
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 123  

 

На 20 септември 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклад относно разяснителна кампания.  

   Докладва: Кристина Стефанова 

2. Проекти на решения относно промени в състави на ОИК.  

   Докладват: Силва Дюкенджиева, 

     Цветанка Георгиева 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

   Докладват: Мирослав Джеров, 

     Димитър Димитров 

4. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки.   

   Докладва: Николай Николов 

4а. Доклади на комисията по преговори с БНБ.  

   Докладва: Севинч Солакова 

5. Разни.   

   Докладват: Силва Дюкенджиева, 

     Севинч Солакова, 

     Мирослав Джеров, 

     Йорданка Ганчева, 

     Георги Баханов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 
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Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВАХА: Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Катя 

Иванова и Таня Цанева. 

 

Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам днешното заседание, има необходимия кворум. 

Четирима от колегите са в отпуск: Йосифова, Арнаудов, 

Иванова и Цанева.  

Останалите колеги си подготвят актовете. 

Имате думата по Проекта за дневен ред. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожо Председател, моля да бъда 

включена с доклад на Комисията по възлагане на поръчката за 

отпечатване на бюлетините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, правим т. 1а. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Нямам готовност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Точка 4а. 

Други колеги? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълнението.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са 

(Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков и Мария Бойкинова).  
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Приема се единодушно. 

По т. 1 госпожа Стефанова поиска по-късно включване. 

 

Преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния 

ред: 

2. Проекти на решения относно промени в състави на 

ОИК. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева, имате думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка в днешно заседание има 

два проекта за промени в съставите на общинските избирателни 

комисии. Ще Ви докладвам първо промени в състава на 

Общинска избирателна комисия в Исперих. 

Колеги, постъпило е предложение с вх. № МИ-15-340 от 

18 септември 2019 г. от Виолета Иванова Тодорова – упълномощен 

представител на политическа партия „ГЕРБ“ в община Исперих, за 

промяна в състава на общинската избирателна комисия. Предлага 

се на мястото на назначения с наше Решение № 675-МИ от 22 август 

2019 г. господин Танер Хюсню – член на ОИК – Исперих, да бъде 

назначена Жанина Йорданова Христова. 

Към предложението са приложени: заявление от господин  

Хюсню за освобождаването му като член на ОИК; декларация по 

чл. 75 и чл. 80 и по чл. 81 от Изборния кодекс и копие от дипломата 

за завършено висше образование на Жанина Христова. 

Колеги, предлагам Ви да освободим като член на ОИК – 

Исперих, област Разград, Танер Хюсню, със съответното ЕГН и да 

анулираме издаденото удостоверение, и да назначим за член на ОИК 

– Исперих, област Разград, Жанина Йорданова Христова, със 

съответното ЕГН, като на назначения член на ОИК да бъде издадено 

удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма 

въпроси към това стандартно напоследък решение, процедура по 

гласуване за промяна на ОИК – Исперих.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са 

(Георги Баханов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова и Николай 

Николов).  

Приема се единодушно. 

Решението е № 1152. 

Продължете, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, следващият 

Проект за промяна в състава на ОИК е за състава на Общинска 

избирателна комисия – Варна. 

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-37 от 

19 септември 2019 г. от Цонко Георгиев Цонев – упълномощен 

представител на коалиция „БСП за България“, за промени в състава 

на Общинската избирателна комисия във Варна. 

Предлага се на мястото на назначената с наше Решение 

№ 920-МИ от 30 август 2019 г. Мария Тодорова Тодорова – 

заместник-председател на ОИК, да бъде преназначена Олга 

Николаева Томова-Куцарова, досегашен член.  

Предлага се за нов член на ОИК – Варна, да бъде назначен 

Искрен Тодоров Игнатов. 

Към предложението са приложени: заявление от Мария 

Тодорова за освобождаването й като заместник-председател; 

декларации от двете лица – госпожа Олга Томова и господин Искрен 

Игнатов, както и копия от дипломите за завършено висше 

образование на двете лица. 

Колеги, предлагам Ви да освободим като заместник-

председател на ОИК – Варна, Мария Тодорова Тодорова, със 

съответното ЕГН и да анулираме издаденото й удостоверение. 

Да преназначим за заместник-председател на ОИК – Варна, 

Олга Николаева Томова-Куцарова, със съответното ЕГН и съответно 

да анулираме досегашното й удостоверение, и да назначим за член 
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на ОИК – Варна, Искрен Тодоров Игнатов, като на назначените 

заместник-председател и член на ОИК да бъдат издадени 

удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги?  

Малко по-усложнен вариант с преназначаване на член за 

заместник-председател. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване промяната в състава 

на ОИК – Варна. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма, 

извън залата са (Георги Баханов, Ивайло Ивков и Мария Бойкинова).  

Приема се единодушно. 

Решението е № 1153. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. 

Нямам в тази точка друг доклад, госпожо Председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо, получено по 

електронната поща с вх. № МИ-06-330 от 19 септември от 

кмета на община Медковец, област Монтана, с приложено към 

него заявление от Славомир Росенов Славчев, който е резервен 

член на Общинската избирателна комисия – община Медковец, 

с молба да бъде заличен, отписан от списъка на резервните 

членове. 

Предлагам на Централната избирателна комисия с 

протоколно решение да заличи от списъка на утвърдените 

резервни членове Славомир Росенов Славчев като резервен 
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член на Общинската избирателна комисия – Медковец, област 

Монтана. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

въпроси? – Не виждам. 

Моля процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма, 

извън залата са (Георги Баханов, Ивайло Ивков и Мария Бойкинова).  

Приема се единодушно. 

 

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка трета от 

дневния ред: 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Господин Джеров, имате думата. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка от днес е постъпило 

искане с вх. № ЕП-14-92 от 19 септември 2019 г. от господин 

Исмаил – кмет на община Хитрино, с което искат разрешение 

за отваряне на запечатано помещение в община Хитрино, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България  на 

26 май 2019 г. за поставяне на чувалите и изборните документи 

от предстоящите избори на 27 октомври 2019 г. за общински 

съветници и за кметове. 

Подготвил съм Проект за решение № 1196 по повод 

постъпилото искане, с което им разрешаваме отварянето на 

запечатаното помещение, находящо се на съответния адрес, 

както е описано в самото искане.  
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Предлагам Ви този Проект за решение. Моля да го 

погледнете и, ако нямате възражения, да бъде подложен на 

гласуване. Благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги.  

Има ли бележки към предложения Проект за решение? – 

Не виждам. 

Моля процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са 

(Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков и Мария Бойкинова).  

Приема се единодушно. 

Решението е № 1154. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, с вх. № 06-282 от 

19 септември 2019 г. от кмета на община Разлог господин Герчев ни 

уведомяват, че в изпълнение на Решение № 975 от 5 септември 

2019 г. на Централната избирателна комисия ни изпращат 

протокол за отваряне на помещението, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България  на 25 май 

2014 г. Към преписката са приложени заповед № РД-15-940 от 

10 септември 2019 г., както и протокола от 11 септември 2019 г.  

Докладвам го за сведение. Благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин 

Димитров, имате думата.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това, което обещах да 

докладвам за сведение е докладвано от господин Джеров. Не 

знам защо е разпределено и второ копие от същата преписка – 

оригинал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 
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Колеги, преди да дам думата на господин Николов по 

т. 4 от дневния ред, да изпреваря да Ви кажа, че дойде писмо с 

преписи от протокол. ОИК – Стамболийски, крайно недоволни 

от решение на ЦИК, ще обжалват нашето решение до 

долустоящ орган – пред Върховния административен съд. 

Уведомяват ни. С мнозинство, само председателката е била 

„против“, всички са единодушни, че трябва да се обжалва. 

Странни процедурни решения?! 

 

Колеги, преминаваме към разглеждане на точка четвърта 

от дневния ред: 

4. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моя папка за 

днешното заседание е представена жалба от страна на 

политическа партия „Атака“ срещу Решение № 43-МИ от 

16 септември 2019 г. на Общинската избирателна комисия в 

гр. Етрополе. 

Моля да видите предложението, което е с вх. № 11-94, а 

отделно от това с жълта папка, малко по-нагоре, ОИК – Етрополе, е 

дадена документацията, преписката, която сме изискали именно по 

Решение № 43, за което докладвам в момента. 

В жалбата са наведени изводи за това, че Решението на 

Общинската избирателна комисия № 43-МИ – Етрополе, с 

което е отказана регистрацията на партия „Атака“ за участие в 

изборите за кмет на община е незаконосъобразно, неправилно и 

необосновано. Аргументацията на тази теза е с обстоятелството, че е 

даден твърде кратък срок от 60 мин. за това партията да отстрани 

нередовности по заявлението си за регистрацията за този вид избор.  

Съгласно фактическата обстановка, установена от регистъра, 

който ни е изпратен, политическата партия е депозирала своето 

заявление за този вид избор в 15,30 ч., преди крайния срок за 

подаване на документите. В регистъра е отбелязано, че има 
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известни нередовности по отношение на документацията. 

Например: липса на оригинален печат на политическата партия; 

липса на заверка на част от документите; липса на означение за 

коя община се кандидатства, което е известен факт, сред като 

документите се подават в община Етрополе.  

В регистъра е отбелязано, че до 16,30 ч. се дава срок за 

отстраняване на тези нередовности, като е направено и 

предупреждение на представителя на партията, който е 

представил надлежно пълномощно според мен за това, че в 

случай, че в този срок не отстранят съответните нередности, 

непълноти, ще се държи решение за отказ на регистрация. 

Също така в жалбата се навеждат изводи, че липсва 

дебат, който да мотивира основателността на този отказ в 

протокола, с който Общинската избирателна комисия в 

Етрополе на 16 септември 2019 г. е приела решението за отказ 

на регистрация. 

Смятам, че основната част от аргументите в жалбата са 

основателни. В рамките, след депозиране на жалбата, 

изискахме от Общинска избирателна комисия – Етрополе, 

съответната административна преписка, тъй като жалбата беше 

депозирана директно вчера в Централната избирателна 

комисия, преписката, която получихме, самият 

административен акт, който се обжалва, разбира се, протокола 

от заседанието на комисията; копие от входящия регистър; 

пълномощно, както и заявлението на съответната политическа 

партия, изобщо преписката в цялост.  

В представения Проект за решение предлагам да се 

уважи жалбата и по същество да се отмени Решение № 43 от 

16 септември 2019 г. на Общинската избирателна комисия, да 

се върне преписката – аргументи, които по аналогичен казус 

вече бяха разисквани, а именно, че целта на предоставяне на 

срок за отстраняване на нередности и непълноти в подадени 

документи за участие в изборите и да се осигури възможност на 

съответния заявител, на съответната партия да отстранят тези 
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нередовности и че в конкретния случай Общинската 

избирателна комисия е следвало да предостави съгласно чл. 154 

възможно най-крайния срок – този, който е най-подходящ и е 

допустим от закона, с оглед на интереса на заявителя, а именно 

17,00 ч. на 16 септември 2019 г. 

Подобно, не бих казал, парцелиране на времето по 

минути не е удачен подход във връзка с развиващото се 

регистърно производство пред общинските избирателни 

комисии. 

Ще моля да се запознаете с Проекта за решение. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Две жалби, две 

решения. 

Имате думата, колеги. 

Ако няма бележки към Проекта за решение, моля 

процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма, извън залата са (Кристина Цанкова-

Стефанова, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева и 

Мария Бойкинова).  

Приема се единодушно. 

Решението е № 1155. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам жалба 

срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на Общинската 

избирателна комисия – Етрополе. Жалбата е с вх. № МИ-10-111 от 

12,35 ч. на 19 септември 2019 г. 

Приготвил съм Проект за решение, който е под № 11195 в 

моя папка за днешното заседание. Ако желаете, можете да се 

запознаете с преписката, която е под № 45 в жълта папка. 

Публикувана е днес в 9,57 ч. в съответната персонална папка.  
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Изискахме преписката от Общинската избирателна 

комисия. Предмета на жалбата е Решение на Общинската 

избирателна комисия – Етрополе, с което на политическа 

партия „Атака“ се отказва регистрация в участие за изборите за 

кмет на кметство с. Малък Искър, община Етрополе.  

Фактическата обстановка е аналогична на тази по 

Решение № 43, което докладвах.  

Постъпило е заявление в Общинската избирателна 

комисия в 15,55 ч. на 16 септември 2019 г.  

Същественото е, че Общинската избирателна комисия е 

дала срок от 45 мин., което изрично е посочено в конкретния 

входящ регистър, за да се отстранят установени констатирани 

нередовности по заявлението и по приложените към него 

документи.  

Според Общинската избирателна комисия тези 

нередовности са аналогични на предходния казус, а именно: не 

е означена общината, за която се подава заявление; липсва 

оригинален печат на партията върху заявлението, върху 

другите документи, но по принцип е поставен такъв. На 

следващо място, като несъответствие съгласно регистъра, 

комисията е констатирала и това, че документите не са описани 

надлежно в заявлението. 

Съответно правните изводи, които предлагам на Вашето 

внимание в Проекта за решение са аналогични. В този случай, 

може би предвид обстоятелството, че става дума за кметство, а 

не за избор за кмет на община, срокът е 45-минутен, а не е 

60-минутен, но все пак този срок е бил твърде къс, за да се 

отстранят тези нередовности. Те имат изцяло формален 

характер. 

По-същественото е, че с оглед на общия принцип за това, 

че трябва да се улесняват максимално гражданите, 

организациите в различни производства, в това число и в 

настоящото, регистърно, е следвало Общинската избирателна 
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комисия да предостави максималния срок, който е бил 17,00 ч. 

на 16 септември 2019 г. Благодаря за вниманието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания 

по това решение? То е сходно. (Уточнение извън 

микрофоните.)  

Моля, процедура по гласуване. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Гласували 11 членове на ЦИК: за – 

11 (Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са (Кристина 

Цанкова-Стефанова, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева и Мария Бойкинова).  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приема се 

единодушно. 

Решението е № 1156.  

Добре е, че Етрополе не обжалват решенията, а ги 

изпълняват, защото сега споделяме и тази тревога. Идват три 

почивни дни. ОИК – Стамболийски, вместо да ни прати 

жалбата, те ни пращат уведомителни писма и не знаем как съда 

във вторник, като се произнесе евентуално, те ще хванат крайния 

срок за регистрация. Но явно колегите не се тревожат много от този 

факт.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точно това им е целта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ама те да имат 

късмет да не регистрират някоя партия, тогава нали си представяте 

какво ще ги направят партиите? (Уточнение извън микрофоните.) 

То трябва и да се мисли малко, нали? 

Госпожа Дюкенджиева иска думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, не може ли 

да се обадим на Стамболийски и поне да ги помолим днес да пуснат 

жалбата. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, но тук на 

молби не го удряме. На никой не се моля да пусне жалбата, да спазва 

срокове. (Шум и реплики между членовете на комисията .) 

Защото те там все юристи са назначени и си мислят, че могат 

да обжалват за срам на юридическата мисъл как долустоящ орган 

въобще може да обжалва на горестоящ. Това се учи в твърде ранните 

курсове, но отговорността си е тяхна. Няма да пропусна да 

отбелязвам, че има незнание и упорство. (Шум и реплики между 

членовете на комисията.) 

Да, с посочване на примери и създаване на изкуствено 

напрежение. Така че да ги молим и да ги поучаваме за неща, които 

те би трябвало от университета да знаят. 

Продължете. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в Общинска 

избирателна комисия в Поморие с входящ номер от 

19 септември 2019 г. под № 1 е постъпила жалба от Зоя 

Ангелова Христова, която е представляваща инициативен 

комитет Димитър Чанков Христов – независим.  

Жалбата е против Решение № 40-МИ на Общинската 

комисия от 16 септември 2019 г. Тя е препратена по 

компетентност и е пристигнала вчера в Централната 

избирателна комисия със съответния входящ номер от 19 

септември. Ведно с жалбата Общинската избирателна комисия 

е изпратила цялата административна преписка, с която може да 

се запознаете също в моя папка ОИК – Поморие, от 9,54 ч. тази 

сутрин, както и кратко становище по съдържанието на жалбата.  

С Решение № 40 Общинската избирателна комисия е 

отказала регистрация на този Инициативен комитет за участие в 

изборите.  

В жалбата се твърди, че е бил предоставен абсолютно 

невъзможен срок за отстраняване на непълнотата в представените 

доказателства, а непълнотата е липса на удостоверение относно 

банковата сметка, с която ще се оперира в рамките на предизборната 

кампания.  
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Фактическата обстановка, която установих на база на 

документите, на база на входящия регистър, разбира се, на 

протокола, в който се съдържа Решение № 40 на Общинската 

избирателна комисия, сочи, че в 17,00 ч. на 16 септември 

2019 г. представляващият Инициативния комитет се е явил в 

Общинската избирателна комисия и е депозирал съответното 

заявление за регистрация на Инициативния комитет. 

Общинската избирателна комисия е извършила преглед 

на документите и е установила липсата на въпросното 

удостоверение.  

В регистъра също така е отбелязано нещо, което се 

твърди и в жалбата, а именно че Инициативния комитет е дал 

обяснение, че е депозирал искане за удостоверение и е 

направил постъпки пред конкретна банка за сдобиване със 

съответното удостоверение, но такова не е представено пред 

Общинската комисия.  

В графата „Забележки“ Общинската комисия изрично е 

записала да представи банкова сметка на името на лицето, 

което представлява Инициативния комитет. Посочен е час – 

16 септември 2019 г., 17,00 ч., както и впоследствие е 

отбелязано, не беше представено.  

От документите и от жалбата всъщност е безспорно, че в 

17,00 ч. се е явил представителя на Инициативния комитет. 

На следващия ден, 17 септември 2019 г., такова 

удостоверение с изходящ номер от Банка ДСК и номер от 

17 септември 2019 г. е представено в Общинската избирателна 

комисия, която още предната вечер, след изтичане на срока е 

приела своето решение за отказ поради липса на един от 

съществените документи. 

Ние сме имали аналогични казуси във връзка с 

регистрацията на партиите. В предложения Проект за решение, 

който е под № 1197-МИ в моята папка, предлагам жалбата да 

бъде отхвърлена, съответното преписката да бъде върната с 
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възможност за обжалване на това наше решение за отхвърляне 

на жалбата пред Административния съд в гр. Бургас.  

Аргументите за отхвърляне се състоят в обстоятелството, 

че е безспорно, че документите са депозирани в 17,00 ч. на 

16 септември 2019 г. и че срокът по чл. 154, ал. 1, изречение 

второ от Изборния кодекс за отстраняване на нередовности, а 

именно до крайния срок за подаване на документи има императивен 

характер, както и обстоятелството, че Инициативния комитет е 

подал заявление точно в рамките на този краен срок и е имало 

невъзможност практически да бъдат дадени указания, въпреки че са 

били дадени, за отстраняване на тези нередовности.  

Соча също така, че обстоятелството, че Инициативния 

комитет е бил подал заявление до съответна банка към крайния срок, 

очаквал е същото заявление, както и обстоятелството, че 

удостоверението е представено на другия ден, на 17 септември 

2019 г. не санират тази непълнота, тази нередовност във всички 

случаи и съответно не оборват законосъобразността на постановения 

административен акт. 

Не на последно място, в становището си, разбира се, 

Общинската избирателна комисия държи на 

законосъобразността на нейния акт и моли да се отхвърли така 

депозираната жалба.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

доклада . 

Аз имам само една бележка. Предпоследния абзац в 

мотивите, втори ред отдолу нагоре, предлагам да стане не „срока е 

императивен“, а „срока е преклузивен“.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Приемам бележката.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги по 

същество и по съдържанието? 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В конкретния случай заявителят или 

упълномощения представител на Инициативния комитет сам се е 

поставил в невъзможност да изпълни указанията на Общинската 
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избирателна комисия, тъй като е дошъл минути преди изтичане 

на крайния срок за приемане на документите за регистрация. 

(Госпожа Мария Бойкинова продължава да говори на 

изключени микрофони.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така да запишем 

довода, че е даден невъзможен за изпълнение срок е неоснователен, 

защото жалбоподателят сам си е … 

Има ли други бележки към Проекта за решение? – Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване на решението с направените 

корекции към мотивната част.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против 

– няма, извън залата са (Кристина Цанкова-Стефанова, Георги 

Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева и Мирослав Джеров).  

Приема се единодушно. 

Решението е № 1157. 

Спирате ли засега? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да докладвам за сведение още 

три жалби. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Но нека, когато сте 

готови. Нямате проекти или въпроса е по  това да се 

произнасяме? 

Добре, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моята папка 

също за днешното заседание под № МИ-11-32 от 19 септември 

2019 г. има жалба, която е постъпила на електронната поща на 

Централната избирателна комисия във вчерашния ден, на 

19 септември 2019 г. в 16,58 ч. Тази жалба е срещу Решение 

№ 32 от 16 септември 2019 г. на Общинската избирателна 

комисия – Златоград. 
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Също вчера, приблизително по същото време от същата 

електронна поща са постъпили на електронната поща на 

Централната избирателна комисия още две жалби. Едната е 

срещу Решение № 30, а другата е срещу Решение № 31 на 

Общинската избирателна комисия в Златоград. И трите 

решения касаят участие на местна коалиция съответно в трите 

вида избор, които се провеждат в тази община, а именно за 

кмет на община, за някои кметства и, разбира се, за общински 

съветници.  

Това, което е съществено и за което бих искал 

предварително да уведомя Централната избирателна комисия, 

да докладвам жалбите, е, че и трите жалби са анонимни. Те не 

са подписани от никой, няма означение кой е техния подател, 

нито имена, нито ЕГН, нито адрес за кореспонденция. Както 

казах, няма подпис, който да е сканиран. Това е съдържанието 

на жалбите. 

Разбира се, аз съм изискал от Общинската избирателна 

комисия в Златоград снощи преписките. До момента не са ги 

подготвили, очакваме ги във всеки един момент.  

Докладвам за сведение съдържанието на тези жалби.  

След като пристигнат преписките, ще ги коментираме. 

Обръщам внимание, че случая е нетипичен до толкова, 

доколкото нямаме означение за жалбоподател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: А ако не са жалби, 

сигнали не са ли? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ако ги приемем за сигнали, в 

този случай ще бъдат анонимни сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Предлагам да ги оставим за 

сведение, тъй като те наистина са анонимни. Ако имаше 

някаква нередовност в жалбата, примерно поне имахме 

сведение за подателя, а не беше подписана, щяхме да дадем 

указание да се изправи тази нередовност. Но в случая ние 
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нямаме никакви данни – нито от кого е жалбата, нито е 

подписана. Това, че тя е дошла по електронната поща от някой 

си господин, електронната поща е само средство за подаване на 

една жалба, но от това не може да съдим, че подателя на 

жалбата е господин Г. К. Това е просто една електронна поща и 

от това, че електронната поща на господин Г . К. ние не можем 

да съдим, че жалбата е от него, тъй като в нея няма нито име, 

нито подпис. 

Считам, че изобщо не следва да я разглеждаме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, доста време 

загубихме по отношение на жалбоподателя и дали е анонимен 

сигнал и следва ли да се разгледа. Стана ли ясно, господин 

Николов, срещу кое решение е и разгледахте ли решението, 

защото имаме публични сайтове, на които решенията се 

публикуват и Централната избирателна комисия има ли 

възможност да направи макар и бегла преценка по отношение 

на законосъобразността на актовете, каквото задължение имаме 

като комисия? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В жалбата има ясно значение 

срещу кои решения е депозирана - № 30, 31 и 32 на Общинска 

избирателна комисия. Решението не съм го чел, обаче 

съдържанието му е възпроизведено в съдържанието на жалбата, 

която съм прочел. И трите решения ги има – относно 

регистрация на местна коалиция, относно наименование на 

коалицията, има указание в тридневен срок да се отстранят 

нередовности, имаме също така издадено удостоверение и 

възможност за обжалване на съответното решение. 

Изчаквам преписката да се запозная. Както казах , все 

още не е пристигнала, тъй като документите са пристигнали 

директно при нас.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Някак си не успявам да установя 

дали при първи прочит на решението, ако това не е достатъчно 

– при втори прочит, може ли да се направят съответни изводи 

за наличие на порок при тези жалби, които сте погледнали? Ако 

може да ни кажете за какво става дума?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да, мога да кажа за какво става 

дума, но бих искал да поставя принципния въпрос: имаме ли 

годно основание за провеждане на производство? За мен това е 

важния въпрос. А иначе става дума за следното. 

Регистрирана е местната коалиция. Налице са били 

нередовности в нейната регистрация. Констатирала ги е 

Общинската избирателна комисия. Те са били налични към 

момента на регистрацията. Решението за регистрацията е от 

16 септември 2019 г. и въпреки това е указала, цитирам: „В 

тридневен срок, считане от публикуване на настоящото 

решение – решението е публикувано н 21,02 ч. на 16 септември 

2019 г., да се предостави допълнителна информация относно 

наличието на сметка и отговорно лице за приходите, разходите 

и счетоводната отчетност. Тоест извършена е регистрация – 

предполагам, не съм видял преписката, по заявления, които ги 

има в жалбата, без да е представено въпросното удостоверение, 

изискуемо по чл. 153, ал. 4, т. 6 от Изборния кодекс.   

Това е накратко съдържанието на жалбата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Мога ли да помогна 

на господин Николов? 

Току-що дойде преписката. Решението е тук – от 

16 септември 2019 г. – „Регистрира местна коалиция „Партия 

на Зелените (ВМРО – Българско национално движение)“. 

Наименованието е така и наистина им указва в тридневен срок, 

считано от публикуване да представят допълнителна 

информация относно наличието на сметка и отговорното лице 

за разходите, счетоводната отчетност…“ 
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Подлежи ли на обжалване решение, с което е 

регистрирана една партия? Трайната ни практика е, че ги 

оставяме без разглеждане. Нали такава е практиката и на съда?  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По-важният въпрос, уважаеми 

колеги, в момента е: Дължи ли извършване на проверка по 

законосъобразност Централната избирателна комисия на тези 

решения, за които ние вече имаме данни и ги виждаме?  

Въпросът е: Жалба ли единствено следва да се подаде,  за 

да може да се произнесе по законосъобразност Централната 

избирателна комисия? 

Може ли Централната избирателна комисия да остави 

решение без контрол по законосъобразност, за което след 

изтичане на срока за регистрация на партии и коалиции е 

дадено указание за представяне на допълнителни документи? 

Това е основния въпрос. 

Аз искам наистина да стане ясно на всички Централната 

избирателна комисия дължи ли контрол по законосъобразност 

на актовете на общинските избирателни комисии и може ли 

след изтичане на срока за регистрация – малко преди това ние 

казахме, че срока е бил преклузивен. След изтичане на този 

преклузивен срок ОИК да регистрира местни коалиции и 

коалиции и партии? Да ги регистрира под условие, че ще се 

представят допълнително документи? 

Сега би следвало да върнем обратно към сроковете, 

които и при нас са изтекли, за да кажем възможно ли е било, 

ако бяха дадени срокове тези партии и коалиции пред нас не са 

успели да представят всички документи, да го направят в 

тридневен срок след регистрацията? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. 

Разбрахте какво е решението. Регистрирана е коалицията 

и същевременно в диспозитива е даден срок да отстрани 

нередовности. 
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Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Доколкото схванах, регистрирали са 

под условие въпросна коалиция и са чакали след изтичането на 

крайния срок, преклузивния, още дни въпросната коалиция да 

си представя документи. А представила ли ги е въобще? 

(Реплики.) 

Кога? (Реплики.) 

Така, така, под условие да представи допълнително 

документи. Това е фактическата ситуация тук. (Уточнение 

извън микрофоните.)  

Понеже сме за яснота, а не за замазване. Още както 

почна, явно има нещо там?  

Това е въпросът, по който пак излиза, че ОИК-те си 

правят каквото си щат. Ние плясваме с ръце, прегръщаме се и 

казваме: „Ама те да си правят каквото си щат, ние чакаме да 

обжалват нашите решения.“  

Предлагам да се произнесем и да ликвидираме случая. Да 

искаме заличаване на тази коалиция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, да 

припомня, че чл. 57, т. 26 от Изборния кодекс казва, че „ЦИК 

разглежда всички жалби и сигнали за нарушение на изборния 

процес“. Всички! Не ги дели на анонимни и… 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Ние приехме решение за 

разглеждане на жалби и сигнали и в него изрично сме указали, 

че анонимни сигнали не се разглеждат.  

Отделно от това аз погледнах регистъра на ОИК. Тук 

вина има и самата общинска избирателна комисия, защото тя не 

е дала указания на заявителя. Тя е установила тези 

нередовности, когато е регистрирала. Не може за това, че  една 

общинска избирателна комисия не си е изпълнила 

задълженията, от нейното неправомерно поведение да носи 

негативните последици един добросъвестен заявител, който си 
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е дошъл с документите. Нека да погледнем и другата гледна 

точка. (Реплики.) 

И тогава, когато са подавали, тогава ОИК е следвало да 

даде указания, а не след изтичане на крайния срок, когато са се 

събрали да регистрират местната коалиция, тогава те едва 

тогава са установили. Тоест тук е неправомерното поведение на 

ОИК и то не може да служи във вреда на заявителя. Защото 

заявителят също не е виновен, че не му е указано. (Уточнение 

извън микрофоните.) 

Не знам какво са правили, но във всеки случай пропуска 

е и в тях, защото те са били длъжни незабавно да дадат 

указания, защото аз виждам, че удостоверението за банковата 

сметка е от 13-ти. То не е след срока за регистрация, което 

означава, че заявителят е имал този документ, но по една или 

друга случайност в момента може да не го е представил.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В случая става въпрос за регистрация 

под условие на един непредставен документ с цял период от 

време три дни. Какво неправомерно, какво не знам какво си? 

Тук явно има някакъв умисъл, за да можело да черпи единия, та 

втория, та третия някакви си права. Какво е това? – 

Регистриране под условие с тридневен срок да чакаме ОИК 

някакви си документи? Според мен не е неправомерност, това е 

своеволие и превишаване на власт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Съгласен съм и с Бойкинова и с 

Чаушев, колкото и да е странно. Наистина не са подходили 

правилно колегите. Не може да даваш. Единственият случай, в 

който това се случва, е при регистрацията в ЦИК или в ОИК, 

когато имаме при неприключила проверка, защото Кодексът 

там е определил така.  
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Тук имаме абсолютно неправилни действия, но те 

започват наистина още с приемането на документите, особено 

ако датата на въпросното удостоверение е в срока за 

регистрация.  

При това положение, имайки предвид че не е налице 

жалба, че няма заинтересовани страни да не се регистрира, 

имаме един сигнал, който не е подписан. 

Между другото, не съм съгласен с колегата Бойкинова. 

Това дава възможност на Централната избирателна комисия да 

разгледа всеки един случай, защото ние имаме такива 

правомощия по чл. 57, ал. 1. Така че ние може да не разгледаме 

точния сигнал, а да се самосезираме, защото имаме вече знание 

за това решение и го виждаме. 

Съгласен съм, че процедурата е неправилна, но не мисля, 

че трябва да отменяме решението. Няма жалба срещу него. 

Видяхме случая. Към момента са налице всички документи, 

които са изискуеми за регистрация. Аз съм за прилагане на не 

толкова рестриктивен режим и не мисля, че трябва да се 

произнасяме с решение, с което да отменим решението, макар и 

то да е неправилно в частта му относно процедурата и това, че 

са дадени указания при регистриране. 

Считам, че трябва да оставим нещата така, най-вече 

защото ние не сме само правораздавателен орган, но и сме 

преди всичко орган, който ръководи всички процедури на  

висше ниво по протичане на изборите и при положение, че 

имаме регистрирана, а не нерегистрирана партия, която все пак 

има към момента всички изискуеми условия, считам, че не 

трябва да предприемаме по-нататъшни правни действия и да 

оставим нещата така. Решението, макар и неправилно като 

процедура е правилно като, в крайна сметка, че са ги 

регистрирали.. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Заповядайте, господин Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Виждам, че спора се води по 

формалности. Както се изказах, проблемът е в своеволията на 

една общинска избирателна комисия. Няма как да даваш три 

дни срок, колкото и да си невеж. Няма как! Умишлено са три 

дни. Както и да е. Това по същество, да не влизам пак със 

същите доводи. 

Но тъй като тръгна довода да вървим по формални 

истории, предлагам на въпросния електронен адрес да поискаме 

от въпросния господин или госпожа да се идентифицира, за да 

можем да разгледаме жалбата по същество, както прави и съда 

– дава указания при нередовности. Нали така? Тук имаме 

идентифициращ елемент и той е някакъв си адрес. Защото ако 

не отговори въпросния и не си каже именцето, може да стане 

анонимен, но той има идентифициращ белег поне. И от този 

белег явно личи някакво име, даже не го видях кой е той. 

Очевидно е, не е някой, който се крие, ако това е проблема. 

Предлагам едно мило писъмце: „Поддържаш ли си 

жалбата и да не ми се идентифицираш?“ в някакъв срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, повече няма да 

вземам отношение, но оставам малко изненадана от подхода, 

който имаме, и усещането, че отделяме много повече време и 

внимание жалбата дали е допустима, анонимна, сигнал ли е, 

пък ако е анонимен сигнал, подлежи ли на обжалване. Дължим 

ли този контрол по законосъобразност е основния проблем, 

който стои пред Централната избирателна комисия. 

Редът за произвеждане на изборите, макар в общата част, 

при очертаване на предметното поле на изборните закони, да се 

включват и условия е конституционен текст и конституционна 

препратка, която казва, че редът за произвеждане на изборите в 

страната се урежда със закон. Достатъчно добре осъзнаваме и 

си даваме сметка, че има доста сериозни препятствия, които са 

поставени пред участниците в изборите, защото не става дума 
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да влезе някъде в един клуб, а просто да влезе в полето на 

управлението и да управлява, в случая, местни органи на 

самоуправление. Да стане орган на управление в общините и в 

кметствата и да решава проблемите на хората. Затова и са 

поставени такива срокове. 

Днес ще се опитам да запомня това, което чух, че един-

два дни и макар да е неправилно, са дадени указания, които в 

крайна сметка регистрират кандидатите. Дали същият въпрос, 

ако го поставим с един ден или половин ден закъснение за 

регистрация по адресна регистрация на гражданите, този 

гражданин дали ще може да претендира да влезе в 

избирателните списъци на страната? Не, няма да влезе, защото 

ГД „ГРАО“ твърдо, строго съблюдава закона. Така ми се иска и 

Централната избирателна комисия да съблюдава строго закона. 

Аз наистина предлагам да не губим повече време, а 

просто да решим дължи ли контрол по законосъобразност 

върху актовете на общинските избирателни комисии? Защото 

допуснати при неправилност и незаконосъобразност като акт, 

допуснати до участие в изборите не предпоставяме ли 

основания за оспорване на изборните резултати? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не е лошо да помним това, което си 

говорим. Нямам нищо против. Съвсем съзнателно казах моята 

теза и я поддържам. Аналогията с ГД „ГРАО“ няма нищо общо. 

Тук имаме документ с дата, която предхожда крайния срок за 

регистрация. Този документ може да е носен и да не е приет 

физически. Може грешката да не е на заявителя, а на 

съответната ОИК, ако е така това, което каза колегата 

Бойкинова. Ако не е така, положението  е друго и, разбира се, 

ще го гледаме другояче. Но ако документа е бил издаден в 

срока, те са си отишли с редовни документи и е регистрирана 

комисията, и няма жалба срещу това решение, макар и да 

споделям, че не може да се регистрира – споделям това 
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становище, което изразиха господин Чаушев и госпожа 

Солакова, че не може да се регистрира и да се дава срок. Това 

противоречи на основни принципи на процесуалното право, а 

тук сме в условия на процедура по регистрация все пак.  

В крайна сметка считам, че този субект правилно е 

регистриран, защото са налице всички изискуеми документи, 

били към момента. 

Нямаме жалба срещу решението. Имаме неподписан 

сигнал. Това не е формалистика. 

Съгласен съм обаче, че ние и без да разглеждаме сигнала 

имаме правомощието да упражним контрол. Упражнявайки 

контрол, не считам, че в случая са налице такива нарушения, че 

да отменим регистрацията на една партия за участие в 

изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, сега ще внеса малко 

повече яснота, защото се запознах с преписката, току-що 

дошла, в цялост. 

Направи ми впечатление обаче указанието – „За 

предоставяне на допълнителна информация“. Това ми заостри 

вниманието.  

Прочитам заявлението за местна регистрация. 

Абсолютно всички документи са представени, включително и 

удостоверението за банкова сметка  с дата 13 септември 2019 г.  

В самото съдържание на това банково удостоверение се 

казва: „Ние, „Интернешънъл АССЕТ Банк“ удостоверяваме с 

настоящия документ, че местна коалиция „Партия на Зелените“ 

е клиент на банката и има разкрита специална сметка в лева“ и 

е посочена сметката.  

Нещо не е харесало на Общинската избирателна комисия 

това удостоверение. То си е напълно нормално удостоверение, 

което издава всяка банка и съответно има банкова сметка, 

която ще обслужва предизборно, лицата, които ще обслужва. 
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На мен от това решение не ми е ясно каква допълнителна 

информация искат от местната коалиция. (Уточнение извън 

микрофоните.) 

Какво е това указание „допълнителна информация“? 

Това просто не е указание. (Шум и реплики между членовете 

на комисията.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, запазете 

добрия тон! 

Предлагам докладчикът да се запознае с преписката и да 

внесе отново доклада. (Уточнение извън микрофоните.) 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Оттеглям го. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

 

Колеги, преминаваме към разглеждане на точка 4а от 

дневния ред: 

4а. Доклад на комисията по преговорите с БНБ . 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, въз основа на 

Решение на Централната избирателна комисия от 19 септември 

2019 г., след получаване на офертата в рамките на срока, 

определен с нашето решение за откриване на процедурата, е 

издадена Заповед № 22а от 19 септември 2019 г. на 

председателя за назначаване на комисия за провеждане на 

преговорите с Печатницата на БНБ за възлагане на поръчката за 

изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

тази година.  

Вчера в 14,00 ч., както беше предварително предвидено, 

се проведе заседание на Комисията с представители на 

Печатницата на БНБ. Присъстваха изпълнителният директор 

Красимир Михов и Божидар Василев, упълномощен 

представител на Печатницата на БНБ.  

Представени бяха всички изискуеми документи, 

съобразно указанията, дадени в откритата с наше решение 
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процедура. Прегледани бяха заявлението за участие с 

включения опис на представените документи: декларации за 

представяне в електронен вид на Единния европейски документ 

за обществени поръчки; имаше представени 7 бр., като се има 

предвид, че има шест подизпълнители към Печатницата на 

БНБ; първоначалната оферта с включени техническо 

предложение; включително за подизпълнителите „Демакс“ АД, 

„Демакс Ди Пи Ай“ ЕАД, „Полиграф Комерс“ ЕООД, „Алианс 

Принт“ ЕООД и „Лито Балкан“ АД. Описани са подробно в 

протокола от проведеното заседание.  

По отношение на представените документи, 

включително техническото предложение, нямаше никакви 

забележки от страна на комисията, назначена от Централната 

избирателна комисия.  

Пристъпихме към разглеждане на Проекта на договор, 

който беше част от документацията, с оглед на това, че имахме 

възможност наистина по-рано да започнем работа по 

проектодокументацията. По Проекта на договор няма никакви 

бележки. 

Уточни се, че авансово плащане по договора няма да 

бъде извършвано, иначе сроковете са такива, каквито бяха 

предвидени в първоначалния проект.  

След това се отвори ценовото предложение. Виждате, 

във вътрешната мрежа е публикуван протокола от заседанието 

на комисията.  

Представеното ценово предложение постави 

необходимост от доста сериозни преговори с Печатницата на 

БНБ. Бяха зададени въпроси, свързани с увеличената цена в 

сравнение с предходни години, включително през 2015 г. 

аналогични избори с подобни видове бюлетини.  

Отговорите, които ни бяха предоставени, бяха свързани с 

поскъпването на цената на хартията; завишението на тази цена 

с 13%; инфлационния индекс в периода от 2015 до 2019 г.; 

необходимостта от подизпълнители, които да се включат в 
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отпечатването на хартиените бюлетини, тъй като е невъзможно 

само една печатница да ги поеме. 

Тук беше изтъкнато, че една от печатниците с опит в 

изпълнение на подобна задача и аналогична поръчка през 

2015 г. се е отказала да изпълнява тези функции като 

лицензирана печатница да отпечатва хартиени бюлетини. Освен 

това знаете, че само на местни избори имаме толкова различни 

видове, толкова много на брой – 2265 вида бюлетини, най-

малко така, както бяха посочени прогнозно в нашата 

документация. 

Въз основа на водените преговори, колеги, на два пъти 

се направи предложение за намаляване на цената и виждате 

последната цена, която е за един брой бюлетина, и съобразно 

прогнозното число като брой бюлетини за отпечатване са 

изчислени без ДДС и с ДДС. 

Представих Ви накратко протокола, който е публикуван 

във вътрешната мрежа. Ще Ви предложа да бъде одобрено от 

председателя и да се публикува в „Профил на купувача“. 

С това Ви представих и доклада на Комисията за 

определяне на Печатница на БНБ, за изпълнител на поръчката 

за изработка и доставка на хартиени бюлетини за изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Предлагаме да се сключи договора така, както е 

представен в документацията и съобразно проведените 

преговори, за което има съставен протокол и представен доклад 

от името на комисията в състав: председател – Севинч 

Солакова, членове – Силва Дюкенджиева, Йорданка Ганчева, 

Мария Бойкинова, и външен експерт – Виктория Юнакова. 

Благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

въпроси към госпожа Солакова и към цялата комисия? – Не 

виждам. 
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Да им благодарим за вчерашната работа и предлагам 

вземем протоколно решение, с което да приемем протокола на 

комисията по преговорите за отпечатване на бюлетините.  

Гласуваме, колеги. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма, извън залата са (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева и Николай 

Николов).  

Приема се единодушно. 

Колеги, гласуваме и решението, с което да изберем за 

изпълнител Печатницата на БНБ и да ме упълномощите да 

подпиша договор с тях. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма, 

извън залата са (Димитър Димитров, Ерхан Чаушев и Николай 

Николов).  

Приема се единодушно. 

Решението е № 1158. 

Имате ли друг доклад по тази точка? – Нямате. 

 

Колеги, преминаваме към разглеждане на точка пета от 

дневния ред: 

„Разни“. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля да ми 

позволите в началото само да докладвам едно писмо, като то е 
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уточнение към писмо, изпратено на 18 септември 2019 г. до 

кметовете на общини. Тогава беше с копие до общинските 

избирателни комисии.  

Ставаше въпрос да се осигури дежурство в общинската 

администрация във връзка с извършваните проверки за 

регистрация на кандидатските листи. 

В градовете с районно деление, както и в градовете, 

които са в областните центрове, в тези случаи общинските 

избирателни комисии не извършват проверката по постоянен и 

настоящ адрес в Служба „ЕСГРАОН“ на общината, а се 

извършва в Териториалното звено на „ГРАО“. 

В този смисъл Ви предлагам да изпратим писмо – 

Проектът е публикуван във вътрешната мрежа, моля да го 

погледнете, то вече да е адресирано до кметовете на общини и 

до всички общински избирателни комисии, за да уточним, че 

става въпрос за осигуряване на дежурства когато ОИК 

извършва проверката по постоянен и настоящ адрес в 

съответната служба. В скоби да посочим „(ЕСГРАОН)“ защото 

те имат различни наименования в общините, към общинската 

администрация. 

Когато ОИК извършва проверката на адресната 

регистрация в ТЗ „ГРАО“, преценката за необходимостта от 

дежурства е  на кмета на общината или на района. Тоест там 

няма необходимост, поради извършваните проверки. Да 

уточним, че общинските избирателни комисии, които 

извършват проверка в ТЗ „ГРАО“, следва да уведомят 

териториалното звено за осигуряване на дежурства.  

Ще Ви предложа да добавим едно допълнително 

изречение, то не е включено в Проектотекста, защото преди 

малко получихме информация на електронен носител за всички 

кметства на територията на страната с много важни уточнения 

по отношение на съставните кметства, от Администрацията на 

Министерския съвет. Ще Ви предложа да допълним това писмо, 

че: „На страницата на Централната избирателна комисия 
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можете да намерите“ или „е публикуван списък на кметствата, 

в които на 27 октомври 2019 г. ще се произвеждат избори за 

кметове на кметства“. Това също да бъде решено да се 

публикува на страницата на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки 

към Проекта за писмо, колеги? – Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са (Александър 

Андреев, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев и Николай Николов).  

Приема се единодушно. 

Колеги, процедура по гласуване на протоколно решение да 

качим отговора на нашата странница. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са (Александър 

Андреев, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев и Николай Николов).  

Приема се единодушно. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря госпожо 

Председател 

Уважаеми колеги, първото писмо, което искам да Ви 

докладвам, е с вх. № МИ-06-329. Качено е във вчерашна папка 

на 19 септември 2019 г.  

Виждате, това е писмо от госпожа Фразова, не мога да 

кажа дали първото й име е Нонка или по друг  начин. Тя ни 

задава въпроса във връзка с това дали, ако в състава на 

секционна избирателна комисия в едно кметство има членове, 
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които са с постоянен адрес в гр. Съединение, ще могат ли да 

гласуват в съответното кметство? 

Предлагам Ви Проект на отговор, който е в моя папка, в 

днешно заседание, до община Съединение, а именно: „Могат да 

гласуват членовете на секционна избирателна комисия, които 

са с постоянен адрес в гр. Съединение. Ще могат да гласуват 

само за общински съветници и за кмет на община, след като 

попълнят декларация, че не са гласували и няма да гласуват на 

друго място“. 

Това е предложението ми за отговор на госпожата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчика, бележки за предложението за отговор?  

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това ще е често задаван въпрос. 

Вариантите са два – да върви към „Въпроси и отговори“ или да 

го оформим по някакъв друг начин, да наблегнем на 

секционните избирателни комисии къде могат да гласуват. 

Предлагам това да се оформи евентуално, първо, като 

„Въпрос и отговор“, но може би преди изборните дни, когато 

вече са назначени, изрично да го направим като отделен текст, 

включително и на обученията да се подчертае изрично. Но ако 

към момента го има във „Въпроси и отговори“, засега е 

достатъчно и съм съгласен с отговора. 

За обученията е добре да има акцент къде могат да 

гласуват назначени членове на секционни избирателни 

комисии? Задължително ще си го запиша като програма за 

обученията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли въпроси 

към докладчика, колеги? – Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, 
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Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма, извън 

залата са (Александър Андреев, Мария Бойкинова и Николай 

Николов).  

Приема се единодушно. 

Колеги, обявявам 15 мин. почивка и ще продължим 

заседанието.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги 

продължаваме заседанието. 

Заповядайте, господин Джеров.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка от днес можете да се 

запознаете с постъпило писмо в Централната избирателна 

комисия с писмо вх. № МИ-10-102/1 от 20 септември 2019 г., от 

което е видно, че господин Атанас Маврудиев – представител 

на политическа партия „Мир“ ни уведомява по отношение на 

ОИК – Стамболийски, с което в нарушение на дадените от ЦИК 

задължителни указания ОИК – Стамболийски, решава да 

обжалват решението на ЦИК пред Върховния административен 

съд. 

По отношение на нашето Решение № 1133-МИ от 

18 септември 2019 г., с което Централната избирателна комисия 

отмени обжалването от политическа партия „Мир“ решение на 

ОИК – Стамболийски, за регистрация в община Стамболийски, 

област Пловдив, като с него са дадени задължителни указания 

политическата партия „Мир“ да бъде регистрирана. 

С оглед на това наше решение ОИК – Стамболийски, 

взима тяхно решение под № 39-МИ от 19 септември 2019 г., с 

което в т. 18 взимат решение да се обжалва решение 

№ 1133-МИ от 18 септември 2019 г. на Централната 

избирателна комисия, с което отменя Решение № 28-МИ от 

16 септември 2019 г. на ОИК – Стамболийски, пред Вас чрез 
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ЦИК в законоустановения тридневен срок като определят 

Теодора Вълканска – член на ОИК – Стамболийски, и 

правоспособен юрист да напише и подпише жалбата.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: А как са гласували? (Уточнение 

извън микрофоните.) 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: 1 – „за“ и всички останали 11 са 

„против. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: За Проекта на решение, което 

е в изпълнение на наше решение? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: “В искането молят да бъде 

уточнено дали решението на Централната избирателна комисия 

и дадените указания са задължителни за изпълнение. 

Предлагам да им се отговори, че решението на 

Централната избирателна комисия е задължително, категорично 

за изпълнение и без право на обжалване. (Уточнение извън 

микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Писмото беше от 

трето лице, който е? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: От господин Маврудиев, който е 

упълномощен представител на политическа партия „Мир“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние като имаме 

писмо, в случая нас не ни пита ОИК, пита ни гражданина, 

представител на партия, освен да му кажем, че решението е 

задължително и ОИК трябва да го изпълнява и да пратим едно 

копие на ОИК, какво друго да правим? (Уточнение извън 

микрофоните.) 

Колеги, аз ще гласувам „против“ такова писмо. Ние сме 

им пратили единодушно взето решение, ще им напомняме с 

писъмца, че имат да изпълняват решение. Може да им даваме 

указания, можем да им отменяме решения, които подлежат на 

обжалване, но тяхно решение… Те можеше въобще да не ни 

уведомяват, нито да взимат такива ненужни актове. Ние не 

можем да отменяме тяхната воля, когато искат да се отнесат до 

друг орган, и да казваме: „Не, забраняваме Ви“.  
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм на мнението на председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Всеки си носи 

отговорност за действията. (Уточнение извън микрофоните.) 

Колеги, предлагам първо да отговорим на гражданина, 

който пита. 

Колеги, има две решения. С първото има отказ да се 

изпълни нашето решение и да се регистрира партията и второ 

решение, с което казват: „Ние твърдо приемаме, че ще 

обжалваме Решението на ЦИК“. Две действия има. 

Колеги, предлагам първо да отговорим за пореден път на 

лицето, което пита, и тогава да видим какво да правим с ОИК. 

Имаме въпрос в момента. Да му отговорим, че трябва да му 

бъде регистрирана партията в изпълнение на нашето 

задължително решение. (Шум и реплики между членовете на 

комисията.) 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, предлагам да дадем 

незабавни указания на ОИК – Стамболийски, да регистрират. 

(Уточнение извън микрофоните.) 

Предлагам да укажем незабавно на Общинска 

избирателна комисия – Стамболийски, да изпълни указанията 

на Централната избирателна комисия и да регистрира 

политическа партия „Мир“ в изборите за общински съветници и 

за кметове, както и по телефон да укажем на председателя да 

свика заседание и да ги регистрира незабавно в срок до 17,00 ч. 

на днешния ден. ЕРХАН ЧАУШЕВ: Включително със срок. 

Срок до 17,00 ч. (Уточнение извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги,  процедура 

по гласуване. 

Процедура по гласуване на предложението на госпожа 

Бойкинова. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов и Силвия Стойчева), против – няма, 

извън залата са (Георги Баханов, Ивайло Ивков и Цветанка 

Георгиева).  

Приема се единодушно. 

Продължаваме с Вашите доклади, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка 

има писмо с вх. № МИ-06-327. Това е писмо от община Приморско, 

които ни питат във връзка със заявлението за гласуване по настоящ 

адрес да им се разясни лично ли трябва да бъде подадено 

заявлението и, ако е подадено по електронен път, следва ли да бъде 

подпис? 

Има Проект на отговор и той е: „Заявлението за гласуване по 

настоящ адрес се подава лично от лицето, а ако се подава през 

електронно заявление на интернет страницата, то заявлението трябва 

да бъде подписано с електронен подпис“.  

Това е предложението ми за отговор до община Приморско. 

Въпросът е от секретаря на общината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

въпроси към докладчика? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да гласуваме и да влезе в 

Рубриката „Въпроси и отговори“. Мисля, че нямаме идентичен. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Съгласна съм. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля за 

протоколно решение да изпратим отговор с предложеното 

съдържание от госпожа Дюкенджиева и този отговор да влезе в 

Рубриката „Въпроси и отговори“ на нашата страница. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Николай 

Николов), против – няма, извън залата са (Георги Баханов, Ерхан 
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Чаушев, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева).  

Приема се единодушно. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, доколкото по мое искане 

председателя насочи и за рубриката, правя уточнението, че с 

идентично съдържание е отговор № 16, затова е безсмислено да се 

качва втори път. Тоест вече е изпълнено това ни протоколно 

решение. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И следващ път при такъв въпрос 

просто ще насочваме към Рубриката „Въпроси и отговори“ на ЦИК. 

Уважаеми колеги, последното писмо, което искам да Ви 

докладвам, е подписано от ОИК № 2357. Проверих, че това е 

Общинска избирателна комисия в Чавдар, Софийска област. 

Интересува ги дали всички партии, коалиции и инициативни 

комитети подават на технически носител списъка на 

избирателите или само инициативните комитети. 

Колеги, регистрацията на партиите и коалициите в ОИК 

изтече, но така или иначе съм приготвила Проект на отговор, в  

който уведомяваме Общинската избирателна комисия в Чавдар, 

че само инициативните комитети подават на технически 

носител списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на 

независим кандидат.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Защото там няма от ГЕРБ и 

затова не знаят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма 

бележки по отговора, моля процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай 

Николов и Силвия Стойчева), против – няма, извън залата са (Георги 

Баханов, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров и Цветанка Георгиева).  

Приема се единодушно. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

писмо, получено по електронната поща от адвокат Йордан 

Дамбулев, който ни обръща внимание и указва да си качим 

хиперлинковете на Приложение към Решение № 1130 – за 

техническите характеристики. 

Предлагам да отговорим, че техническите 

характеристики, приети на основание чл. 57, ал. 1, т. 19 

съдържат и съответната защита, поради което не се публикуват 

и не се оповестяват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура 

по гласуване на отговора. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай 

Николов и Силвия Стойчева), против – няма, извън залата са (Георги 

Баханов, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров и Цветанка Георгиева).  

Приема се единодушно. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви писмото на 

Администрацията на Министерския съвет от главния секретар. 

Приложено ни изпращат на електронен носител информация за броя 

на мандатите по общински съвети, броя на кметствата, в които ще се 

избират кметове на кметства. Информацията е публикувана във 

вътрешната мрежа. Тази таблица съдържа броя на секциите по 

общини, райони и кметства по предварителни списъци, както и 

предполагаем брой на секциите по чл. 28, 29 и чл. 89, ал. 2 от 

Изборния кодекс. 

Докладвам го за сведение. 

Вече имаме и решение за публикуване на страницата на 

Централната избирателна комисия. 

Колеги, докладвам Ви за сведение, че получихме искане да 

потвърдим списъка с електронни устройства на лицата, които имат 

достъп до системата за одобряване на бюлетините. Ще уведомим 

както Печатницата на БНБ, така и подизпълнителя, който 
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осигурява електронната система по осъществяване на контрол за 

членовете на Централната избирателна комисия, които ще имат 

достъп и които заедно ще работят. Когато бъде готов списъка, ще го 

докладвам. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, връщаме се 

на точка четвърта от дневния ред: 

4. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, вече докладвах три жалби, които са 

постъпили вчера на електронната поща на Централната 

избирателна комисия. Те са срещу Решение № 30, № 31 и № 32 – 

всички на Общинска избирателна комисия – Златоград, на първо 

място. На второ място, срещу решение съответно за 

регистрация на коалиция „Партия на Зелените (ВМРО – 

Българско национално движение)“ за участие в изборите 

съответно за общински съветници, за кмет на община и за 

кметове на няколко кметства в тази община.  

В жалбите, които са идентични по съдържание, подробно 

се изтъкват аргументи за това, че в 16,40; 16,45 и 16,50 

съответно, в трите случая, тази коалиция е депозирала 

заявление за регистрация в трите избора пред Общинската 

избирателна комисия. 

Сочат се аргументи, че това е в края на деня за 

регистрация на политическите партии. Изтъква се 

обстоятелството, че след 17,00 ч. тази общинска избирателна 

комисия е намерила недостатък по така депозираните 

документи, а именно липса на съответното удостоверение, след 

което е указала, след изтичане на крайния час, да се представи 

информация – цитирам, относно наличието на такова 

удостоверение. 
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В рамките на преписките, които бяха изискани – три на 

брой от съответната  Общинска избирателна комисия, постъпи 

не просто заявлението, съответно самия входящ регистър като 

копие, а постъпи и едно удостоверение, което, както се каза 

вече, е с дата 13 септември 2019 г. Адресирано е до общинската 

избирателна комисия – Златоград, издадено от „Интернешънъл 

АССЕТ Банк“. В удостоверението е отбелязано, че местната 

коалиция, еди си коя, е клиент на „Интернешънъл АССЕТ 

Банк“ и има разкрита специална сметка в левове.  

По-нататък в жалбата се твърди, буквално в последния 

абзац, има искане до Централната избирателна комисия за това, 

че в случай, че намерите жалбата против горецитираното 

решение на Общинската комисия, че е подадена в срок от лице, 

имащо правен интерес от обжалване и по същество е 

основателна, да отмените същото решение като 

незаконосъобразно. 

Съществен елемент, че и в трите жалби се отбелязва 

изрично обстоятелството, че със съответните регистърни 

решения, или по-скоро с Решение № 32 и № 31, както и с № 30, 

разбира се, обявени са около 21,00 ч. на сайта  на комисията на 

16 септември 2019 г., изрично е отбелязано, че в първия абзац 

се регистрира местната коалиция, определя се наименованието, 

в третия абзац на решението, цитирам: „Указва тридневен срок, 

считано от публикувано на настоящото решение за 

предоставяне на допълнителна информация относно наличието 

на сметка и отговорно лице за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност. 

Може би съществен факт е и обстоятелството, че в 

регистрите е отбелязано, че на 18 септември 2019 г. е получено 

съответното удостоверение от „Интернешънъл АССЕТ Банк“. 

Има също така и запис върху самите регистри. Цитирам 

входящият регистър, който е по отношение на заявлението за 

регистрация на кмет на община: „Решение № 30, указание за 

предоставяне на допълнителна информация относно наличието 
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на банкова сметка и отговорно лице за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност по нея спазено в тридневен срок, час 

13,25, дата 18 септември 2019 г. Предал, приел“. Това е 

отбелязано и на трите регистъра. 

Колеги, докладвам трите жалби за сведение. 

Възприемам консервативната позиция за това, че 

подобен род решения биха могли да бъдат обжалвани и 

Централната избирателна комисия може да упражни 

правомощията си по чл. 88 единствено и само, ако е сезирана 

не просто в съответния срок, а от надлежна страна, която има 

правен интерес. 

Приемам, че чл. 88 в конкретния случай е функция на 

правомощието ни по чл. 57, ал. 1, т. 1.  

Приемам обаче, че чл. 57, ал. 1, т. 1 може да се 

упражнява единствено и само с механизмите, които са 

предвидени в рамките на Кодекса. Имаме трайна съдебна 

практика, че решения на ЦИК и решения на общински 

избирателни комисии могат да бъдат обжалвани от надлежна 

страна. В конкретния случай имаме позитивно решение.  

Не смятам, че по постъпил сигнал или жалба от трето 

лице в рамките на съответното производство Централната 

избирателна комисия може да упражни правомощията си по 

чл. 88 законно. 

Не задълбавам на обстоятелството, че жалбите са 

анонимни. Изтъкнах този факт при предварителния доклад.  

Съгласно практика, която има в Администрацията, 

съдебна практика, в аналогични казуси контролните 

правомощия на кмет на община по отношение на актове на 

кметове на кметства, областен управител по отношение на 

кметове на общини и министри по отношение на назначени от 

министъра директори на изпълнителни агенции, общото 

правомощие, което го има във всеки един от устройствените 

закони - Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, специални закони за упражняване на контрол 
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за законосъобразност върху актовете на съответните подчинени 

органи се упражнява единствено и само при наличие на 

сезиране от надлежна страна в съответните предвидени срокове 

и надлежна жалба. 

Ако Централната избирателна комисия има друго 

становище след дебат и приеме решение, ще изготвя 

съответните решения. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

становища, колеги? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не съм съгласен с колегата, че трябва 

да оставим за сведение жалби, които са подадени от 

нелегитимни лица. За съжаление, трябва да изпишем решение, 

в което казваме, че е недопустима, тъй като е подадена от лице 

без правен интерес, ако това е волята. 

Според мен това беше неуместно да се изтъква като 

основание да се оставят без разглеждане. Ние пак ще ги 

оставим сигурно без разглеждане, защото, доколкото разбрах, 

са неподписани и, както каза колегата Бойкинова, имаме 

специално решение, което урежда реда за обжалване на 

решенията на ОИК и на това основание – да, няма жалба. 

Въпреки че, ако гледаме друга практика на съдилищата, и там 

се дават указания пък на лицето да даде подписана жалба в 

съответния срок. Но заради това, че преценяваме, че няма 

правен интерес мисля, че трябва да изписваме решения, в които 

да казваме, че няма правен интерес и затова я оставяме без 

разглеждане като недопустима, а не да я приемаме за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, не очаквах, че 

ще се наложи да бъде анализиран характера на  Централната 

избирателна комисия като орган, статут, за да стигнем до 

извода, че тя няма възможност да осъществи контрол по 

законосъобразност и прилагане на Изборния кодекс на 
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територията на цялата страна, а когато избори се произвеждат  

извън страната и в съответните секции извън страната.  

Извинете ме, колеги, но изборният процес е един малко 

по-особен, да не кажа, по-важен в държавата, когато се избират 

органи на власти на управление. 

В този смисъл Централната избирателна комисия има 

много високи отговорности и задължения. В този смисъл, че 

касае съдбата на цялото общество, на всички граждани на 

държавата и касае съдбата за един цял определен период, да не 

кажа, на демократичните устои. 

В този смисъл Централната избирателна комисия нито за 

миг не трябва да забравя какви отговорности има по закон и 

каква мисия изпълнява. На този фон само искам да обърна 

внимание, че се надявам да не изследваме правния интерес на 

онези граждани, които в изборния ден ни сигнализират за 

отделни нарушения или пък незаконосъобразни действия, не 

актове на секционните избирателни комисии, при което се 

налага да се впрегне цялата машина от изборни органи, за да 

може да бъде осъществен този контрол. Защото целия процес 

от началото от издаването на Указа и насрочването на изборите 

е един общ процес по конституиране на органите на власт и 

управление и той трябва да бъде законосъобразен по своя път, 

органите да приемат законосъобразни актове, накрая да бъдат 

избрани, произведени изборите законосъобразно, за да имат 

тези органи и доверието на цялото общество.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, колега 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да внеса уточнение. Изобщо не 

оспорвам казаното от колегата Солакова. Да не излезе, че 

спорим. 

Преди малко защитих същата теза по друг случай. Тук 

само дори да приемем, че е без правен интерес, дори в тази 

хипотеза, както докладва докладчикът, пак трябва да изпишем 
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решение, с което да оставим без разглеждане. Не казвам, че 

такова трябва да е решението, ако ние установим нарушение.  

Съгласен съм, че имаме общи правомощия и можем да 

отменим всеки акт, който е незаконосъобразен, дори без да сме 

надлежно сезирани за това.  

Спорът беше по-тесен – как да процедираме при тази 

теза?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Подкрепям докладчикът да не се 

изписва решение и да оставим този сигнал, тъй като няма 

имена, няма подпис. (Реплики.) 

Да, няма имена самата жалба. Самата жалба е не 

наименувана. Това, че тя е пратена по мейл и имаме електронна 

поща, в самата жалба не пише от кого е. Няма имена и 

подкрепям колегата Николов да не изписваме решение.  

Относно това дали Централната избирателна комисия 

може сама да отмени едно позитивно решение на общинска 

избирателна комисия за регистрация на партия, считам, че 

абсолютно не може да отмени такива решения на общински 

избирателни комисии. Ако направим това, ние просто ще 

отворим кутията на Пандора. Това означава след изборите 

някой да се сети и да ни подаде сигнал, че една коалиция е 

регистрирана незаконосъобразно. Как? Абсурдно е! Това е 

позитивно решение. 

Считам, че има характера на административен акт и то 

на стабилен административен акт. Не може, защото ние сме по-

горестоящ орган. Дори и в Административно-процесуалния 

кодекс (АПК) има процедура по възобновяване на 

административното производство. По чия инициатива, как 

става? Това са абсолютно стабилни административни актове по 

регистрация – охранителни и позитивни. (Реплика от господин 

Ивайло Ивков.) 
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В изборния ден жалбите и сигналите нямат нищо общо с 

това, че Вие твърдите, че ние можем служебно да отменим 

регистрацията на една партия или коалиция. Това е просто 

абсурдно. Ако направим това, … (Шум и реплики между 

членовете на комисията.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, обичаме и сме 

свикнали през последните години, натъртвам, през последните 

години да се преиначават и да се подменят темите и тезите. 

Много Ви моля, нека да се концентрира Централната 

избирателна комисия не върху жалбата и дали тя отговаря на 

всички изисквания на закона, за да бъде жалба и да бъде 

разгледана като такава, а да се концентрираме върху това каква 

е била фактическата обстановка, какво решение е прието  и 

дали то е законосъобразно. 

Да не забравяме още, че едно решение става стабилно 

след изтичане на срока за обжалване. И, ако контрола е 

извършен в този срок, нека не говорим за отваряне на кутията 

на Пандора. Става въпрос да преценим и да извършим контрол 

по законосъобразност на това решение, точно защото е и в 

срока на обжалване, тъй като е прието на 16 септември 2019 г., 

сигнал при нас е постъпил на 19 септември 2019 г.  

В тази връзка то е в срока на обжалване. След изтичане 

на този срок Централната избирателна комисия винаги ще има 

възможност да говори вече за влязъл в сила акт, за стабилност 

на акта и т.н.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В преписката има смущаващи факти и 

обстоятелства. Не исках да го казвам, но ще го кажа.  

Доколкото разбрах вече има и второ удостоверение от 

банка. Но има едно първо от 13 септември 2019 г., в което се 

оказва местна коалиция с длъжностно лице, което да 
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отговаряло за сметките, при положение че местната коалиция е 

създадена на 16-ти. Така е! 

Аз питам вече какви са тези данни? Няма ли данни за 

неверни обстоятелства? Това – едно. 

Второ, на самото решение за създаване на коалицията 

няма и печат на въпросните партии, въпреки нашите указания, 

ОИК и изисквания на закона.  

Поради което в тази преписка, отново повтарям главната 

си теза и преди това: ОИК е извършила купища 

незаконосъобразни действия, къде умишлени, къде 

неумишлени, това не го знам, но във всеки случай в тази 

преписка има незаконосъобразни действия, несъгласувани 

факти помежду си, което ме навежда на някакви си 

последователни и някакви други действия, поради което тази 

преписка показва определена дейност по своеволие и 

злоупотреба с власт на Общинската избирателна комисия. И от 

тук нататък, без формалностите, определено считам, че 

Централната избирателна комисия трябва да вземе решение по 

отношение на действията на тази ОИК. Без реакция на 

Централната избирателна комисия общинските избирателни 

комисии ще продължават да си мислят, че са безнаказани и да 

си вършат каквото намерят за добре, а ние в Централната 

избирателна комисия да се разправяме дали имал или нямал 

подпис жалбоподателя, най-малкото пък жалбоподателя има и 

електронен адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, почивка до 

15,00 часа. 

 

(След почивката.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, продължава заседанието на Централната 

избирателна комисия.  
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За малко се връщаме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председателстваща. 

Това, което ще Ви докладвам, е корекция към 

сутрешното представяне на вх. № МИ-06-332. Общината е 

Разлог. 

Кметът ни е изпратил документите. Те са за сведение. 

Проблемът е, че преди мен бяха докладвани същите. Просто 

кметът се е престарал и е изпратил две съобщения, тъй като с 

едно решение сме му разрешили да унищожи документи с 

изтекъл срок и в същото решение – да пренесе документите и 

да освободи помещението. 

Втората част се отнася до второто казано. 

Докладът е за това, че е съставен протокол, има комисия, 

заповед и т.н. Освободено е едно помещение, което ще се 

ползва след изборния ден. Благодаря Ви. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господин Чаушев, имате въпрос във връзка с регистрация и 

кандидатски листи. 

 

Това е към точка „Друго“. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, получили сме питане 

от ОИК № 1119. Идентифицирахме я като Луковит. (Реплики.) 

Да, да, така е. Защо? Това са реалностите. 

В моя вътрешна папка има запитване от ОИК – Луковит, с 

вх. № МИ-15-347 от 19 септември 2019 г. и то е питане във връзка с 

регистрацията на кандидатските листи на партии и коалиции. Има го 

както запитването, така и отговора. Зачитам питането: 

„До кой момент след входиране на предложенията за 

кандидатските листи за общински съветници партия или коалиция 

може да направи промени в кандидатската листа? И се уточняват със 
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следващ въпрос: „Може ли първоначално предложението на листата 

да е от пет кандидата, а след това да се увеличи броя на 

кандидатите?“ 

Моят отговор е следния, виждате го: 

„В срок до 24 септември 2019 г. партии и коалиции могат да 

правят предложения за регистрация в ОИК на кандидатските листи 

наведнъж или последователно. 

В срок до 24 септември 2019 г. може първоначално 

предложение на партия и коалиция, например, за листа да е от 

5 кандидата, а впоследствие партията или коалицията да направи 

предложение за увеличаване“ – най-важното, „но само и единствено 

до 24 септември 2019 г.“ 

Предлагам рязко и категорично да отговорим на колегите от 

ОИК. 

РЕПЛИКА: А могат ли да разместват имената? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не питат това. Каквото питат, това 

отговаряме. Аз не мога да разгърна цялата реалност. Като имат 

проблем, да питат. Нищо, че си го знаят. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението за отговор до ОИК – Луковит. 

Има ли други предложения?  

Ако няма други предложения, моля процедура по 

гласуване. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов и Цветанка Георгиева), против 

– няма, извън залата са (Севинч Солакова и Силвия Стойчева).  

Приема се единодушно. 

 

Колеги, връщаме се отново към точка четвърта от дневния 

ред: 
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4. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, преди почивката имах възможност да 

изразя становище относно жалбите. Разбира се, относно жалбите 

срещу Решение № 30, № 31 и № 32 от 16 септември на Общинска 

избирателна комисия – Златоград.  

В рамките на дебата прозвучаха различни предложения, 

едното от които беше на колегата Ивков – да се държи 

специално решение, с което се приемат съответните жалби за 

оставяне без разглеждане със съответната мотивация, разбира 

се. Това беше едно от предложенията. 

Други предложения бяха за разглеждане по същество.  

Аз предложих тези жалби да бъдат оставени за сведение, 

по аналогия с нашата практика от предходната кампания, 

когато по анонимни сигнали на няколко пъти приехме, че 

съответните жалби са за сведение.  

Ако Централната избирателна комисия прецени, че 

следва да има нарочно решение и то да е от процедурен 

характер – „оставя без разглеждане жалбата“, съм приготвил 

вариант в този смисъл, разбира се, с възможност то да бъде 

обжалване пред съответния Административен съд в Смолян – 

по преценка.  

Това мога да допълня към казаното сутринта. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте господин Николов. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Доколкото схванах, предложението е 

дали да има текст или да няма, или просто да минем с 

предложение за сведение и да забравим случая. Както и преди 

прекъсването на заседанието твърдях, че проблемът не е в това. 

Той е в действия на общинска избирателна комисия, която 

проявява своеволия, тълкува си както си ще закона, дава едни 
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указания, които са в разрез с Изборния кодекс. Проблемът е в 

действията на ОИК. Това е проблемът и той е: оставаме ли 

безучастни към действията на ОИК или не оставаме? Може и 

така да се подходи към въпроса, но съществения проблем е 

друг – ОИК  не трябва да допуска своеволия и ЦИК трябва да 

контролира действията на ОИК по отношение на спазването 

както на закона, така и на решенията на Централната 

избирателна комисия.  

Не мога да приема подход – разбира се, както реши 

мнозинството, този случай без реакция на ЦИК по отношение 

на действията на ОИК, пък била тя Х, У или Z, защото това е 

частен случай, но ние имаме и други случаи, просто да плеснем 

с ръце и да кажем: „А бе, правете си каквото си щете, ние нищо 

не знаем“. Това е моята теза.  

Преди да тръгнем да обсъждаме въпросите дали да има 

текст или да няма текст, защото това е принцип, предвид 

практиката ни в Централната избирателна комисия.  

Централната избирателна комисия се ослушва,  

общинските избирателни комисии си правят каквото щат. Даже 

и не изпълняват решения на Централната избирателна комисия, 

включително и ги обжалват, което е пък абсурдно.  Защо? 

Защото така решил. Той бил член на ОИК и може да си прави 

по места каквото си ще. Ама туй решение на ЦИК, туй закон, 

няма никакво значение. Това ли трябва да търпим? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Правиш ли предложение? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Доколкото разбрах, предложението на 

докладчика беше за сведение и повече да не се занимаваме с 

този въпрос и да заметем цялата история, и да кажем: „Кой пил 

– пил, кой не пил, ха наздраве!“ Това ли искаме?  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, други изказвания? 



 52 

Ако няма други предложения, подлагам на гласуване 

предложението на господин Николов за оставяне на трите 

жалби само за сведение. 

Процедура по гласуване. 

Колеги, моля отменете гласуването! 

Ново гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 7 

(Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков и 

Йорданка Ганчева), извън залата са (Стефка Стоева и Георги 

Баханов).  

Няма решение. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, приготвил съм 

след това решение, което Централната избирателна комисия не 

прие, предложението за сведение. 

Всъщност представям Ви втори вариант за решения, с които 

ние оставяме без разглеждане конкретните жалби. Представям ги на 

Вашето внимание по отношение на първата жалба, която касае 

избора за общински съветници.  

В Проекта за решение, който се представя, се излагат 

обстоятелствата, че в Централната избирателна комисия със 

съответния входящ номер е постъпила жалба по електронната 

поща на Комисията от 16 септември 2019 г. 

На второ място, че имаме Решение № 30, с което е 

регистрирана съответната местна коалиция, и на трето място, 

че съответно са изложени обстоятелствата – цитирам буквално, 

че „жалбата не е подписана, липсва отбелязване и името на 

адреса, и телефон за контакт на жалбоподателя. Според 

жалбоподателят коалицията е регистрирана в нарушение на чл. 

148, ал. 7 от Изборния кодекс, тъй като към заявлението за 

регистрация, първо, е приложено споразумение за образуване 
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на коалиция, а не решение. Второто обстоятелство, същото – 

става дума за заявлението, не е подпечатано с печатите на 

партиите, които образуват коалицията. Третото обстоятелство, 

Общинската избирателна комисия при условие, че след 17,00 ч. 

е констатирала, че представеното удостоверение за банкова 

сметка по чл. 154, ал. 4, т. 6 не е надлежно е указала на 

заявителя в тридневен срок, считано от публикуване на 

съответното решение, не на настоящото, може би, да 

предостави допълнителна информация относно наличието на 

сметка. 

Жалбоподателят счита Решение № 30 от 16 септември 

2019 г. на Общинската комисия за незаконосъобразно и иска 

общинската комисия за незаконосъобразно и иска Централната 

избирателна комисия да го отмени. 

Централната избирателна комисия изиска от Общинската 

избирателна комисия служебно преписката по приетото 

решение. Обжалваното решение е взето при наличие  на 

необходимия кворум и предвиденото съгласно чл. 85, ал. 3 и 4  

мнозинство. 

Централната избирателна комисия намира жалбата за 

недопустима съгласно константната практика на Върховния 

административен съд по приложението на чл. 88, ал. 1 от 

Изборния кодекс. Право да обжалват решения на общинските 

избирателни комисии имат лица, чиито права и законни 

интереси са засегнати от съответното решение. С обжалвания 

акт е допусната регистрация на местната коалиция, поради 

което липсва правен интерес от обжалването му.   

Следва да се има и предвид, че жалбата не е подписана и 

не отговаря на изискванията за провеждане на производство по 

законосъобразността на акта. Дори обаче самоличността на 

жалбоподателя да беше установена, същият във всички случаи 

е трето лице в проведеното пред Общинската избирателна 

комисия регистърно производство, по което е постановено 

обжалваното решение, поради което няма правен интерес, 
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съответно на основание на текстовете на чл.- 57, ал. 1, т. 26а и 

чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия реши: 

Оставя без разглеждане жалбата срещу Решение № 30 от 

16 септември 2019 г. на ОИК – Златоград, област Смолян. 

Решението подлежи на обжалване пред 

Административен съд – Смолян, в тридневен срок от 

обявяването му.  

Тук може би трябва да бъдем малко по-прецизни. Ще 

помоля и за малко повече прецизност относно входящия номер 

и входящите номера по трите жалби да съответстват точно, а 

Решение № 30 да съответства точно на предмета на жалбите и 

предмета на решенията.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, има ли предложения, бележки и съображения по  

предложения проект? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да премахнем 

изречението, че „дори да не е установена личността, във всички 

случаи е трето лице“. 

Като не знаем кое лице е, да не казваме какво лице е. 

Няма как да знаеш дали е трето или пето лице, ако не знаеш кое 

е лицето. Това искам да кажа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм. (Реплики.) 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тук въпросът не е дали лицето има 

правен интерес или не, а това че липсва фигурата 

жалбоподател. Не е налице така наречената активна 

процесуална или процедурна, в случая, легитимация. Така че 

само на това основание съм съгласен, че трябва да остане без 

разглеждане, а след това ще подкрепя решение в този смисъл, 

но не с тези мотиви. Това имам предвид. Не е една поправката, 
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ако се възприеме това, което казвам. Ако ще го оставим без 

разглеждане… 

Ние не знаем кое е лицето, пък казваме, че е трето лице в 

производството. Да, логично е да е трето, но като не знаеш кое 

е лицето, как казваш, че при всички случаи обаче е трето? 

Просто тук няма жалбоподател и няма и подпис. (Госпожа 

Мария Бойкинова говори на изключени микрофони.) 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Няма жалбоподател. Как да 

оставим без разглеждане? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз след това ще направя друго 

предложение – да отменим решението като незаконосъобразно 

със собствено решение и собствен акт, защото всички аналогии 

с охранителните производства не почиват на никаква база. В  

охранителните производства в Софийски градски съд (СГС) 

имаш възможността да дадеш възражения, които да се вземат 

предвид по време на охранителното производство. Имаш 

възможността след това с установителен иск да установиш 

обстоятелствата. Тук е друг процес и Централната избирателна 

комисия ръководи този процес и следи за законосъобразни 

решения на комисиите.  

Тук имаме очевидно незаконосъобразно решение – без 

печат и подписи на образуването на местната коалиция или 

нямаме, но ние трябва да разгледаме случая по същество. 

Аз ще подкрепя заради процедурата това Ви решение, но 

то не е защото лицето, видиш ли, няма правен интерес. Да не 

говорим, че за мен всички участници в изборите имат правен 

интерес, най-малкото за да се спази принципа на 

равнопоставеност.  

Аз не споделям това схващане, че само на процедурни 

хватки и заради това, че не можем да установим лицето. Тогава 

трябва да оставим без движение и да дадем тридневен срок да 

се легитимира и да подпише, ако трябва да сме точни докрай.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Други изказвания, колеги?  
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Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Във връзка с предложението на 

колегата Ивков, предлагам това изречение, което е 

непосредствено преди абзаца, поради горното, цялото да го 

заличим. Но ще остане отбелязването: „Следва да се има 

предвид“ и че „жалбата не е подписана и не отговаря на 

изисквания за провеждане на производство по 

законосъобразността на акта“. Може би дотам да спрем с 

мотивацията.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Други изказвания, колеги? 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо 

Председателстваща, считам, че по Правилника на Централната 

избирателна комисия следва да подложите всяко едно 

предложение за изменение към предложения ни Проект за 

решение, каквото в случая беше на колегата Ивков, и не е 

достатъчно, без значение кой е колегата, да се предложи и да се 

възприеме от докладчика. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господни Николов, Вие, доколкото разбрах, се съгласихте с 

предложението на господин Ивков, нали така? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предложих да отпадне цялото 

изречение, което е по-различно от предложението на колегата 

Ивков. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, тъй като предложението на господин Николов е 

последно – да отпадне само изречението, подлагам на 

гласуване последното предложението на господин Николов за 

отпадане на това изречение. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 
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Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против 

– 3 (Силва Дюкенджиева, Александър Андреев и  Йорданка Ганчева), 

извън залата са (Стефка Стоева и Георги Баханов).  

Има решение, това изречение отпада – за трета страна. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Няма положителен вот и затова няма да 

го изявявам, обаче, доколкото си спомням, отдавна не съм чел 

Правилника за водене на заседания, но, доколкото си спомням, 

докато сме на една точка и не сме преминали към друга да направим 

предложение по тази точка извън решението. 

Съгласих се с Проекта на докладчика, защото няма подпис, 

няма жалбоподател. Наистина тази процедура не е спазена – 

жалбоподателят не си е изпълнил задълженията да формира 

правилно жалба. 

Но аз, като член на Централната избирателна комисия, 

вече знам за това решение. Знам за евентуално допусната 

нередовност при регистрацията, която поставя в неравнопоставено 

положение участниците, защото за други се изискват тези документи 

в повечето ОИК-ве. 

Считам, че тук не е налице едно типично, както пред съда, 

охранително производство, а Централната избирателна комисия 

следва да влезе в правомощията си и да се самосезира и по друга 

процедура да разгледа това решение по същество и да го отмени, ако 

то е незаконосъобразно, или да не го отмени и да не се произнася, 

ако счете, че няма основания за това. 

Да, няма жалбоподател. Да, няма подписче, обаче ние вече 

знаем за едно решение за регистрация. 

Затова правя предложение в такъв случай да се изготви 

решение, с което, след като се запознаем, да изискаме цялата 

преписка и след като се запознаем по възможно най-бързия начин да 

изготвим решение, ако има основание за това – за отмяна на 

решението като  незаконосъобразно, по силата на правомощията, 

дадени ни от чл. 57, ал. 1, т. 1 до 3 от Изборния кодекс. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Други предложения, колеги? 

Ако няма други предложения, подлагам на гласуване 

предложението на господин Ивков за изготвяне на нов Проект за 

решение. (Уточнение извън микрофоните.) 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Сега това ли е най-важното – кой ще го 

изготви или какво ще прави ЦИК? (Уточнение извън микрофоните.) 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля председателстващият да не 

подлага за гласуване предложение за отмяна регистрация на партия, 

без да имаме Проект за решение и да сме се запознали с мотивите. 

Това е абсолютно несериозно – да гласуваме да се изготви 

Проект за отмяна на решение. Просто няма такава фигура, такова 

животно. Извинявайте много, но който има такова желание да 

изготви проект. Преписката е в цялост, да се запознае, да изготви 

Проект, да ни запознае с мотивите и аз тогава ще гласувам. Аз 

такива обещания, предложения занапред нещо, някой в бъдеще да 

направи, няма да гласувам. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, старая се да имам добър и 

спокоен изказ, за да ме разбере дори колегата Бойкинова. Очевидно 

не успях. 

Не правя предложение за Проект за отмяна, тъй като не съм 

наясно с фактите, тъй като случая не е разгледан по същество по 

предложение на докладчика.  

Съгласих се с докладчика, че не е подписана, анонимна 

жалба, не следва да се разгледа, тъй като не я е комплектувал. В 

същото време апелирам докладчика да изиска цялата преписка, да ни 

запознае по същество със случая и да решим дали да вземем 

отношение по това решение, ако е незаконосъобразно, или не. Затова 

не мога да имам проект. Няма как да имам проект. Аз не съм гледал 

случая по същество, не съм докладчик и не зная фактите. 

Знам обаче, че някой си е написал, че имаме коалиционно 

споразумение без печати или без подписи. Това ме притеснява и 
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искам да не заметем случая. Искам да разгледаме случая по 

същество.  

Моля да вземем протоколно решение, с което да 

упълномощим докладчика да изиска в цялост преписката и 

възможно най-скоро да се запознаем със случая и да решим какво ще 

правим. 

Извинявам се, колега Георгиева, (обръща се към госпожа 

Ганчева), просто имам дуплика и при всички положения съм преди 

Вас. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. 

Колега Ивков, няма да искам да ми купувате риза, Ганчева 

съм все още.  

Моят въпрос преди изказването на колегата Ивков щеше да 

бъде уточняващ към предложението, което той направи – дали 

всъщност прави на основание Правилника на Централната 

избирателна комисия ново предложение по същество, а именно 

сега вече разбрах какво е след уточнението. 

Благодаря, няма да поставя. 

Считам, че ново предложение по същество трябва да се 

подложи на гласуване. (Уточнение извън микрофоните.) 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Първо, преписката е изискана в 

цялост от колегата Николов и в преди обедното заседание се 

запознахме с документите и разисквахме надълго и нашироко 

удостоверението за банкова сметка – има ли го или го няма. Хайде 

сега да не се правим на не разбрали, че не знаем за случая и не  го 

разгледали по същество. Не сме го разгледали по същество в 

решението си, но иначе всички ние членове се запознахме с 

преписката и много добре знаем. Преписката е качена в папката на 

колегата Николов. 



 60 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, не виждам пречка и 

правя предложение от имейла на Г. К., който имаме като имейл 

адрес, да изпратим запитване за легитимация на жалбподателя. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това беше едно от сутрешните 

предложения, дето не гласувахме. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да го приобщим. (Уточнение 

извън микрофоните.) 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Пак да се повторя. Проблемът не е в 

легитимацията на човек, който е пуснал някакъв си текст до 

Централната избирателна комисия. Пак да повторя, проблемът е 

дали ОИК може да прави каквото си ще по така или иначе друга 

случка със или без легитимация? Тези документи са тук, в 

наличност. След запознаване са установени редица несъответствия и 

неизпълнения на решение и закона по отношение на регистрацията, 

поради което предлагам да центрираме върху въпроса допускаме ли 

ОИК от тук нататък и в конкретния случай да не изпълнява решения 

на Централната избирателна комисия в нарушение на закона, а 

ние да се занимаваме с въпрос на легитимация на някого си Х, У, Z? 

Все едно, фактите са пред Вас. Какво отношение има 

легитимацията? Фактите са пред Вас и според мен въпросната ОИК, 

даже не й помня името, е допуснала редица незаконосъобразни 

действия. Как ЦИК да реагира в случая е въпроса? Това е! Да 

центрираме важния проблем, който тръгна както сутринта, така и от 

последното предложение на господин Ивков. Това горе долу 

центрира проблема. 

Едва ли легитимацията на някой си Х, У, Z ще реши 

проблема с незаконосъобразните действия на въпросната ОИК 

според мен. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Смятам наистина, че не трябва да 

има никакво замитане на случая и смятам, че трябва да бъдат 

поставени на масата всички факти. Сутринта представих своята 

позиция, представям и Проект за решение в този смисъл. Разбира 

се, пак да кажа, че Централната избирателна комисия е в 

правомощията си да реши както желае по конкретния казус, да 

прецени какво е положението. 

Затова накратко бих искал вече малко по-подробно и аз да се 

спра по фактите в рамките на около 3-4 мин., ако позволите.  

Депозират се три заявления за регистрация на въпросната 

коалиция. Те са в 16,40; в 16,45 и в 16ь50 ч. Трите заявления са 

непосредствено преди крайния срок. Крайният срок е 17,00 ч. на 

16 септември  2019 г. Заявленията се приемат без забележки. Нищо в 

този смисъл не е отбелязано в рамките на съответния регистър. 

Сутринта ние коментирахме, може би при първото обсъждане, че е 

представено едно удостоверение с дата 13 септември 2019 г. в една 

от банките. 

Когато Общинската избирателна комисия след срока 

17,00 ч. започва да разглежда заявленията по съществото, тя 

открива няколко нередовности.  

Първата нередовност е относно въпросното 

удостоверение, както се казва. Това е изключително важно да 

се отбележи в случая. Тогава тя решава съответно, че това 

удостоверение е нелегитимно.  

В интерес на истината, има едно много важно 

отбелязване в протокола, за което държа също да Ви кажа, че те 

са направили консултация с член на ЦИК. Членът на 

Централната избирателна комисия съм аз. Сигурно си 

спомняте, че коментирахме този казус. Те поставиха два 

въпроса – че конкретната коалиция е поставила едно тире в 

рамките на скобите, което коментирахме. 
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Вторият въпрос беше всъщност, че са намерили, че 

удостоверението от 13 септември 2019 г. не е на името на една 

от партиите, които влизат в състава на коалицията, а е на името 

на местната коалиция. И правилно са отбелязали в протокола, 

нещо съвършено вярно, че членът на ЦИК, тоест аз, им е заявил 

категорично, че трябва удостоверението да бъде единствено и 

само на името на политическа партия, за да бъде легитимно 

прието. След което фактически тази Общинска избирателна 

комисия продължава своята работа и приема решение за 

регистрация в рамките на съответния, като им задава този 

тридневен срок за отстраняване. 

По-нататък, ако трябва да продължим, е, че на 17 

септември 2019 г. съответната коалиция изважда от друга банка 

удостоверение, този път вече на името само на една от 

партиите, което, забележете, чак на 18 септември 2019 г. тя 

представя и това е отбелязано фактически в „Забележки“, 

представя на името на съответната партия. При нас жалбата 

пристига на 19 септември 2019 г. 

Освен единия порок, който е липса на надеждно 

удостоверение към 17,00 ч., защото е на името на съответната 

местна коалиция, тук се сочат и още два порока в жалбата, за 

които споменах в предложения Проект за решение.  

Първият Проект е, че имаме споразумение, а не решение, 

както е смисъла и буквата на закона. 

Вторият порок, за който се твърди, че е наличен, е, че не 

са положени печати от страна на двете партии, които са ги 

отбелязали. 

Третият порок, който е посочен в жалбата и за който 

също вече стана дума, касае, мисля, че заглавието 

„Споразумение“ – „Решение“. Това мисля, че го споменах и то 

е от едно съществено значение. 

Това са приблизително фактите като цяло. 

Жалбата при нас е в срок. Тя е пристигнала на 

електронната поща на Централната избирателна комисия на 
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19 септември 2019 г. Обявлението и на трите решения е станало 

около 21,00 ч. – не мога да бъда точно прецизен, на 

16 септември 2019 г., след като те са ги приели, а жалбата при 

нас е пристигнала на 19 септември 2019 г. 

Това са фактите по съществото. Благодаря . 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господин Николов, искам да попитам: на споразумението за 

коалицията има ли печати на двете партии, участващи? – Няма 

печати. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз имам други сведения – че 

местната коалиция е създадена от 13-ти и е отишла за 

регистрация в Общинската избирателна комисия и там са ги 

върнали заради скобата и тирето и са направили консултация с 

колегата Николов. Затова удостоверението е от 13-ти, ако го 

погледнете, а коалицията е с тире, а не в скоби да са съставните 

партии, поради което коалицията прави ново споразумение, за 

да промени наименованието – съставните да са в скоби, а не с 

тире.  

Затова обърнете внимание на удостоверението за 

банкова сметка. Там имаме тире, нямаме скоби в 

наименованието. То дори наименованието е различно от 16-т. 

Няма как. 

Следва ново заявление, но Общинската избирателна 

комисия не е входирала заявленията и няма никакво движение. 

Съответно при нас имаме наистина споразумение от 

16-ти, удостоверение от 13-ти. При всички случаи, за да издаде 

това удостоверение, в банката е имало споразумение. 

Върнали са ги, за да си поправят наименованието… 

(Шум и реплики между членовете на комисията .) 

Не, на 13-ти коалицията е върната от Общинската 

избирателна комисия да си поправи наименованието, защото 

съставните партии не са в скоби, а са с тире. Затова са звънели 
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на колегата Николов. (Шум и реплики между членовете на 

комисията.) 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: А в решението ти, което се обжалва, 

кое споразумение е посочено? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: От 16-ти, съгласно указанията на 

ОИК. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Поради, което, след като гледам… 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Вече не важи старото 

удостоверение за банкова сметка. (Господин Ерхан Чаушев 

говори на изключени микрофони.) 

Към 16-ти има удостоверението от 13-ти, което не ги 

ползва. (Шум и реплики между членовете на комисията.)  

Точно така, не ги ползва, защото има разлика в 

наименованието между скоба и тире и освен това не е на името 

на една от партиите. (Шум и реплики между членовете на 

комисията.)  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в момента си водим 

частни разговори и не се запознаваме в детайли с преписката. 

Нека да се запознаем и всички равнопоставено да коментираме 

случая.  

Госпожа Бойкинова ни излага някакви откъслечни факти 

и в момента нямаме пълна картина какво става.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, точно така. 

Докато губим време да се спираме на ирелевантни факти и 

обстоятелства, да правим разсъждения по отношение на 

характера на органа, характера на актовете, които 

постановяваме, възможностите и ограниченията, които имаме 

да правим проверки по законосъобразност върху актовете, 

уточнявайки, че това е регистърно производство и в едно 

охранително производство, когато има позитивно решение, 



 65 

други лица нямат правен интерес, макар и да са участници 

примерно в изборния процес. 

 

В този смисъл само уточнявам, че в охранително 

производство в съда, което се развива, винаги участва и 

прокурорно. Това е само в скоби. 

На следващо място, уточнявам, че имаше колеги, които 

разгледаха жалбата, но, пак казвам, в стремежа си да отклонят 

вниманието ни по същество от фактите, не представиха в 

пълнота цялата фактическа обстановка.  

Въпросът, който беше зададен от председателя в 

момента към докладчика – дали споразумението има и носи 

печатите на партиите, които участват, и партиите, и 

коалициите, не знам, които участват в състава на тази местна 

коалиция, отговорът беше отрицателен.  

Има ли споразумение за местна коалиция? Преди това да 

напомня или пък да поставя въпроса: има ли ЦИК становище по 

въпроса трябва ли споразуменията да носят печатите на 

партиите и коалициите, ако имат такъв, партиите, които 

участват в състава на местната коалиция и продължава ли да 

поддържа становището си по този въпрос? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, мисля, че ние имаме становище, че при създаване на 

местна коалиция всички партии… (Шум и реплики между 

членовете на комисията.)  

Това има поддържане. (Уточнение извън микрофоните.) 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз казах каквото имам да казвам по 

същество. Не съм привърженик на тезата, че трябва да търпим 

незаконосъобразни решения, само защото жалбата не е 

подписана, ако знаем за тях. 

В случа, за да не се спори, направих предложение да 

гледаме случая по същество, защото имахме данни, че 

евентуално решението е незаконосъобразно. След като ни 
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запозна докладчика, според мен коректно, разбрах целия 

случай сега и по същество, вече не правя, въпреки липсата на 

печатите, предложение за отмяна на решението, поради 

няколко съображения. Не мисля, че трябва да ги изтъквам на 

микрофон, но като че ли надделява в мен това, че не са дадени 

указания. 

Да, вярно е, 20 мин. преди крайния срок, но ти не знаеш 

къде са им печатите. Не можеш да приемеш документи без да 

дадеш указания. Може, както каза колегата Бойкинова, да са им 

били в джоба печатите и да не са ги поставили от разсеяност.  

При това положение, че не са дадени указания, ние 

реално ще накажем коалицията за недобросъвестно и 

некомпетентно поведение на колегите от ОИК. За съжаление, 

не съм склонен и не правя предложение, след като разбрах 

всички факти по случая. Но принципно не съм съгласен с това 

само поради липса на правен интерес, видиш ли, да оставяме 

без разглеждане решение. 

В този конкретен случай не правя обаче предложение за 

отмяна на решението. Считам обаче, че когато ЦИК знае, 

трябва да гледа по същество и да отделя внимание и да отменя 

незаконосъобразните решения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Има ли други предложения, колеги?  

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз правя – да отменим решението на 

ОИК в Златоград. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Има ли други предложения, колеги? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване предложението на господин 

Чаушев ЦИК да приеме решение, с което да отмени решението 

на общинската избирателна комисия в Златоград. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 4 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова и Ерхан 
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Чаушев), против – 10 (Александър Андреев, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), извън залата са (Стефка Стоева и Георги Баханов).  

Колеги, няма решение по това предложение. 

Предложението на господин Чаушев не беше прието.  

Има ли други предложения? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване Проекта за решение, предложен от 

господин Николов, с направените корекции. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Николай Николов, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 7 (Кристина 

Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Мирослав Джеров), 

извън залата са (Стефка Стоева и Георги Баханов).  

Нямаме решение. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: При това положение не е необходимо да 

имаме отхвърлителни или не, защото първото предложение на 

докладчика беше да остане за сведение. 

След това постъпиха нови предложения – от него едното, от 

мен другото, от господин Чаушев третото, но никое не постигна 

мнозинство. Тоест моето предложение, поне се реши да разгледаме 

случая по същество. 

Според мен при това положение естественият изход е да 

оставим за сведение, след като никое друго решение не постигна 

мнозинство. (Уточнение извън микрофоните.) 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, проблемът беше да не замитаме 

случая. Върнем ли се към първия вариант, означава, че Централната 

избирателна комисия си затваря очите и замита случая. Това е още 

по-ужасяващо. По-добре да няма решение, да видим, че 
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Централната избирателна комисия има различни становища, 

отколкото Централната избирателна комисия най-невинно да 

каже: „А бе, тук има едни нарушения, ама какво от това? Те наши 

момчета, общо взето станалото, станало, да плеснем, да се 

прегърнем и да литнем към изборите“. 

Това решение да минем на първия вариант е още по-

ужасяващо от предните две за авторитета на Централната 

избирателна комисия. (Уточнение извън микрофоните.) 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият проект е по отношение 

на Решение № 31. Текстът е аналогичен. Няма нужда да го 

представям. 

Моля за Вашето становище като отново ще помоля да уточня 

впоследствие, разбира се, в случай, че Проекта бъде приет, кой е 

точно входящия номер по отношение на регистрацията за кмет на 

община. 

Оттеглям изречението, което е непосредствено преди… 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, 5 мин. почивка. 

 

 (След почивката.) 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

продължава заседанието.  

Госпожо Стефанова, заповядайте.  

 

1. Доклад относно разяснителна кампания.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря, госпожо 

Председател.  

Колеги, във вътрешната мрежа е публикувано становище от 

господин Желязков, заедно с предложение за публикуване на обява 

във връзка с провеждане на разяснителната кампания и избиране на 

изпълнител за услугата „Осъществяване на разяснителна кампания в 
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социалните мрежи“. Това, което сме коментирали по повод 

юридическо становище на госпожа Радославова за направените вече 

разходи в рамките на 12 месеца, допустимостта за обявяване на цена 

е в размер на 13 500 лв. за тази услуга.  

Моля да погледнете обявата. Тя е с техническа спецификация 

относно изискванията за доставяне и създаване на работещо 

съчетание на различни форми и средства на онлайн комуникацията в 

социалните мрежи.  

Предлагам да я одобрим и да бъде публикувана на 

официалната страница на ЦИК в раздела „Съобщения“.  В рамките 

на четири дни да съберем оферти, с които да изберем изпълнител на 

тази услуга. До 24 септември 2019 г., 17,30 ч.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на докладчика. Има ли други предложения във 

връзка с тази обява?  

Ако няма, моля процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа в 

папка от вчерашно заседание – на 19-и, има проекти за две писма до 

„Метрополитен“ и до „Столичен автотранспорт“ с молба за 

разпространяване на всички видеоклипове, включително и този, 

който вече сме одобрили в метростанциите, както и в градския 

транспорт, където има оборудване с монитори.  

Моля за одобрение за изпращане на писмата.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване за изпращане на 

писмата.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 
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Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в папката на Митко 

Димитров от днешното заседание има публикувани три проекта за 

писма относно социологическите проучвания, които коментирахме 

вчера, с изискване за допълнителна информация за предоставяне на 

аналитичен доклад към офертите, които са ни предоставили за 

омнибус изследването.  

Моля за одобрение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-25-5 от днес 

са ни предоставили от БНТ коригиран медия-плана от миналата 

седмица с предлаганото излъчване на видеоклиповете за 

разяснителна кампания. Те са по четирите канала на Българската 

национална телевизия. 

Докладвам ви го за информация.  

В моя папка от днешното заседание е публикуван проект за 

сключване на договор с Дарик радио по представена оферта от 

предходно заседание.  

Моля да погледнете договора. Офертата е с вх. № МИ-25-23 

от 19 септември 2019 г. Рамката за договора, която сме използвали, е 

същата, която е била и за Евроизборите.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

някакви предложения по договора с Дарик радио?  

Ако няма предложения, колеги, моля процедура по гласуване.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-25-24 от 

вчера сме получили предложение от господин Иван Цветков от 

„Сейлс хаус“. Най-вероятно е взел информация от нашия сайт, в 

което предложение ни дава оферта за излъчване на разяснителна 

кампания по каналите, които менажира „Сейлс хаус“. Това са 

Discovery Channel, TLC, Investigation Discovery (ID), Travel Channel, 

Fine Living и Food Network, като ни е дал и данни за позициите на 

тези канали в последните статистики.  

Предложението е 10 излъчвания всеки ден по шестте канала – 

общо 60 излъчвания на ден, като общата крайна цена, която ни дава, 

е 14 704 лв. без ДДС.  

Ако мислите, че е удачно и представлява наш интерес, да го 

оставя за запознаване и евентуално следващата седмица да го върна 

на доклад с някакво становище, което да изкажа.  

Колеги, с наш изходящ номер сме отправили запитване към 

БНТ с предложение за изработка на видеоклипове. Те са ни 

отговорили на 12 септември 2019 г. с конкретни оферти за филм и 

видеоклип. Видеоклипът ще бъде 30-секунден. Имаме оферта, която 

е на стойност 7410 лв. без ДДС.  

След работно обсъждане се ориентирахме към 

предложението за изработка на този 30-секунден видеоклип с 

известни личности.  

Правя предложение за одобряване на този видеоклип.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухме предложението. Ние го обсъждахме и на сутрешното 

заседание.  

Има ли други предложения?  

Ако няма, моя процедура по гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Госпожо Стефанова, друг доклад имате ли?  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Това е.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В точка 

„Разни“, госпожо Солакова, заповядайте.  

 

6. Разни.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в оригинал 

пристигна преписката от община Пазарджик с приложено заверено 

копие от решението на Общинския съвет за произвеждане на местен 

референдум на 27 октомври 2019 г., заедно с утвърдените образци от 

изборни книжа. Има образец на бюлетина, протокол на секционна 

избирателна комисия, на общинска избирателна комисия, 

декларация от гласоподавателите, които подават пред секционната 

комисия, че не е гласувал и няма да гласува. Представена е и план-

сметка.  

В случая ви ги докладвам за запознаване. Следващата 

седмица с оглед и определяне на възнагражденията, отново ще бъде 

на доклад.  

Докладвам ви писмо, което получихме от Националния 

статистически институт в отговор на наше писмо. Изпратени са ни 

по електронната поща списък на кметствата в страната. В случая 

тази информация вече получихме и от Администрацията на 

Министерския съвет. Тя е публикувана и на нашата страница.  

Получаваме от някои общини информация за определени 

дежурни служители с оглед на нашето писмо, което изпратихме, да 

осигуряват такова дежурство. Надявам се да не създаде 

недоразумение последното уточняващо писмо, което изпратихме, с 

оглед на това, че при регистрация на кандидатски листи в 

подадените документи, проверката по постоянен и настоящ адрес се 
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извършва в по-голямата си част от ЕСГРАОН в общинската 

администрация. Там трябва да има служители, за да може работата 

на общинските избирателни комисии да не бъде възпрепятствана с 

оглед на крайния срок за регистрация на кандидатските листи на   

24-и. Продължава да тече и срокът за регистрация на независимите 

кандидати, които представят, заедно с предложението и подписка в 

подкрепа на регистрацията на независимия кандидат. Тази проверка 

се извършва в ТЗ ГРАО.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, госпожо Солакова.  

Госпожо Ганчева, заповядайте в точка „Разни“.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, за да не губя оперативно 

време, имам един въпрос във връзка с гласуване извън страната с 

вх. № МИ-22-184 от 19 септември.   

Предлагам да отговорим с вече утвърдения отговор, че няма 

гласуване извън страната за тези избори.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението.  

Моля процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Госпожо Ганчева, друг доклад имате ли?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Андреев, заповядайте.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпила с вх. № МИ-22-188 от 20.09.2019 г. молба от Апостол 

Каменаров – жител на гр. Сандански, който желае да се кандидатира 

за кмет на гр. Сандански.  Попълнил е освен молбата, която моли да 

бъде уважена, и декларация като кандидат.  
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Предлагам с оглед компетентността на Общинската 

избирателна комисия – Сандански, да бъде изпратена на същата по 

компетентност и произнасяне.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, има ли други предложения?  

Господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, имам предложение да остане за 

сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други предложения има ли?  

Подлагам на гласуване предложението на господин Баханов – 

да остане за сведение.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 3   (Георги Баханов, 

Димитър Димитров и Йорданка Ганчева); против – 9 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева).  

Подлагам на гласуване предложението на господин Андреев, 

да бъде изпратено на ОИК.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Георги Баханов).  

Господин Андреев, преди да продължите, да дадем думата на 

госпожа Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с одобрения 

договор на Дарик радио, моля да упълномощим госпожа 

Дюкенджиева да подпише договора с тях.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

моля процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Господин Андреев, заповядайте.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

протоколното решение за провеждане на жребий за теглене 

номерата за изписване в бюлетината за партиите и коалициите, 

регистрирани в Централната избирателна комисия, приехме да бъде 

поискана оферта от „Информационно обслужване“ за визуализиране 

на тегления жребий на 25-и от 10,00 ч.  

В тази връзка ви докладвам постъпило в оригинал писмо с 

вх. № МИ-00-25 от 20.09.2019 г., с което „Информационно 

обслужване“ предлагат цената.  

Моето предложение е да приемем така направеното 

предложение и да възложим на „Информационно обслужване“ 

визуализацията на тегления на 25 септември 2019 г. от 10,00 ч. 

жребий.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението.  

Има ли други предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Друг доклад, господин Андреев?  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нямам.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви.  

Господин Джеров, заповядайте.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председателстващ.  

Уважаеми колеги, в моя папка от днес с вх. № МИ-10-114 е 

постъпило писмо от представляващия партия „МИР“ господин 



 76 

Мавродиев, с което ни казва, че е допусната явна техническа грешка  

в наше Решение № 1133-МИ от 18 септември 2019 г., където в 

мотивите на пети и на осми абзац и в диспозитива на решението е 

отразено само за общински съветници.  

Подготвил съм проект за решение, с което ви предлагам да 

допуснем поправка на явна фактическа грешка в Решение – 1133-

МИ от 18 септември 2019 г., като в мотивите и в диспозитива на 

решението вместо думите „избори за общински съветници“ да се 

четат „избори за общински съветници и за кметове“.  

Това е проектът ми за решение. Моля за вашето становище. И 

ако нямате допълнения и предложения, да бъде гласувано.  

Оттеглям доклада.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-00-24 от 

20 септември тази година, то е от „Информационно обслужване“. 

Можете да го видите в моя папка. Става въпрос за следното. 

Господин Станев ни казва в писмото, че:  

След проведени разговори и срещи с експерти от ЦИК 

относно обхвата на техниката за планираната информация от гледна 

точка на информационната сигурност в ЦИК Ви информирам, че 

потвърждаваме оферираната цена от 16 хил. лв. без ДДС. Експертите 

от „Информационно обслужване“ имат готовност да стартират 

дейностите в удобно за вас време, като контактното лице от страна 

на дружеството е господин С. Д.  

Да ви припомня преписката по този въпрос. С писмо № ЕП-

00-249 от 23 август 2019 г. „Информационно обслужване“ ни 

предложи да направят профилактика на компютърната техника за 16 

хил. лв. Това е докладвано, запознати сте. Във връзка с това тяхно 

писмо имахме изготвено становище от Веселина Тихолова – главен 

експерт ИКТ, което е с вх. № ЦИК-09-163 от 30 август, което също 

можете да видите в моята папка. Там се констатира известно 

различие между описаните компютърни конфигурации от 
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„Информационно обслужване“ и наличностите в Централната 

избирателна комисия.  

Въз основа на това становище ЦИК взе протоколно решение 

да приеме извършване на профилактика на сигурността на 

компютърната техника след представяне на актуализирани дейности 

по профилактиката, съобразени с бележките на главния експерт 

ИКТ. Вече има уточнение относно обхвата на техниката за 

планираната профилактика, тоест при по голям обхват, оказа се, че 

ние имаме повече компютри, отколкото предварително бяха 

заложени в предложението на „Информационно обслужване“, 

„Информационно обслужване“ предлага същата цена.  

Във връзка с изложеното предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе протоколно решение за извършване на 

планираната профилактика на компютърната техника на ЦИК на 

цената от 16 хил. лв. без ДДС.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на господин Войнов.  

Други предложения има ли по повод на предложението за 

профилактика?  

Ако няма, моля процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

Господин Войнов, друг доклад имате ли?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Баханов, заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, за сведение с 

вх. № ЕП-06-283 от 19.09.2019 г. от район „Приморски“, община 

Варна, кметът на район „Приморски“ ни е изпратил уведомление 

информация, че във връзка с изпълнение на наше Решение № 597 от 

8.08.2019 г. ни уведомява, че са прибрали за съхранение проверените 
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от ГД ГРАО избирателни списъци за членове на Европейския 

парламент от 26 май 2019 г., за които действия са съставили 

протокол. Изпратен ни е и подписаният протокол.  

Предлагам го за сведение.  

На второ място, вх. № НР-06-15 от 20.09.2019 г. кметът на 

община Борово, област Русе, ни изпраща информация за предадени 

книжа за постоянно съхранение в Държавна агенция „Архив“, 

дирекция „Регионален държавен архив“. След предаването на 

изборните книжа от произведените през 2013 г. национален 

референдум на отдел „Държавен архив“ и унищожаване на 

останалите книжа и материали ни предоставя обобщена 

информация, съдържаща основанията и реда на отваряне, резултати 

от експертиза и така нататък, с приложени протоколи, заповеди и 

всички документи, които са били съставени, включително и акт за 

унищожаване на ценни документи с изтекъл срок на съхранение.  

Предлагам да остане за сведение и към папката на община 

Борово.  

Следващото, уважаеми колеги, мисля, че с протоколно 

решение ги взимаме, ако не съм прав, моля да ме поправите. С  вх. 

№ МИ-11-26 от 19.09.2019 г. има заявление от Стоянка Иванова 

Балова – пълномощник на коалиция „БСП за България“. Госпожата 

Моли Галина Христова Цачева, подадена като резервен член на ОИК 

– Златица, от квотата на „БСП за България“ да бъде освободена, тъй 

като ще бъде ангажирана със секционните избирателни комисии на 

територията на община Златица. Прилага и писмено съгласие на 

госпожа Галина Цачева относно нейното оттегляне като резервен 

член на ОИК – Златица. Предварително благодарят за съдействието. 

Има собственоръчно ръкописно изписана молба до ЦИК от госпожа 

Галина Христова Цачева, която моли да бъде освободена като 

резервен член на ОИК – Златица, тъй като има покана да участва 

като секретар в СИК в общината. Надява се, че молбата ще бъде 

удовлетворена. Приложено е и пълномощно на лицето, което е 

заявило тази промяна.  
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Считам, че с протоколно решение одобряваме заличаването 

на лицето от списъка на резервните членове от квотата на коалиция 

„БСП за България“ за община Златица.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението.  

Моля процедура по гласуване за протоколно решение за 

заличаване на резервния член от ОИК – Златица.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Това ли е, господин Баханов?  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да, засега.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Георгиева, заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с изх. № МИ-15-361 

от 20 септември 2019 г. от Общинска избирателна комисия – 

Борован. Ние им изпратихме писмо, с което ги помолихме за 

становище във връзка с наличие или не на несъвместимост между 

двама от членовете на Общинската избирателна комисия, съгласно 

чл. 81, във връзка с чл. 66, ал. 2 от Изборния кодекс.  

Получили сме становището на комисията, подписано от 

всички членове. Те ни пишат, че след като са изискали декларации 

и документи, които доказват семейното положение, постоянния и 

настоящ адрес, които прилагат, и позовавайки се на подадените 

декларации от членовете на Общинската избирателна комисия, 

считат, че не е налице фактическо съжителство между лицата, за 

които се попитали. С което считам, че преписката може да бъде 

прекратена и ви предлагам да остане за сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, госпожо Георгиева.  

Друг доклад имате ли в тази точка?  
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Не.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви.  

Колеги, връщаме се на доклада на господин Николов.  

 

4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки.  

Господин Николов, заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, с оглед станалото 

гласуване съм предложил проект за отхвърляне с правно 

основание чл. 53, ал. 3, във връзка с чл. 53, ал. 4, изречение второ 

от Изборния кодекс. Проектът е в моята папка за днешното 

заседание под № 2010 от 17,24 ч.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господин Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, правя процедура, макар да 

нямаме такава практика, днес я създадохме по този случай, 

надявам се инцидентно – вместо да гледаме проекта преди това, 

след цялата процедура и след като предложението на колегата 

Чаушев не беше подкрепено от достатъчно мнозинство, а именно 

да отменим решението, да гласуваме да остане за сведение. 

Излишно е да пишем отхвърлителни решения за оставяне без 

разглеждане и без движение, поради липса на правен интерес за 

жалба неподписана, с неизвестен подател и така нататък.  

Принципният въпрос тук беше, все пак постигнахме крачка 

напред, че гледахме по същество дали по сигнала да се произнесем 

с решение или не. Беше направено и предложение, беше 

отхвърлено. При това положение следва да остане за сведение 

според мен, а не да я гледаме.  

Затова моля, тъй като е преюдициален въпросът, да 

гласуваме това мое предложение – при така създадения дебат и 

след като предложението на колегата Чаушев не постигна по 

същество необходимото мнозинство, да остане за сведение. И след 

като е неподписана и от неизвестен подател.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря на колегата Ивков.  

Други предложения има ли?  

Господин Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, че може да остане за 

сведение, ако реши мнозинството на Централната избирателна 

комисия. Но понеже чух пак твърдения, че важна е легитимацията 

на въпроса, на онзи, който е написал въпросния сигнал, жалба и 

така нататък, не считам, че това е важният въпрос. Въпросът не е в 

това. Въпросът е, че ние се убедихме с наличните документи, 

дълго ги обсъждахме и сутринта, и след обяд, ясно и категорично 

трябва да се заяви, декларира дали в определен тип словоформа 

или в друг, че тази Общинска избирателна комисия е допуснала 

незаконосъобразни действия, включително и в изпълнение на 

указания на Централната избирателна комисия. Да не повтаря 

въпроса.  

Да оставим останалата история с несъгласувани документи, 

кой какво правил, кой какво подменял, дати и така нататък. Най-

малкото няма печати на решението за образуване на тази Х, Y, Z 

коалиция. Факт! Само това е достатъчно за неправомерни 

действия на Общинската избирателна комисия.  

Може и да остане за сведение по волята на мнозинството, 

но ЦИК трябва да реагира по отношение на Общинската 

избирателна комисия, че този тип действия не се толерират от 

Централната избирателна комисия. Те просто трябва да осъзнаят, 

че са направили несъобразни и незаконосъобразни действия и 

ЦИК не толерира това. Все някой, така да се каже, гледа какво 

правят. Минем ли само на легитимация на въпросния, написал 

текста, все едно нищо не сме свършили по отношение на 

взаимоотношенията ни конкретно с тази Общинска избирателна 

комисия, а ще има и други. Казах, че това е само частен случай.  

Общинските избирателни комисии трябва да разберат, че 

трябва да изпълняват решенията на Централната избирателна 
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комисия, трябва да си изпълняват и закона, пък бил той в случая за 

регистрация. Не съм съгласен да остане само за сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Нямаме различия с Чаушев, съгласен 

съм с всичко, което каза, но аз правя предложение да остане за 

сведение, не защото считам, че трябва да остават априори за 

сведения, а защото след проведените дебати, след като направихме 

крачката да ги разглеждаме по същество, не събра мнозинство 

предложението да отменим решението. Затова, след като не събра 

мнозинство неговото предложение, най-нормалното е да остане за 

сведение едно писание, получено в ЦИК без подпис и анонимно. 

Затова го казвам като последствие от нашите дебати.  

Иначе считам за положителна крачка, че не го оставихме 

просто без разглеждане, а разгледахме по същество този сигнал. 

Но не можахме да отменим решението, в смисъл не постигна 

мнозинство. Затова вместо отхвърлително решение, считам, че 

трябва да остане за сведение, каквото беше първото предложение 

на докладчика. Но сега към този момент аз съм съгласен. Тогава 

не бях.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

след господин Ивков има ли друго предложение?  

Тъй като предложението на господин Ивков е второ по ред, 

подлагам на гласуване предложението на господин Ивков – да 

остане за сведение.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– 3 (Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова и Ерхан Чаушев).  

Колеги, има решение – тази жалба остана за сведение.  

Заповядайте, господин Николов, по следващите жалби.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Дебатът по Решение № 30 всъщност 

беше почти общ дебат както по Решение № 31, така и по Решение 



 83 

№ 32, така че аз нямам какво да добавя. Наистина трикратно се 

обсъждаха днес в тази зала тези три всъщност отделни казуса, а по 

същество един.  

Искам да кажа само, че съм подготвил проект за решение, 

което е за оставяне на жалбата без разглеждане. Проектът е № 2004, 

но, госпожо Председател, аз ще помоля за Вашето становище в 

конкретния случай, предвид факта, че по Решение № 30 се получи 

друг резултат. Ще помоля и тук за Вашето мнение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Николов жалбите са за същата коалиция със същите проблеми, нали 

така?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Точно така.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Тъй като 

едното е за издигане на кандидати за общински съветници, другото е 

за кмет на община, и третото е за кмет на кметство, казусите са едни 

и същи, аз лично не мисля, че…  

Ще подложа на гласуване Вашето предложение за оставане за 

сведение.  

Колеги, освен предложението на господин Николов по 

другите две предложения на същата ОИК?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Те са идентични.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Те са 

идентични – точно това казах.  

Има ли други предложения.  

Тъй като не виждам други предложения, моля процедура по 

гласуване.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не се гласува за сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма 

друго предложение – остават за сведение.  

Господин Николов, Вие друг доклад имате ли?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да. И по третата жалба съответно, 

която е срещу Решение № 32 от 16 септември 2019 г., трябва да се 

отбележи в протокола окончателното становище на ЦИК.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друго 

предложение има ли, колеги? Няма.  

Остава и това за сведение.  

Друг доклад, господин Николов, имате ли?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Имам доклад за поправка на явна 

техническа грешка. Мисля, че колегата Джеров беше преди мен.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Джеров, връщаме се на Вашия доклад.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председателстващ.  

Уважаеми колеги, с входящ номер МИ-10-114 от 20 

септември 2019 г. от господин Мавродиев, упълномощен 

представител на Политическа партия „МИР“ във връзка с допусната 

явна фактическа грешка в наше Решение № 1133-МИ от 18 

септември 2019 г., като в мотивите има пропуск в пети и осми абзац, 

и в диспозитива на решението, а именно, че е записано само „в 

изборите за общински съветници“.  

Подготвил съм, колеги, проект за решение с № 2001 от днес, 

с което ви предлага да допуснем поправка на явна фактическа 

грешка в Решение № 1133-МИ от 18 септември 2019 г., като в 

мотивите и в диспозитива на решенето вместо думите „изборите за 

общински съветници“ да се чете „изборите за общински съветници и 

за кметове.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други предложения?  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов и Силвия Стойчева); против – няма.  

Господин Джеров, номерът на решението е 1159-МИ.  

Друг доклад имате ли?  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Нямам друг доклад. Благодаря.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Баханов, заповядайте.  

 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа 

трябва да е качен проект за решение за отваряне на помещение. С вх. 

№ ЦИК-14-98 от 19.09.2019 г. е постъпило писмо от Генади Събков 

– кмет на община Мездра, който желае да му разрешим да отвори 

запечатано помещение в сутерена на сградата на Общинска 

администрация – Мездра, за съхранение на изборни книжа и 

материали от изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката, и Националния референдум на 6 ноември 2016 г. и от 

втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на 13 ноември 

2016 г. Достъпът до помещението му е необходим във връзка с 

ремонтни дейности и съхраняване на изборните книжа от 

предстоящите местни избори 2019 г.  

Подготвен е проект за решение. Моля да го погледнете и ако 

няма някакви предложения за изменения и допълнения, моля да го 

подложите на гласуване.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на колегата Баханов.  

Има ли други предложения по предложения проект за 

отваряне на запечатаното помещение?  

Ако няма, моля процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов и Силвия Стойчева); против – няма.  

Господин Баханов, номерът на решението е 1160-ПВР/НР.  

Заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Във вътрешната мрежа, уважаеми 

колеги, се намира проект за решение за отваряне на запечатано 

помещение в Стара Загора, община Братя Даскалови.  
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С вх. № ЕП-14-91 от 17.09.2019 г. искането е от секретаря на 

общината Мануела Делчева. Необходимо е разрешение за достъп до 

помещение № 43 във връзка с подготовката му за съхранение в него 

на изборни книжа и материали от предстоящите избори на 27 

октомври 2019 г.. В него се съхраняват книжа от изборите за 

Европейски парламент от 26.05.2019 г.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други предложения по искането за отваряне на запечатано 

помещение в община Братя Даскалови има ли? Не виждам.  

Ако няма, моля процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов и Силвия Стойчева); против – няма.  

Номерът на решението е 1161-ЕП.  

Друг доклад, господин Баханов, имате ли?  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Към момента нямам.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Ивков, заповядайте.  

 

4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря.  

В моя папка от днес ще видите, колеги, едно решение 

относно жалба на Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, 

представлявано от Спас Янчев Панчев, чрез упълномощения 

представител. Няма да ви го чета. Ще кажа само, че е почти 

идентичен, много сходен с вчерашния случай на колегата Силва 

Дюкенджиева. Вие си четете през това време проекта за решение.  

Има пълномощно човекът за всички ОИК в област Видин, 

обаче те казват в обжалваното  решение, че имал само за ОИК – 

Видин, и затова ОИК – Ново село, отказва регистрация на партия 

Земеделски съюз „Александър Стамболийски“. Едно заявление е 

получено, това също е важно, образец № 44-МИ, защото искат да 
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участват само за общински съветници. Отказана им е регистрация, 

поради нелегитимно пълномощно, както са се изразили, тоест, че 

няма необходимия обем представителна власт. Това не е така. 

Обосновавам го със същите мотиви като вчерашното решение на 

госпожа Дюкенджиева. Това решение съм използвал.  

Обаче тъй като в моето пълномощно няма за физически и 

юридически лица ще бъде задраскано от първа страница.  

Предлагам да им отменим решението. Не, че с лека ръка 

взимаме решения, ама вижте пълномощното, то също е публикувано. 

Преписката е № 15-357. Исках да видя и заявлението, защото в 

решението пише, че с едно заявление са подали и за общински 

съветници, и за кметове. Обадих се в ОИК, дойде преди един час. 

Затова не чакам повече преписката в пълнота, защото нямаме време 

за тези решения, когато отменяме и ще се регистрират. Считам, че 

съм се запознал с всички релевантни документи и ви предлагам да 

отменим решението на колегите от ОИК – Ново село, като 

незаконосъобразно и да върнем преписката за ново произнасяне, 

като, разбира се, следва да се съобразят с указанията в мотивната 

част на това решение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Ивков.  

Колеги, искам само да кажа, че изцяло подкрепям проекта на 

решение. Току-що, виждайки пълномощното, там си е записано 

изрично, че лицето има право да представлява на територията на 

област Видин, както каза и господин Ивков.  

Има ли, колеги, други предложения по предложения проект 

за решение?  

Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

Номерът на решението, господин Ивков, е 1162-МИ.  
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Заповядайте.  

 

Проекти на решения за поправка на техническа грешка.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, вчера ви докладвах едно решение 

за промяна в ОИК – Ковачевци. Допуснал съм първата за този 

период фактическа грешка. Не видях, че в мотивната част е останало 

друго име. Диспозитивът е верен. По предложение на Областния 

съвет на ДПС се прави замяна на секретаря. Обадихме се, знаех, че 

ще изпратят оригиналите, докладвах го вчера. Днес за сведение.  

Днес с вх. № МИ-15-339 са пристигнали оригиналите. Казах 

да си издават удостоверението и да си действа новият секретар без 

да чакат това ни решение.  

Все пак, след като сме сезирани и сме го видели, в мотивната 

част вместо „Елена Костадинова Николова“ да бъде изписано 

„Николина Гочева Нейчева“. То е логично, очевидно е, защото нея 

заменяме и нейно е и заявлението, но е останало друго име.  

Затова, за съжаление, и след като ми се обадиха от ОИК – 

Ковачевци, се налага да направим това решение за допусната 

техническа грешка в мотивната част на вчерашното ни решение 

№ 1151-МИ.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на господин Ивков за поправка на техническа грешка 

в наше Решение № 1151-МИ от вчерашна дата – 19.09.2019 г.  

Други предложения, колеги?  

Ако няма, моля процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

Господин Ивков, номерът на решението е 1163-МИ.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.  

И оригиналите, както казах, са постъпили с вх. № МИ-15-339. 

За сведение.  
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5. Разни. 

И последно – за сведение, с вх. № ЕП-06-257-1 от 19.09.2019 

г. община Никола Козлево прилежно ни изпращат заверено копие на 

писмо, заверено копие на приемо-предавателен протокол, на друго 

писмо, още един протокол и всички изискуеми документи при 

съответното приемане и предаване на материали относно предаване 

на документите на Държавен архив за евроизборите от 2014 г.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

прекъсваме за пет минути.  

 

(Почивка.) 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Ивков, друг доклад имате и?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Баханов?  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Нямам.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Николов, заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, служебно се 

установи, че в Решение № 1156 от 20 септември 2019 г. от тази 

сутрин, когато се произнасяхме по жалбата по отношение решение 

за отказ за регистрация на една партия за кметство Малък Искър, 

всъщност селото се казвало не „Малък Искър“, а „Малки Искър“. 

Предложил съм проект за очевидна фактическа грешка по смисъла 

на чл. 62 от АПК, но ако прецените би могло да се трансформира и 

като техническа грешка. Става дума за географско наименование, 

което е употребено около 8 или 9 пъти в рамките на конкретния 

текст. По ваша преценка моля за решение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на господин Николов за поправка на техническа 

грешка.  
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Колеги, има ли други предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване на решение за 

техническа грешка.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай 

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

Господин Николов, номерът на решението е 1164-МИ.  

Друг доклад имате ли?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само да ви кажа, че 

продължават да постъпват дори копия от заповеди за дежурни в 

почивните и празнични дни.  

Първото уведомление за помещения, които са определени за 

съхранение на бюлетини в област Кюстендил съвсем предсрочно.  

Колеги, докладвам ви една жалба, която е получена днес в 

Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна 

комисия – Карлово. Колегите от Карлово са комплектували и в 

придружителното писмо по електронната поща са уточнили, че 

изпращат ведно с приложенията, съгласно указанията за 

комплектуване на жалби. Става дума за едно решение от 19-и на 

Общинска избирателна комисия – Карлово, с което ОИК дава 

указание на инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, да 

представи в тридневен срок допълнителен списък на избирателите, 

подкрепящи регистрацията, тъй като видно от мотивите на 

решението протокол от 11 септември 2019 г. от МРРБ, ТЗ ГРАО – 

Пловдив, брой на избирателите, подкрепящи Румен Зонев в 

приложения списък е 244, от които 188 са коректни. Необходимият 

минимален коректен брой записи за вземане на решение за 

регистрация е 196. По тази причина Общинската избирателна 

комисия е приела решение да даде указания и да се уведоми по 
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телефона посоченият представител от инициативния комитет, 

името е посочено. Решението е уточнено, че може да се оспорва 

пред Централната избирателна комисия.  

Приложено е копие от представената подписка, която в 

момента мисля, че не ни е необходима, защото по същество се 

обжалва от инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат за кмет на кметство с. Климент – Мано Иванов Манов, 

решението, с което се дават указания. Счита се, че същото е в 

нарушение на чл. 418, ал. 5 и следва регистрацията да бъде 

заличена, ако спазваме изискването на тази разпоредба.  

Колеги, прави впечатление, че на ТЗ ГРАО протоколът за 

извършената проверка е получен на 11 септември. Прегледах 

страницата на Общинска избирателна комисия – Карлово, видях 

взетото решение на 19-и под № 83, което е обжалвано. Уточних в 

телефонен разговор с председателя, защото в момента нямат 

заседание и никой не отговаряше на телефона на самата Общинска 

избирателна комисия, но председателят ми върна и обаждане, за 

да ми каже, че с Решение № 60 от 14 септември 2019 г. по искане 

на инициативните комитети те са изпратили за втора проверка 

подписките в подкрепа на двамата независими синдикати, 

издигнати от два различни инициативни комитета. От 14-и 

изпратеното за втора проверка приложение към предложението за 

регистрация на независимия кандидат, на 19-и е получен протокол 

от ГРАО, с който се установява липсата на същите 8 записа в 

подписката, поради което те са решили на основание чл. 417, ал. 2 

да дадат указания в рамките на срока за регистрация сме в 

момента от 19-и, в тридневен срок да представят допълнителна 

подписка. Дори са направили уточнението да бъде продължение 

на първоначално представената подписка и да следва поредната 

номерация от предишния списък. Всичко много коректно е 

написано как да се уведоми представляващия инициативния 

комитет.  

Позоваването на чл. 418, ал. 5 от Изборния кодекс е 

неоснователно, доколкото ние все още нямаме решение за 
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регистрация на независимия кандидат, въз основа на 

представената подписка. Едва след като бъде извършена 

проверката и има регистрация, допълнителна проверка или при 

различни хипотези се установи, че не е налице необходимият брой 

подписи, които да подкрепят регистрацията на независимия 

кандидат, тогава, съгласно чл. 418, ал. 5 Общинска избирателна 

комисия трябва да заличи извършената регистрация.  

Уважаеми колеги, както видяхте, аз ви докладвах жалбата 

по същество. Намирам, че същата е подадена в срок от активно 

легитимирано лице – това е инициативният комитет, трима души, 

които са включени в този инициативен комитет за издигане на 

независим кандидат Мано Манов. Те оспорват решенето, с което 

са дадени указания на инициативен комитет за издигане на Румен 

Стоянов Зонев като независим кандидат в кметство Климент.  

По същество ви представих фактическата обстановка. Въз 

основа на така представените факти намирам жалбата за 

неоснователна и ви предлагам тя да бъде отхвърлена, или да се 

остави без уважение – каквато формулировка приемете.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, аз лично подкрепям проекта на решение на 

госпожа Солакова и ще направя предложение да го гласуваме.  

(Обсъждане извън микрофоните.)  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз ви предлагам да 

разгледаме жалбата по същество. При така представената 

фактическа обстановка, представени писмени доказателства да 

приемем решение, с което да отхвърлим. Съгласна съм да кажем, 

макар е аз го казах преди малко, че разпоредбата на чл. 418, ал. 5 е 

приложима в случаите, в които има решение на ОИК за 

регистрация на независимия кандидат.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  Колеги, не виждам други предложения, 

моля процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил 
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Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков).  

Номерът на решението е 1165-МИ.  

Имате ли друг доклад?  

Госпожа Солакова няма друг доклад.  

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Колеги, получено е писмо с вх. № МИ-15-365 от 20.09.2019 г. 

от Общинска избирателна комисия – Радомир. Въпросът им е 

следният:  

Моля за вашето становище дали заемане на длъжност в 

Общинска избирателна комисия на един район е пречка за 

регистрация на лицето като кандидат за кмет на община в друг 

район.  

Предлагам следния отговор:  

Съгласно чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс едно лице не може 

да участва в повече от едно качество в един вид избор. Член на 

Общинска избирателна комисия в една община не може да е 

кандидат за кмет в друга община.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

имаше предложение от господин Войнов за проект за отговор.  

Има ли други предложения по проекта на господин Войнов?  

Ако няма, колеги, друго предложение, моля процедура по 

гласуване?  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай 

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

Колеги, правя предложение този въпрос с отговора да бъде 

качен във „Въпроси и отговори“ на страницата на Централната 

избирателна комисия.  

Моля процедура по гласуване да се качи във „Въпроси и 

отговори“.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай 

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

Колеги, други доклади за днес?  

Ако няма, закривам заседанието.  

Обявявам редовно заседание за понеделник – 23 октомври 

2019 г., от 10,00 ч.  

Колеги, имайте предвид, че може да се наложи утре да има 

заседание. Текат регистрации, имаме сигнали, жалби. Има дежурни 

– ЦИК работи. Така че редовното заседание е за понеделник, но 

може утре да се наложи заседание.  

 

(Закрито в 18,45 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Стефка Стоева  

       

    

СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

Стенографи:  

  Мая Станкова 

 

Нина Иванова  

 

 


