

Няколко писма от Главна дирекция „Жандармерия”, те са за 

сведение: вх. № ПВРНС-04-29 от 25 октомври 2021 г. Пишат ни, че е 

създадена необходимата организация за допускане, считано от 

25 октомври 2021 г., до работа в склада на „Карго Партнер” на 

проверените лица по предоставените списъци. 

Следващото писмо е вх. № ПВРНС-04-2-13 от 26 октомври 

2021 г. Уведомяват ни, че е създадена необходимата организация за 

допускане, считано от 22 октомври 2021 г. до работа в склада на 

проверените лица във връзка с наше писмо, за което не са 

установени данни за наличие на криминални прояви. 

Следващото писмо е с вх. № ПВРНС-04-2-12 от 26 октомври 

2021 г. Уведомяват ни, че е създадена необходимата организация за 

изнасяне от склада на „Карго Партнер” на 286 СУЕМГ, 

предназначени за районните избирателни комисии и един брой 

машина, предназначена от Българския институт по метрология, така 

както изискахме. 

И последното писмо е с вх. № ПВРНС-04-2-11 от 26 октомври 

2021 г. Уведомяват ни, че е създадена необходимата организация за 

изнасяне на 15 броя от наличните машини, които ще бъдат за 

разяснителната кампания, които ги поръчахме за утре.  

Това са ми писмата засега. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колега Стойчева, имате ли готовност?  

Преминаваме към точка 4. 

 

Точка 4. Доклади по административни преписки. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка „Разяснителна 

кампания” можете да видите проекта на плакат относно машинното 

гласуване, като предложенията за корекции, които в работна група 

сме направили, сме във файла „Текст-плакат”. Ако искате, можем да 

гледаме една по една стъпките и съответно, ако имате някакви 

предложения, да нанасяме корекциите. 

Това, което мога да кажа, е следното. В първо действие 

нямаме предложения за корекции: „Член на СИК ще Ви даде картата 

за гласуване, поставете я с чипа нагоре.” 

За следващата стъпка предлагаме следната промяна на текста, 

който да звучи така: „Вижте трите полета с надписи” и картината 

остава същата с трите възможности за трите варианта на избор. 

Третата картина става по следния начин: „Натиснете върху 

полето с Вашия  избор и потвърдете в кои избори искате да 

гласувате”. 

Четвъртата картина: „Потвърдете още веднъж в кои избори ще 

гласувате. След потвърждение изборът не може да бъде променен”, 

като „не може” предлагаме да бъде написано с големи букви, за да е 

отчетливо за избирателя, че това действие е окончателно. 

Петото действие. Предлагаме следната промяна в текста: 

„Гласувате за президент и вицепрезидент така, че полето да 

потъмнее. Имената на кандидатите са изписани вдясно на две 

страници”. 

Шестата картина. Предложението за промяна е следното: 

„Когато сте готови, натиснете към „Избори за НС”, за да гласувате в 

изборите за народни представители”. Тук е станала грешка от  наша 

страна при изписването на текста – не в „изборите за Народното 

събрание”, а в „изборите за народни представители”. 

Седмата: „Ще видите първа страница на бюлетината с бутон 

„следваща страница”. Страница е съкратено, така както се изписва 

на реалния бутон на машината. „Можете да отидете на втората и 

трета страница”, тъй като бюлетината за народни представители има 

три страници и да е ясно в указанието”. 
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Осмото действие: „Гласувате за действие, коалиция, 

независим кандидат или не подкрепям никого, така че полето да 

потъмнее”. 

В десетото нямаме предложения за промяна. 

В единадесетото: „Ако сте гласували за двата вида избори, 

машината ще отпечата две разписки, вземете ги след като чуете 

звуковия сигнал”. 

И в дванадесетото, последно действие при гласуването с 

машини също няма предложения за корекции. Текстът остава така, 

както е предложен и в плаката: „Сгънете разписките и ги пуснете в 

непрозрачна кутия пред член на комисията”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Аз съжалявам, но 

сега като говорихте какви ще бъдат действията и промените, ми се 

струва, че ние обясняваме само в бюлетината за народни 

представители, че е на три страници, а за бюлетината за президент и 

вицепрезидент не казваме, че е на две страници. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: „Имената на кандидатите са изписани 

вдясно, на две страници на бюлетината”. Ако искате, да добавим – 

„на две страници”. Има „на две страници”, но да добавим „на две 

страници на бюлетината”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Това е новият 

текст, но го има и тук. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: И в стария текст го има. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Да.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Това е пето: „Имената на кандидатите 

са изписани вдясно, на две страници”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: „…на двете 

страници”. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Добре, „...на двете страници на 

бюлетината”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, други 

предложения по текста за плакат? 

Аз и друго бих предложила – да поискаме да ни го направят в 

малко по-голям формат, за да видим дали няма да е по-добре като 
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размер. Защото ми се струва, че има много действия и много екрани 

и ако е по-голям форматът ще се възприема по-добре от 

избирателите. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Добре. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, други 

предложения по плаката и по съдържанието му? 

Колеги, ако няма други предложения, моля да одобрим 

визията и допълнителните корекции по обяснителния текст в 

плаката. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Приема се. 

Продължете, колега. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Матева. 

Още един текст за одобрение, колеги. Това е текстът на 

анимирания видео клип за гласуване на българските граждани извън 

страната в изборите на 14 ноември 2021 г. Погледнете текста 

внимателно. Идеята е да се обясни какви са възможностите за 

гласуване и какъв е начинът за гласуване с машина. Той ще 

изглежда визуално по начина, по който изглежда клипа за гласуване 

с машина в страната. Ако имате предложения за промени, можете да 

ги направите. Аз тук бих предложила във второто изречение само 

двата глагола да представят – да обединим и изречението да бъде: 

„Те трябва да представят валиден документ за самоличност и 

декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на 

друго място”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Аз бих 

предложила „валиден” да отпадне. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Тоест: „Те трябва да представят 

документ за самоличност и декларация по образец, че не са 

гласували и няма да гласуват на друго място”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля за 

становище по текста, който е предложен, за да бъде изработен 

материалът за гласуване извън страната. (Уточнения.) 

То може: „българските граждани извън страната на 

14 ноември” – „можете да гласувате”. (Уточнения.) 

Колеги, ако няма други предложения за корекции по текста, 

моля, режим на гласуване за одобряване на текста за клипа. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Приема се. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали се 

намират указанията за членове на секционните избирателни комисии 

и брошурата за гласуване с машина след нанесените от нас 

корекции, които изпратихме на „Сиела Норма” да бъдат отразени в 

окончателния вариант на указания и на брошура. Те са отразили 

всичко, което имахме като забележки. 

Моля в папка с моите инициали, файл „материали” има три 

файла PDF – плакат, брошура. Ако искате, погледнете ги и следва да 

ги одобрим, аз да могат да бъдат отпечатани в изпълнение на 

договора. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега Стойчева, 

защо за президент и вицепрезидент е в зелено, защото в двата вида 

избори е в синьо, а за президент и вицепрезидент е в синьо? За 

Народното събрание само, когато избираш, също е в синьо. Аз 

мисля, че трябва да им укажем… 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Вероятно, за да се различават 

отделните варианти. (Уточнения.) 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: На мен първи и 

трети вариант са в еднакво цветово решение – ако на Вас Ви се 

отваря по-голям формат, различно ли е цветовото решение? Понеже 

при мен е много сбито, много мъничко.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: При мен едното е в наситено синьо, а 

другото е към сивкаво. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Тоест трите 

варианта са различни. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, може би на хартия няма така да 

изглежда. (Уточнения.) 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: При мен не се 

отварят. Това е нашият плакат. (Реплики.) 

Колеги, запознахте ли се с плаката и брошурата? Не виждам 

становища. 

Моля, режим на гласуване за одобряване на плаката и 

брошурата, които ще бъдат изработени от „Сиела Норма”. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Приема се. 

 

Колеги, преминаваме към точка 3. 

Точка 3. Гласуване извън страната. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги, в моя папка от днешна дата има файл на Excel, 

таблицата с предложения от партии. Моля да я видим и евентуално 

да я одобрим с протоколно решение, за да бъде разпратена в 

партиите, които ще дойдат на консултациите в 10,00 ч. Нямам какво 

да преразказвам, просто ще бъда благодарен за всяка забележка по 

нея. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
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Колеги, становища по така предложената таблица, която да 

бъде изпратена на политическите партии, за да я използват за 

представяне на предложенията за членове на секционните 

избирателни комисии извън страната на консултациите на 

28 октомври 2021 г. Моля за Вашето становище. (Време за 

запознаване.) 

Колеги, предложения по варианта на таблицата, която 

предлага господин Томов? Като одобрявайки тази таблица, да я 

изпратим до всички политически парламентарно представени 

партии и коалиции, за да си попълнят предложенията в секционните 

комисии, в които желаят да имат представители и да бъдат готови за 

консултациите. (Уточнения.) 

Колоната „координати” да се раздели на две: „Телефонен 

номер” и „Електронна поща”.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемам това предложение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Заповядайте, 

колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Само искам да попитам дали в тази 

таблица е предвидено броят на членовете на СИК, който сме 

утвърдили с оглед консултациите на 28-ми? Защото за мен лично не 

е видно дали отнякъде става ясно колко е броят на членовете в 

съответната СИК? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Както виждате, са описани в 7-местен 

формат, който е максималният. На самите консултации, където ще 

бъдат описани и всички секции с утвърдения брой членове, тази 

информация ще я има и вече по време на самото обсъждане ще 

уточним заявките на партиите, където се преплитат.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Нямаме нито една 9-членна комисия. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Нямаме нито една 9-членна комисия, да. 

(Реплики на Йорданка Ганчева.) 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля Ви 

за становище дали да одобрим това, което предлага колегата Томов 

и да го изпратим, или да изчакаме да бъде готова пълната секция с 
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номер на секция и място и съответния брой членове на секционната 

комисия, които сме утвърдили вчера. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, аз предлагам да се завърши 

таблицата с номерата на секция и място и веднага след това ще бъде 

пратена, ако сега одобрим, с тези формати, но с попълнени първа и 

втора колона. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, приемате 

ли да одобрим формата на таблицата да бъде такъв с попълнен 

номер на секция, място. На мястото на „Координати” да бъде 

разделено в две колони и да пише телефонен номер, съответно 

„Електронна поща”, в броя членове на секционни комисии да бъде 

отразен според одобрения при нас брой и след като бъде одобрена 

тази таблица да бъде изпратено на  политическите сили по 

електронната поща. Това да гласуваме в момента като протоколно 

решение. 

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, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Приема се. 

 

Колеги, преминаваме към точка 6. 

Точка 6. Регистрация на наблюдатели. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, постъпило е заявлениe вх. № 

ПВР/НС-18-1-9 от 26.10.2021 г. от сдружение „Зона за 

трансатлантически просперитет – Наблюдателна мисия, България“, 

представлявано от госпожа Кипрова, чрез Александър Данаилов за 

регистрация за участие с наблюдатели в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 
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Приложени са към заявлението всички изискуеми документи, 

съгласно закона и наше решение. Касае се за трима наблюдатели. 

Извършена е проверка, предвид което Ви предлагам да регистрираме 

като наблюдатели в страната три упълномощени представители на 

сдружението, което Ви докладвах, както следва: Ивелина Андреева 

Димитрова, Петър Александров Кривенчев и Таня Атанасова 

Николова със съответните ЕГН-та. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля ви 

за становище по предложения проект. Ако няма, моля, режим на 

гласуване за приемане на този проект на решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Това е Решение № 803-ПВР/НС. 

Колегата Ципов. 

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

проект за решение относно регистрация за наблюдатели от 

сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за 

участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Постъпило е заявление с вх. № 6-1 от 25 октомври 2021 г. от 

сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, 

подписано от представляващия Тодор Христов Гунчев, чрез 

Любомир Георгиев Илиев, регистрирана с Решение № 769-ПВР/НС 

от 20 октомври 2021 г. на ЦИК българска неправителствена 

организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г.  

Към заявлението са приложени: пълномощно от Тодор 

Христов Гунчев, представляващ сдружението, в полза на Любомир 

Георгиев Илиев; пълномощно от Тодор Христов Гунчев, 

представляващ сдружението, в полза на седемнадесет лица – 
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представители на сдружението; декларации по образец – 17 броя; 

списък с имената и единните граждански номера на изрично 

упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани 

като наблюдатели в страната в изборите за участие с наблюдатели в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г., като списъкът е представен на 

хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel 

формат. 

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са 

предложени за регистрация като наблюдатели 17 лица за страната. 

На 26 октомври 2021 г. в ЦИК е получено по електронната 

поща писмо от „Информационно обслужване“ за извършената 

проверка на лицата. Проверката на лицата от приложения към 

заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 

всичките лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на 

Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната 

избирателна комисия. 

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми 

документи, резултатът от проверките и на съответните основания от 

Изборния кодекс и решението на Централната избирателна комисия 

предлагам на вниманието Ви следното Решение: 

„Регистрира като наблюдатели в страната седемнадесет 

упълномощени представители на сдружение „Федерация на 

независимите студентски дружества“, както следва. Има и 

изброяване на 17 имена на съответните лица със съответните ЕГН-

та. Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър 

и да им бъдат издадени удостоверения. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля ви 

за становище по предложения проект. Не виждам. 

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, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 
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Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Това е Решение № 804-ПВР/НС. 

Друг доклад в тази точка имате ли? 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Не. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Заповядайте, 

колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. 

Колеги, постъпило е заявлениe вх. № 7-1 от 25 октомври 2021 

г., от сдружение „Сдружение на роверите“, подписано от 

представляващия Атанаска Кънчева Цанкова, чрез Гергана Йовкова 

Спирова. Сдружението е регистрирано с Решение № 781-ПВР/НС от 

22 октомври 2021 г. като българска неправителствена организация за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от 

представляващия Атанаска Цанкова в полза на Гергана Йовкова; 

пълномощно от представляващия Атанаска Цанкова в полза на 

20 души; списък с имената; декларации по образец. 

ОТ Главна дирекция „ГРАО” с вх. № ПВРНС-18-1/11 от 26 

септември 2021 г. сме получили потвърждение, че от списъка с 20 

лица 17 отговарят на изискванията, а за трима са установени 

различни недостатъци. 

Предлагам Ви с решение да регистрираме за наблюдатели 

предложените 17 представителя на сдружение „Сдружение на 

роверите“. Наблюдателите да бъдат вписани в регистъра за 

публикуване, да се издадат удостоверения.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез ЦИК. Това е докладът ми. Между 

другото, има го и в папката ми. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта за сдружение „Сдружение на роверите”. 

Моля, режим на гласуване за това решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 
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Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колега Димитров, това е Решение № 805-ПВР/НС. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка мисля, че 

има проект на решение относно регистрация на наблюдатели от 

сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Постъпило е заявлениe вх. № 2-2 от 25 октомври 2021 г., от 

сдружение „Институт за социална интеграция“, подписано от 

представляващия Катя Колева Келевска, чрез Стоянка Иванова 

Балова-Цветкова. Неправителствената организация вече има 

регистрация в ЦИК с наше Решение на ЦИК № 762-ПВР/НС от  

1 октомври 2021 г. и е регистрирана като българска 

неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната 

в предстоящите избори. 

Към заявлението, което е Приложение № 44-ПВР/НС от 

изборните книжа са приложени всички изискуеми документи 

съгласно Изборния кодекс и Решение на Централната избирателна 

комисия, включително пълномощно от Катя Колева Келевска – 

председател на Управителния съвет, в полза на три упълномощени 

лица – представители на сдружението; списък с имената и единните 

граждански номера на тези упълномощени лица за наблюдатели в 

предстоящите избори, като списъкът е представен на хартиен 

носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;  

декларации по образец  – три броя за всяко едно от лицата. 

На 26 октомври 2021 г. в ЦИК е получено по електронната 

поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената 

проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като 

наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“. 

Видно от тази проверка се установява, че към датата на 

регистрацията две от предложените три лица отговарят на 
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изискванията на Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 

септември 2021 г. на ЦИК, а за едно лице са установени 

несъответствия. Видно от справката е било регистрирано като член 

на секционна избирателна комисия. 

Предлагам Централната избирателна комисия, след като вземе 

предвид, че са представени всички изискуеми документите, както и 

резултатите от проверката, която Ви докладвах преди малко, на 

основание на разпоредбите на Изборния кодекс и наше Решение № 

580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. да вземем решение, с което да 

регистрираме като наблюдатели двама упълномощени 

представители на сдружение „Институт за социална интеграция“ за 

страната, както следва. Има табличка с двете имена, тя е с имената 

на двете лица със съответното ЕГН, като регистрираните 

наблюдатели се впишат в публичния регистър и да им се издадат 

съответните удостоверения. Благодаря Ви за вниманието. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта? Не виждам. 

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, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колега Баханов, това е Решение № 806-ПВР-НС. 

Заповядайте, колега Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. 

Проектът е с № pr814 относно регистрация на наблюдатели от 

сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични 

избори“. 

Постъпило е заявлениe с вх. № 8-1 от 25 октомври 2021 г. от 

сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични 

избори“ (ГИСДИ), като е регистрирана с Решение като българска 

неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 
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представители на 14 ноември 2021 г., подписано от упълномощеното 

лице Надежда Богомилова Гологанова. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от 

представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда 

Богомилова Гологанова; пълномощно от упълномощеното лице в 

полза на петнадесет лица – упълномощени представители на 

сдружението; списък с имената и единния граждански номер на 

упълномощените лица, които да бъдат регистрирани като 

наблюдатели в страната в изборите за президент и вицепрезидент на 

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

представен на хартиен носител и в електронен вид на технически 

носител в съответния формат; декларации по образец, Приложение 

№ 45-ПВР/НС от изборните книжа – петнадесет броя. 

На 26 октомври 2021 г. в ЦИК е получено по електронната 

поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената 

проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като 

наблюдатели от сдружението. 

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък 

установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят 

на изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 580-ПВР/НС 

от 23 септември 2021 г.  

Като взе предвид, че са представени изискуемите документи, 

както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14 и 

останалите съответни членове от Изборния кодекс и Решение № 

580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна 

комисия предлагам да реши: 

„Регистрира като наблюдатели в страната петнадесет 

упълномощени представители на сдружение „Гражданска 

инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както 

следва.  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат 

удостоверения. Докладвах. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Колега Георгиев, това е Решение с № 807-ПВР/НС. 

Други доклади има ли в тази точка? Не виждам. 

 

Връщам към точка 5. 

Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председателстващ. 

В моя папка има предложение за това как да изглежда 

решението, с което се установява накърняване на добрите нрави, 

честта и доброто име на кандидати. Тук, доколкото съм успял, съм 

се постарал да възпроизведа информацията, да обознача кой е 

медийният доставчик, кой е кандидатът за народен представител, 

къде точно може да се потърси в кой времеви отрязък. Не съм 

обяснявал подробно какъв е, написал съм: „езикът е цветист, 

унижаващ човешкото достойнство”. Кратичко. Това вече вероятно 

ще отиде в съда и там съдията ще преценява какво точно. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега Димитров, 

тези решения не подлежат на самостоятелен контрол. С тях се 

започва административнонаказателното производство, което 

продължава с акт, наказателно постановление и чак тогава стигаме 

до съда. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, знам, но казвам, че в края на 

краищата ще стигне. Не знам, как да кажа – скъсих веригата! 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля ви, 

запознайте се с проекта. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ако имате някакви бележки, съм 

готов да ги нанеса. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Аз искам да 

обърна внимание, но моля Ви да видите диспозитива дали само по 

отношение на кандидата Мария Касимова-Моасе ще се установи 

нарушение или по принцип ще установим нарушение на добрите 

нрави, извършено от кандидата за народен представител Ангел 

Джамбазки. Защото ми се струва, че така обсъждахме в 

предиобедното заседание. Вие самият в мотивите сте описали, че 

той на практика изразява негативно отношение към множество 

участници в изборния процес. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: На практика към всички. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Да. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Но там е много трудно да се намери 

този език, който да настройва негативно и прочие. Само казва: „Не 

смейте! Не смейте! Не смейте там да отровите, заровите костите!” 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Тоест вашето 

предложение е да се установи нарушение само по отношение на 

кандидата за вицепрезидент Мария Касимова-Моасе. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Точно така – във втората част, 

където, както и другите наоколо, са наречени „насекоми”, там със 

знаци е показано как да се изпъждат, отпъждат и прочие – с ръка, 

искам да кажа, освен с език вербално, и с ръце. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: И за Вас това не е 

достатъчно, за да установим нарушение на добрите нрави и по 

отношение на останалите? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това се отнася точно за – спомената 

е поименно… 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Само тя. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Точно така. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Всъщност няма особена разлика – 

ако се установи за нея, все едно, ще бъде наказан. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, много Ви 

моля по проекта на колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е по-солидното доказателство, 

пример искам да кажа. Защото да разказвам какво е казал за една, 

друга, трета, пета партия е малко… 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Заповядайте, 

колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: За мен абсолютно никакъв проблем няма 

да се позовем и на накърняване на  добрите нрави, тъй като те не са в 

контекста на втората част на трактовката на чл. 185. Честта и 

доброто име е отделна хипотеза,  а накърняването на добрите нрави 

само по себе си в предизборна кампания е абсолютно недопустимо. 

Факт е, че поведението на субекта, чието нарушение в 

момента разглеждаме, накърнява добрите нрави. В този смисъл 

смятам, че то не трябва да бъде оставено най-малкото без реакцията 

на Централната избирателна комисия и категорично поддържам в 

проекта на решението да бъде вписано, че  поведението му 

накърнява и добрите нрави. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Не, то е написано 

в проекта на решение – в мотивите, но в диспозитива установяваме 

нарушение само по отношение на кандидата Мария Касимова-

Моасе, а не по отношение на всички останали участници в изборния 

процес, каквото мисля, че беше обсъждането преди обяд. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В тази част подкрепям колегата 

Димитров. Смятам, че конкретно за нея се отнася накърняването на 

доброто име и честта. Но по отношение на добрите нрави, това, 

както казах, са отделни хипотези и тя няма нищо общо с един или 

друг кандидат в кампанията, а има по-скоро с поведението на самия 

субект – предмет на настоящото производство. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Ние установяваме 

нарушение на основание чл. 183, ал. 4, а именно… 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Той нарушава добрите нрави. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега Стоянова, 

разбира се, че нарушава добрите нрави. (Реплики.) 
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Вижте проекта за решение, точно това правим – само по 

отношение на кандидат го правим, а не изобщо нарушаване на 

добрите нрави. Това се опитвам от самото начало да кажа, че може 

да установим нарушение на кандидата без да посочваме, че е само 

по отношение на Мария Касимова-Моасе. По принцип да установим 

нарушение на добрите нрави, извършено в предизборна кампания от 

Ангел Джамбазки. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Значи, говорим за 

едно и също, но господин Димитров държи да бъде само по 

отношение на госпожа Моасе. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Дайте да стигнем до това, което е 

очевидно, а че има и други неща, да не се занимаваме, за да не 

даваме повод… (Реплики.) 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Мисля, че така, както е представен 

проекта, в частта, където е описан диспозитива на решението, 

изобщо не е визирано конкретно нарушение. Тоест в самия 

диспозитив не е ясно изразено какво нарушение се установява – 

нито е посочено конкретното съдържание, добрите нрави или името 

и частта, нито е посочен текстът от Изборния кодекс. Той предхожда 

диспозитива. 

Затова смятам, че трябва да се прецизира диспозитива на 

предложения проект, като в него бъде уточнено конкретно какво 

нарушение се установява. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Извинявам се, аз съм готов да взема 

такава бележка. Само ми кажете къде да я запиша. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В диспозитива 

трябва да се посочи нарушението, времето и мястото на извършване, 

нарушителят и в какво се състои нарушението. Ако сте съгласна, 

колега Стоянова, да му помогнете, да го оформите. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, не, аз ще го оформя. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, други 

становища по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Колега Димитров, това е Решение № 808-ПВР/НС. 

Колеги, други доклади в тази точка? 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на мой доклад са 

разпределени три сигнала от Съвета за електронни медии, които по 

същество засягат и имат за предмет едно предаване „Пресечна 

точка”, което е излъчено на 22-ри, в различни часови зони както по 

телевизията, така и по радиото.  

Сигналите са  в моя папка, с вх. № ПВРНС-20-33 от 

25 октомври 2021 г.; № ПВРНС-20-31 от 25 октомври 2021 г.; 

№ ПВРНС-20-32 от 25.10.2021 г. 

 Като докладчик, спазвайки разпоредбите на чл. 205, въпреки 

че знам становището и гласуванията, които се получават, Ви 

предлагам с проектен № 813 да установим нарушение по отношение 

на доставчика на основание чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс на 

„Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, изразяващо се в огласяване на 

резултати от допитвания до общественото мнение или на 

социологически проучвания по повод на изборите от агенция „Галъп 

Интернешънъл Болкан”, като информацията за проучването не 

съдържа съобщение за възложителя и източника на финансирането 

му, каквото е изискването на чл. 205, ал. 1 във връзка с чл. 205, ал. 2 

от Изборния кодекс. 

Предлагам това да бъде по сигнала от СЕМ, който касае 

установяване на нарушението за по-късния часови диапазон, тъй 

като, както казах, се касае за едно и също нарушение, за едно и също 

предаване, просто излъчено два пъти през деня – 22-ри, предлагам в 

часовия интервал от 19:12:13 до 19:14:24 ч. и от 19:33:05 до 
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19:33:37 ч. В първия отрязък от време става въпрос за проучване и за 

огласяване на резултати във връзка с президентските избори, а във 

втория интервал става въпрос за изборите за народни представители. 

 Така че Ви предлагам с този проектен номер № 813 да 

установим нарушение на чл. 2015, ал. 1 и ал. 2 от ИК за извършено 

отново от „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и да оправомощим 

председателя на ЦИК да състави съответния акт. 

И другият проект на решение, за да не вземам думата пак за 

доклад, но така или иначе с отделни гласувания ще бъдат, за 

установяване на нарушение – това е за радио предаването, само че 

на доставчика на медийна услуга РТЕ НЕТ ООД.  

Това са двата проекта на решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля за 

становище по така предложените проекти на решения за 

установяване на нарушение. (Време за запознаване.) 

Колеги, моля за становище по двата проекта за решение за 

установяване на нарушение. Не виждам. 

Моля, режим на гласуване по първия проект на решение за 

установяване на нарушение на доставчика на медийни услуги „Нова 

Броудкастинг Груп“ ЕООД. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колега Ганчева, това е Решение № 809-ПВР/НС. 

Колеги, моля, режим на гласуване за приемане  на другото 

решение, което е за установяване на нарушение, извършено от 

доставчика на медийни услуги РТЕ НЕТ ООД. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  
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Колега Ганчева, това е Решение № 810-ПВР/НС. 

Колеги, в тази точка има ли други доклади? 

Заповядайте, колега Ципов. 

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

проект № 808 относно жалба от Т.     Н.           – представител на 

инициативен комитет „Петър Константинов Низамов“, регистриран 

в МИР 2 – Бургас, относно отказан достъп и дискриминация на БНТ 

по повод присъединяване към Споразумението по чл. 189 – 197 от 

Изборния кодекс. 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба със 

съответния входящ номер от Т.         И.       Н.     – представител на 

горепосочения инициативен комитет, относно отказан достъп и 

дискриминация и даване на възможност до достъп до безплатните 

форми за отразяване на предизборна кампания и по-специално до 

безплатните диспути и заключителните клипове. 

Жалбоподателят твърди, че са нарушени разпоредбите на 

чл. 189 – 197 от Изборния кодекс и иска от  Централната 

избирателна комисия да разпореди да бъде даден достъп до правата, 

описани в Изборния кодекс и описани в чл. 4 и чл. 6 от 

Споразумението. 

Централната избирателна комисия с писмо със съответния 

изходящ номер поискала становище по жалбата от генералния 

директор на Българската национална телевизия, който изпраща 

отговор. В него посочва, че участието в безплатен диспут е 

регламентирано от т. 21 и следващите от Правилата, приети с 

Решение № 758-ПВР/НС от 17 октомври 2021 г. на ЦИК и чл. 16 от 

Споразумението от 8 октомври 2021 г., утвърдено с Решение от 

12 октомври 2021 г. на Централната избирателна комисия. 

От така изложената фактическа обстановка  и действащите 

разпоредби на Изборния кодекс, Споразумението и Правилата, 

приети със съответните решения на Централната избирателна 

комисия, става ясно, че право на участие в диспути и предоставяне 

на безплатно телевизионно време е възможно за партии и коалиции 

и регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони. 
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Инициативният комитет за издигане на независим кандидат Петър 

Низамов не е регистриран в ЦИК, а е регистриран с решение на РИК 

– Бургас. В своите правила ЦИК е регламентирал правото на участие 

в диспути и предоставяне на безплатно време на независимите 

кандидати за народни представители в регионалните радио- и 

телевизионни центрове.  

В своето становище БНТ също заявява, че като независим 

кандидат за народен представител Петър Низамов е получил 

възможност за участие в безплатен диспут на 21 октомври 2021 г., 

организиран и проведен от Регионален телевизионен център Варна. 

Предвид изложеното и на съответните основания от Изборния 

кодекс, чл. 6 от Споразумението за отразяване на предизборната 

кампания за произвеждане на избори за народни представители на 

14 ноември 2021 г. и т. 21 от Правилата, приети с Решение № 758-

ПВР/НС от 17 октомври 2021 г. на Централната избирателна 

комисия предлагам следното решение: 

„Централната избирателна комисия реши: 

Отхвърля жалбата на Т.     И.       Н.     – представител на 

инициативен комитет „Петър Константинов Низамов“, регистриран 

в МИР 2 – Бургас, относно отказан достъп и дискриминация на БНТ 

по повод присъединяване към Споразумението по чл. 189 – 197 от 

Изборния кодекс, като неоснователна. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му.” 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по така предложения проект на решение? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Колега Ципов, това е Решение № 811-НС. 
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Други доклади има ли в тази точка? Не виждам. 

Колеги, изчерпахме дневния ред. 

Закривам днешното заседание. Тъй като утре от 10,00 ч. имаме 

работни групи, насрочвам следващото заседание за 27 октомври 

2021 г. от 11,00 ч. 

 

(Закрито в 17,55 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Камелия Нейкова 

 

 

   СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

Стенографи: 

   Юлия Стоичкова 

 

Катя Бешева 

 


