ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 124
На 23 септември 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Дневен

р е д:

1. Проекти на решения относно промени в състави на ОИК.
Докладват: Силва Дюкенджиева, Емил Войнов и
Георги Баханов
2. Доклади по дела, жалби, сигнал и административнонаказателни преписки.
Докладват: Севинч Солакова и Георги Баханов
2а. Регистрация на международни наблюдатели.
Докладва: Ивайло Ивков
4. Разни.
Докладват: Таня Йосифова, Силвия Стойчева,
Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Александър
Андреев и Кристина Стефанова
ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги
Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева.
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ОТСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Мария Бойкинова, Катя Иванова и Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа

Силва

Дюкенджиева

–

заместник-председател

на

Комисията.
* * *
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър ден, колеги!
Откривам днешното заседание на Централната избирателна
комисия.
Има качен проект на дневен ред. Моля да се запознаем за
включване на други колеги.
Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Решение за регистрация на международни
наблюдатели. И евентуално чакам разпределената ми жалба днес
или утре.
ПРЕДС.

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Нова

точка

„Регистрация на международни наблюдатели“.
Други колеги?
Госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В точка „Разни“.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Промени в ОИК.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма засега.
Моля, процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
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Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
1. Проекти на решения относно промени в състави на
ОИК.
Уважаеми колеги, имам да докладвам промени в общински
избирателни комисии.
В моя папка в днешно заседание има качен проект за промяна
в състава на Общинска избирателна комисия в Брацигово. Проектът
е с № 2020.
Уважаеми колеги, постъпило е предложение с вх. № МИ-15377 от 22 септември 2019 г. Предложението е от упълномощен
представител на Политическа партия ГЕРБ. Прави се предложение
да бъде сменен председателят на Общинската избирателна комисия
Лъчезар Николаев Минев.
Към предложението са приложени заявления от господин
Минев, с което моли да бъде освободен от длъжността председател,
декларация в оригинал от Десислава Димитрова Герова-Тодорова.
Към декларацията е приложено и копие от дипломата за завършено
висше образование и удостоверение за правоспособност.
Поради което, колеги, ви предлагам: да освободим като
председател на Общинска избирателна комисия в Брацигово,
област Пазарджик, господин

Лъчезар

Николаев Минев със

съответното ЕГН и да анулираме издаденото му удостоверение; и да
назначим за председател на ОИК – Брацигово, Десислава Димитрова
Герова-Тодорова

със

съответното

ЕГН.

председател да бъде издадено удостоверение.
Има ли предложения?

На

новоназначения
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Ако няма, моля процедура по гласуване на промените в ОИК
– Брацигово.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 1166-МИ.
Уважаеми колеги, следващият доклад, който е по промяна в
състава на Общинска избирателна комисия е с вх. № МИ-11-38 от
21 септември 2019 г.
Постъпило е предложение с този входящ номер от Дияна
Иванова Янева – упълномощен представител на коалиция „БСП за
България“ в община Мъглиж, за промяна в състава на ОИК –
Мъглиж, област Стара Загора. Предлага се на мястото на
назначената с наше Решение № 689-МИ Димка Колева Нейкова –
член на ОИК, да бъде назначен Генчо Дечков Нейков.
Към предложението са приложени заявление от Димка
Колева Нейкова за освобождаването й, съответно декларация в
оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование на
Генчо Дечков Нейков.
Поради което, колеги, ви предлагам: да освободим като член
на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора, Димка Колева Нейкова със
съответното ЕГН и да анулираме издаденото й удостоверение; и да
назначим за член на ОИК – Мъглиж Генчо Дечков Нейков със
съответното ЕГН. На назначения член да се издаде удостоверение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 1167-МИ.
Третото предложение за промяна, което искам да докладвам
на Централната избирателна комисия, е промяна в състава на ОИК –
Кочериново, област Кюстендил.
Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия е
постъпила молба в оригинал с вх. № МИ-15-370 от 21 септември
2019 г. от Силвана Сотирова Рекарска – заместник-председател на
ОИК – Кочериново, област Кюстендил, която е назначена с наше
Решение № 726-МИ от 26 август 2019 г. С молбата госпожа Рекарска
иска да бъде освободена като заместник-председател.
Постъпило е също в оригинал предложение от господин Емил
Атанасов – упълномощен представител на партия „Движение за
права и свободи“ за област Кюстендил, за промяна в състава, като се
предлага за заместник-председател на ОИК – Кочериново, да бъде
назначен предложеният резервен член Иван Любомиров Тошев.
Декларацията на господин Тошев, заедно с копие от
дипломата за завършено висше образование, са приложени към
първоначалното предложение.
Поради което, колеги, ви предлагам: да освободим като
заместник-председател на ОИК – Кочериново, област Кюстендил,
Силвана Сотирова Рекарска със съответното ЕГН и да анулираме
издаденото й удостоверение; и да назначим за заместникпредседател на ОИК – Кочериново, област Кюстендил, Иван
Любомиров Тошев със съответното ЕГН, като на назначения
заместник-председател да се издаде удостоверение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
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Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 1168-МИ.
Аз нямам друг доклад в тази точка.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колеги, предлагам ви проект за решение относно промяна в
състава на ОИК – Ситово, област Силистра.
Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-40 от 22 септември
2019 г. от Искра Йорданова Георгиева – представляващ коалиция
„БСП за България“ с искане за промяна в състава на ОИК – Ситово,
като на мястото на Елисавета Георгиева Кърова да бъде назначен
Радостин Петров Иванов.
Към предложението са приложени заявление от Елисавета
Кърова за освобождаването й като член на ОИК, декларация и копие
от диплома за завършено висше образование на Радостин Иванов.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6, във
връзка с чл. 51, ал. 2, . 1 от Изборния кодекс, предлагам Централната
избирателна комисия да вземе следното решение: освобождава като
член на ОИК – Ситово, Елисавета Кърова със съответното ЕГН и
анулира издаденото й удостоверение; назначава за член на ОИК –
Ситово Радостин Иванов със съответното ЕГН. На назначения член
да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада
на господин Войнов.
Има ли предложения?
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Ако няма, моля процедура по гласуване за тази замяна в
ОИК.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 1169-МИ, господин Войнов.
Друг доклад в тази точка имате ли?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Нямам.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в днешно заседание в папка с мои инициали има предложение
за две проекторешения за смени в различни общински избирателни
комисии.
Първото, което предлагам, е да погледнете промяна в състава
на Общинска избирателна комисия – Родопи.
В оригинал е постъпило предложение с вх. № МИ-15-362 от
21.09.2019 г. от Иванка Петкова – упълномощен представител на
коалиция „БСП за България“ за община Родопи, за промяна в
състава на същата, като се предлага на мястото на Георги Косенов
Илчев – досегашен член на ОИК, да бъде назначена Даниела
Бойкова Илчева.
Приложени са необходимите документи, в това число
заявление от Илчев за освобождаването му като член по лични
причини, както и декларацията по чл. 75, ал. 7, т. 1 и следващите от
Изборния кодекс, както и копие от дипломата за завършено висше
образование на Даниела Бойкова Илчева.
Поради което ви предлагам да вземем решение, с което да
освободим като член на Общинска избирателна комисия – Родопи,
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област Пловдив, Георги Костадинов Илчев, и анулираме издаденото
му удостоверение; като същевременно назначим на негово място за
член на Общинска избирателна комисия – Родопи, област Пловдив,
Даниела Бойкова Илчева, с приложени документи декларация и
копие от диплома за завършено висше образование.
Това е предложението ми.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада
на господин Баханов за промяната в ОИК – Родопи.
Има ли предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Господин Баханов, номерът на решението е 1170-МИ.
Друг доклад? Заповядайте.
ГЕОРГИ

БАХАНОВ:

Уважаеми

колеги,

Общинска

избирателна комисия – Бяла, тъй като явно документите са били
подадени там, ни изпращат оставка на Михаил Станиславов Славов
– заместник-председател на ОИК – Бяла, област Русе, и предложение
за назначаване на нов заместник-председател на Общинска
избирателна комисия – Бяла. Предложението е подадено от
Христина

Стоянова

Георгиева-Борисова

–

пълномощник

на

коалиция от партии „Обединени патриоти“ за община Бяла. С вх.
№ МИ-15-366 от 21.09.2019 г. е дошло в оригинал.
Има предложение от представляващия коалиция от партии
„Обединени патриоти“ за община Бяла, има декларация на
предлагания нов член Роксена Станчева Маринова за заместникпредседател на Общинска избирателна комисия – Бяла. Има и
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удостоверение за идентичност на лице с различни имена за същата,
както и копие от диплома за завършено висше образование –
магистър информационни технологии в бизнеса.
Уважаеми колеги, в проекта за решение ще се допълни
заявлението от Михаил Станиславов Славов, тъй като не е изписано
в решението, който желае да бъде освободен – поради лични
причини не може да изпълнява длъжността заместник-председател
на Общинска избирателна комисия в Бяла.
С оглед на доклада ми дотук ви предлагам да вземем
решение, с което да освободим като заместник-председател на
Общинска избирателна комисия – Бяла, област Русе, Михаил
Станиславов Славов с посочено ЕГН, както и да анулираме
издаденото му удостоверение; и на негово място като заместникпредседател на Общинска избирателна комисия – Бяла, област Русе,
да бъде назначена Роксена Станчева Ненова, с посочено ЕГН. На
новоназначения заместник-председател да се издаде удостоверение.
ПРЕДС.

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Колеги,

чухте

предложението за промяна в състава на ОИК – Бяла, област Русе.
Има ли, колеги, други предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Номерът на решението е 1171-МИ.
Колеги, в тази точка – Промени в състави на ОИК, има ли
други предложения?
Ако няма, преминаваме към точка втора:
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2. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на 21-ви по
електронната поща постъпи една жалба от Добрин Славеев
Хамбарджийски срещу Решение № 91-МИ от 19 септември 2019 г.
на ОИК – Благоевград, с приложени разпечатки от страницата от
обжалваното решение, и решението, което то изменя – № 5 от
10 септември 2019 г., сканирана декларация от лицето за участие в
изборите като кандидат за кмет на кметство, заедно с декларация за
съгласие за събиране на лични данни.
Жалбата не е подписана. Изпратили сме по електронната
поща указание за подписване на жалбата и сканирана същата да бъде
изпратена на Централната избирателна комисия.
Срещу същото решение на следващия ден – на 22 септември
2019 г., постъпи отново по електронната поща жалба, подписана от
упълномощен представител на Български земеделски народен съюз.
Приложено е пълномощно за преупълномощаване на лицето,
разпечатка от решението на ОИК за регистрация на партия БЗНС за
участие в изборите в община Благоевград.
Общинска избирателна комисия на 22 септември 2019 г. по
повод на двата броя жалби комплектува преписката и изпрати
становище по допустимостта и по основателността на така
постъпилите жалби.
За какво става въпрос?
На 10 септември 2019 г. Общинска избирателна комисия –
Благоевград, приема Решение № 5 за определяне на единната
номерация на изборните райони на територията на общината.
Жалбите са в частта относно изборите за кметове на кметства и
районите за произвеждане на избори за кмет на кметство. На 10-и в
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тази част определя единната номерация на 16 изборни района за
произвеждане на избори за кмет на кметство, без да има официална
справка, нито такава да бъде публикувана на страницата на община
Благоевград, за което още през месеците юли и август бяхме
отправили писма до всички кметове на общини – списъците на
кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на
кметства и които отговарят на § 153 от Преходните и заключителни
разпоредби на ЗИДИК да бъдат публикувани на страниците на
общините.
Отварям скоба. Спомняте си, че Общинска избирателна
комисия постави въпроса и на вниманието на Централната
избирателна комисия. Ние отговорихме, че съгласно § 153, който е
единствено приложим в настоящия случай за предстоящите избори,
условията са две: първо, населеното място да има статут на
кметство; и в това кметство към датата на обнародване на Указа на
президента за насрочване на изборите, това е 16 юли, населението по
постоянен адрес в това кметство трябва да е над 350. Само при
наличие на тези две условия в кметствата се произвеждат избори.
Ние не сме правили по-подробни коментари, но става ясно и
от нашето писмо, което ние изпратихме на 16-и, на техен отговор от
13 септември 2019 г., ние уточнихме, че § 17 е неприложим, той е
приложим на изборите за общински съветници и за кметове през
2015 г. През 2016 г. законодателят с § 153 има друг подход. За
разлика от § 17, когато законодателят е казал, че по силата на закона
към датата на обнародване на указа, ако в едно населено място
населението отговаря на условията по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ, това
населено място придобива статут на кметство по силата на закона. В
по-голямата част в исторически план от 2003 г. насам почти всички
изборни закони с Преходни и заключителни разпоредби имат такъв
подход на законодателя.
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За първи път и за разлика от 2015 г., в 2016 г. с приемането в
Преходни и заключителни разпоредби на § 153 на Закона за
изменение и допълнение, законодателят е предвидил не създаване
екс леге на статут на кметства на населените места, които отговарят
на условията по т. 1 на чл. 16 от ЗАТУРБ, а е имал цел да посочи от
общия списък на кметствата в страната в кои от кметствата ще има
избори за кмет на кметство, тоест тези кметове ще бъдат избирани
пряко от населението. И пак казвам – от общия списък на
кметствата, тоест те трябва вече да са със статут на кметства,
независимо дали по проведена процедура по реда и условията на
ЗАТУРБ, или по силата на закона в различните години, населеното
място трябва да е със статут на кметство, включително и за
съставните кметства говорим, разбира се. И от общия списък на
кметствата, само в тези, които към датата на обнародване на Указа
на президента за насрочване на изборите за общински съветници и
за кметове, имат население над 350.
В този смисъл отговорихме на Общинската избирателна
комисия. Тя веднага е изпратила запитване и искане до ТЗ ГРАО с
копие до кмета на община Благоевград, на справка в кои населени
места в община Благоевград ще се произвеждат избори за кметове на
кметства. Тяхното писмо е с изх. № 4 от 17 септември 2019 г.
На 19 септември 2019 г. в Общинската избирателна комисия
– Благоевград, е получено писмо, което е изпратено до Централната
избирателна комисия с копие до ОИК – Благоевград, към което са
приложени: списък на населените места в община Благоевград,
които имат статут на кметство и списък на кметствата, в които ще се
произвеждат избори за кметове на кметства. И този списък вече е
публикуван и на страницата на община Благоевград.
Знаете, колеги, ние получихме на 20 септември 2019 г.
списъка на кметствата, които отговарят на условията и в които ще се
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произвеждат избори за кметове на кметства и на нашата страница
този списък също е публикуван. Затова на 19 септември Общинска
избирателна комисия приема Решение № 91-МИ, с което изменя
предишно свое Решение № 5 от 10 септември, с което са били
определили 16 номера на 16 едномандатни изборни района за
избиране на кметове на кметства. С решението от 19 септември
заличават трите населени места, които нямат статут на кметства въз
основа на така представения списък от община Благоевград.
В жалбите се твърди, че решението е незаконосъобразно,
прието в противоречие с § 17 и с материалния закон и следва да бъде
отменено. Правният си интерес обосновават с регистрацията на
партията в Общинската избирателна комисия. Срокът беше до 16-и.
Те са се регистрирали, като са посочили включително и тези три
населени места, като са ги наименували и тях кметства. А лицето,
което подава като физическо лице и представя сканирано заявлениедекларация, обосновава с участието си кандидат и предстояща
регистрация, срокът все още тече до 24 септември.
При така представената фактическа обстановка, колеги, без
да се спирам много на характера на Решение № 5, съответно на
Решение № 91, които за мен са по-скоро декларативни, защото те
просто имат за цел да оповестят пред заинтересованите лица
кметствата, в които ще се произвеждат избори, изпълняват
правомощието си и в изпълнение на решението на Централната
избирателна комисия от 26 юли, да определят номерата на тези
изборни райони.
Решение № 91, дори да не беше прието, Решение № 5 не
можеше да се изпълни. Позовавайки се на Решение № 5 не можеше
да се кандидатират за участие в изборите за кметове на кметства,
включително там да се произведат избори, защото пълната проверка
както на списъка от община Благоевград, така на списъка,
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представен от администрацията на Министерския съвет, списъка на
ЕКАТТЕ, поддържан от НСИ, съгласно нормативните изисквания,
включително и на страницата на НСИ публикуваните кметства, а и
ние получихме от НСИ списъка на тези кметства, показва, че
населените места, за които става дума в жалбите – с. Габрово,
с. Горно Хърсово и с. Делвино нямат статут на кметство. И в случая
те, дори да имат население над 350, след като не отговарят на
първото условие – да са кметства, в тези населени места няма да се
произвеждат избори за кметове на кметства.
Отварям скоба: за тях в тези случаи възниква и се явява
възможността при наличие и на другите условия по ЗАТУРБ, да се
проведе процедурата за образуване на кметства.
Колеги, при така представената фактическа обстановка и с
оглед на § 153 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Изборния кодекс от 2016 г., ви
предлагам да разгледаме жалбите като допустими и да ги отхвърлим,
защото те се явяват неоснователни.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Солакова.
Предложения по проекта за решение?
Ако няма предложения за промени, моля процедура по
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 1172-МИ.
В тази точка друг доклад, госпожо Солакова, имате ли?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не.
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Баханов,
заповядайте в тази точка.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-10-117
от 22.09.2019 г. е получена жалба, предполагам по имейла, от ДПС –
Алфатар. Тя е до Общинската избирателна комисия с копие до
Централната избирателна комисия, и копие до Комисията за защита
на личните данни, от Бюрхан Талятов Мехмедов – председател на
Общинския комитет на Политическа партия „Движение за права и
свободи“ – Алфатар, упълномощен представител. Сезира ОИК с
копие до нас за незаконни действия по събиране на подписи за
независим кандидат за кмет на кметство. Счита, че има налице
нерегламентирано събрани подписи в подкрепа на независим
кандидат за кмет на кметство Бистра – Анна Йосифова Стоянова.
Регистриран е инициативен комитет за издигане на това лице за
независим кандидат за кмет.
Подаващият сигнала или жалбата счита, че събирането на
подписи

е

извършено

по

нерегламентиран

начин

на

нерегламентирани места и по домовете на хората и са били
подведени мнозинството от подписващите се, че събират подписи и
данни за помощи за отопление по Програма за временна заетост.
Въведени са в заблуждение и е извършена злоупотреба в доверието
им. По-късно разбират, че са били подведени да се подписват за
кандидатурата на независимия кандидат и започнали да дават устни
сигнали до жалбоподателя. Счита, че с тези действия са извършени
нарушения на изборното законодателство и злоупотреба с лични
данни, тъй като се въвеждат в заблуждение жителите.
Изпраща жалбата за проверка по случая и вземане на
законови мерки. При необходимост ще ви представим – така е
записано – списък с подведените лица.
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Уважаеми колеги, предлагам да остане за сведение, тъй като
компетентни да извършат проверка са местните органи в Алфатар.
То е изпратено до Общинската избирателна комисия. Предлагам да
не се препраща по компетентност, тъй като основният адресат е
Общинска избирателна комисия – Алфатар.
Предлагам да бъде за сведение.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли други
предложения?
Остава за сведение.
Господин Баханов, друг доклад в тази точка имате ли?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да, имам.
По имейла е дошло на 23.09.2019 г. от ОИК 0605 – това е
Борован, председател на ОИК – Борован, Яна Бецинска.
Колеги, във връзка с изпълнение на задължението от
общинска

администрация,

касаещи

извършена

проверка

по

постоянен и настоящ адрес на представените кандидатски листи, от
страна на администрацията се спъва работата на ОИК – Борован,
като се отказва извършването на справка, което води до забавяне
работата на комисията и вземане на решение.
Конкретен пример: на 22.09.2019 г. член на ОИК – Борован,
представя списък на кандидатска листа, придружена с писмо от
ОИК. Същата справка е извършена от служител на общинска
администрация чак след разговор с председателя на ОИК и същата е
представена с невярно съдържание. И ни казва, че съгласно нашите
указания преди приемане на решение на регистрация на кандидатска
листа се въвеждат данните на кандидатите в платформата за
публикуване на информация. И ни молят да вземем отношение с цел
нормалното взаимодействие с общинска администрация и ОИК –
Борован, и изпълнение на разпоредбите, съгласно Изборния кодекс.
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Колеги, утре, ако не се лъжа, е последна дата за регистрация.
Ако преценим, че ще е необходимо, да изпратим едно писмо до
общинска администрация – Борован, даже с копие от това писмо
за вземане на отношение и за по-добро взаимодействие между
общинска администрация – Борован, и Общинската избирателна
комисия, съгласно текста на сигнала от ОИК – Борован.
Ако има други предложения…
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Ивков,
заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да упълномощим докладчика
да изясни с председателя на ОИК какъв точно е проблемът. И ако
се увери, че наистина е налице проблем, да укаже по телефона, с
оглед кратките срокове, на съответното длъжностно лице на
териториалното звено на ГД ГРАО да извърши проверките, както
са му зададени от ОИК. Без да влиза повече в залата. Нямаме
време.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли други
предложения?
Ако няма, подлагам на гласуване предложението на
господин Ивков.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Баханов, имате ли друг доклад по тази точка?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не. Съобразно гласуваното, ще се
свърша с председателя на ОИК Борован да го изясним и след това с
евентуално длъжностно лице от общинската администрация.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.
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По следващата точка:
2а. Регистрация на международни наблюдатели.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в папка с мои инициали във
вътрешната мрежа от днешното заседание, ще видите един проект,
който моля да гласуваме, за да стане решение за регистрация на 18
наблюдатели от Естония.
Постъпило е писмо от Министерството на външните работи.
Преписката е с вх. № МИ-04-01-6 от 20.09.2019 г.
В интерес на истината най-трудното в това решение е
изписването правилно на имената на наблюдателите.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, писмото, както
каза и господин Ивков, е постъпило от Министерството на външните
работи, дирекция „Права на човека. Ако няма други предложения,
моля процедура по гласуване на 18-те наблюдатели от Естония.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Георги Баханов,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Господин Ивков, номерът на решението е 1173-МИ.
Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, не знам защо днес идва на доклад
от 20.09.2019 г. на Стеляна Тончевска – член на Инициативен
комитет за независим кандидат Мая Донева, започнала да
дигилизира

информацията

от

списъците,

попълнени

от

избирателите, като се води по Решение № 705. Много правилно се
води, защото другото ни решение има само Приложение № 1, а в
Решение № 705, с което изменяме другото решение, е Приложение
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№ 2. Тя опитала и се оказва, че като натисне бутона има проблем с
попълването на полетата на собствено, бащино и фамилно име да
попълвали редовете в таблицата по реда и ще има поправена версия
на Приложение № 2 скоро.
Предлагам ви да остане за сведение, защото тя оттогава се
обади по телефона, мисля, че решиха проблема с колегата Солакова
и ще е закъснял отговорът. Писмото е от 20-и. Трябваше, ако ще
пращаме писмо, да е в петък. При това положение аз ви предлагам
да остане за сведение.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря на господин
Ивков.
Други колеги има ли?
Минаваме към следващата точка:
3. Разни.
Госпожо Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, в моя папка можете да видите постъпило
възражение от зам.-председателя на ОИК – Сливо поле, област Русе,
и придружително писмо от председателя на ОИК – Сливо поле.
Става

въпрос

за

отсъствие

на

заместник-председателя

на

заседанието от 13 септември 2019 г. На него е било взето решение
часът на следващото заседание да се промени – вместо 18,00 ч. в
17,00 ч., като заместник-председателят твърди, че не е бил уведомен
по телефона, поради което е закъснял. Въпреки това не е било взето
предвид именно това обстоятелство, че не е бил своевременно
уведомен и иска да не бъде разглеждано това негово закъснение като
виновно неявяване от негова страна. Също така да изразим
становище по разглежданите въпроси. В придружителното писмо
председателят

уточнява,

че

протоколите

са

своевременно
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публикувани, съобщенията за свикване на заседанията също са
своевременно публикувани на интернет страницата на ОИК – Сливо
поле.
Аз ви предлагам да се свържа с председателя на посочената
Общинска избирателна комисия и да му се обърне внимание
своевременно да уведомява всички членове за промяна в часа на
заседанието както по телефона, така и със съобщението на интернет
страницата.
Ако имате други предложения, съм готова да ги приема и
изслушам.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:

Госпожо Ганчева,

заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз приемам предложението на
докладчика да се свърже с председателя за изясняване на случая, но
считам, че всеки един член на Общинска избирателна комисия, още
повече в случая става въпрос за заместник-председател, би следвало
активно да участва в работата на Общинската избирателна комисия.
На този етап считам, че като част от ръководството би следвало да
знае не само по надлежния ред, както ние сме написали в нашето
решение, а изначално в момента, когато се обявяват заседанията, да
е запознат. Това за мен означава, че е недостатъчно участие в
работата.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли други
предложения?
Госпожо Йосифова, имате ли друг доклад?
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Не, нямам.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Стойчева,
заповядайте.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали
можете да се запознаете със запитване от кмета на община
Съединение, който казва следното:
Във връзка с постъпило ваше писмо със съответния изходящ
номер и различните тълкувания, моля за ваш конкретен отговор кмет
на община може ли със своя заповед да определи за временно
изпълняващ длъжността кмет на кметство съответно лице? Моля за
бърз отговор. Кмет на община Съединение – Атанас Балкански.
В моята папка в днешно заседание е въпросът и отговорът:
Когато кмет на кметство е регистриран като кандидат за кмет
на община, район или кметство за времето от деня, следващ
регистрацията му в ОИК, до обявяването на резултатите от изборите,
кметът на общината може със своя заповед да определи лице, което
ще изпълнява функциите на кмет на кметство.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Стойчева и проекта за отговор.
Има ли други предложения?
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Текстът на отговора е съобразен с
писмото, което гласувахме. В Изборния кодекс е казано, че
регистрираният кандидат за кмет, ако заема държавна служба,
излиза в отпуск от деня на регистрацията до обявяване на
резултатите от изборите, а чл. 42, ал.а 8 на ЗМСМА казва, че за
периода от изтичане на края на мандата до полагането на клетва,
общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет. И
тъй като тук въпросът се отнася само за това може ли кметът със
заповед да определи временно изпълняващ длъжността, аз отговарям
само за времето, за което може, като това не изключва задължението
на Общинския съвет да определи временно изпълняващ длъжността
кмет за периода от края на мандата до полагането на клетва и това
може да бъде и същото лице. Мисля, че не се налага да даваме
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такива пространни отговори. (Реплики от Ерхан Чаушев извън
микрофон.)
Аз не разбирам така въпроса, Ерхан.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ние сме го написали.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Написахме го, да. Решихме, че трябва
да се намесим.
ЕРХАН

ЧАУШЕВ:

Той

затуй

задава

въпросът,

но

същественият проблем тук е трябва ли реакция на общинския съвет,
а не да си четем до половината и така нататък, без да гледаме цялата
история. Реагирам само за малките хитринки. Не ми харесва този
отговор, продължавам да питам докато получа верния отговор. Това
правят.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Така е, напълно си прав.
Ако и останалите колеги подкрепят тази теза, можем да
продължим изречението, че за времето от 25 октомври до полагане
на клетва от новоизбрания кмет, общинският съвет избира.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, на 19-и всички
кметове, областни и не знам какво си, са получили нашето писмо
именно по отношение на тези случаи. Поне за кметове. Там не сме
застъпили за общински съветници. Това е друга тема.
С една дума той го е получил, нещо не му е харесало, тук
всичко е написано както трябва. Защо – пита пак. Поради което моят
отговор е само един-единствен: получи писмо, изпълнявай!
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам същото, но малко по-различно
само в нюанса.
Уважаеми господине, от Вашето писмо еди-кое си, е видно,
че сте запознат с наше писмо с изходящ номер, където се намира
изричен отговор на поставения от Вас въпрос.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Това, което вече сме казали. Добре,
съгласна съм. Приемам.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Стойчева,
съгласихте ли се, защото аз щях да предложа същото – да му се
отговори, че той има вече писмо на ЦИК.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Във връзка с получено писмо Ви
уведомяваме, че Централната избирателна комисия прие становище,
в което се съдържа поставения от Вас въпрос.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В цитираното от Вас наше писмо се
съдържа отговорът.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Или: сте получили. И писмото трябва да е
в цялост. Там да се сложи думичката „в цялост“.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Може да се напише: сте
получили писмо на ЦИК с изходящ номер еди-кой си.
Колеги, нека да гласуваме така това писмо.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – 3 (Севинч Солакова, Александър Андреев и
Йорданка Ганчева).
Госпожо Стойчева, друг доклад имате ли?
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Не.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Николов,
заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, предлагам подновяване на рубриката
Важни крайни срокове. В моята папка за днешното заседание съм
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предложил два текста. Единият е с дата 23 септември, тоест днес да
поставим съответната публикация. Другият е с дата 25 септември.
И

двете

предложения

са

ориентирани

изцяло

към

Хронограмата, както стана традиция. За 23 септември визира крайни
срокове до 24 септември. До 25 септември е публикацията, която
предлагам да направим на 25 септември сутринта, визира съответно
крайни срокове, които изтичат на 25 и 26 септември.
Без да е краен срок, накрая съм посочил че от 00,00 ч. на
27 септември е началото на предизборната кампания.
Това ми е предложението.

Можете да се запознаете със

съответните текстове в моята папка „Важни крайни срокове“.
Благодаря.
ПРЕДС.

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Колеги,

чухте

предложението на господин Николов за важните крайни срокове.
Виждате ги в неговата папка.
Има ли други предложения?
Ако няма други предложения, моля за гласуване на
протоколно решение за качването на важните срокове.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов и Силвия Стойчева);
против – няма.
Господин Николов, друг доклад имате ли?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: После.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре.
Уважаеми колеги, аз имам да докладвам няколко неща.
В моя папка в днешно заседание ще видите с вх. № МИ-20-24
от 20 септември 2019 г., има постъпило запитване от Л. С. –
кореспондент на БТВ за Бургас. Виждате въпроса: дали има
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конфликт на интереси и дали има извършено нарушение при
назначаването

на

технически

сътрудник

към

Общинската

избирателна комисия, който е съпруг на кандидат за кмет. Към дата
20 септември не беше регистриран такъв кандидат за кмет.
Предлагам ви проект на отговор. Проектът е № 1745, с който
да отговорим на госпожа Стаматис, че във връзка с нейното
запитване я уведомяваме, че няма законова забрана едно лице, което
е назначено като технически сътрудник в Общинска избирателна
комисия, да бъде съпруг на кандидат за кмет.
Това е моето предложение за отговор.
Ако колегите нямат друго предложение за отговор, моля
процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов и Силвия
Стойчева); против – няма.
Уважаеми колеги, следващото нещо, което искам да ви
докладвам, е едно запитване, въпрос с вх. № МИ-22-190 от
20 септември 2019 г. от госпожа З. И., която ни пита, че при
регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции и
инициативни комитети се изисква сверяване на личните данни на
кандидатите. Грешно ли е ОИК да изисква копие от личните карти,
за да проверява?
Предлагам ви проект на отговор до госпожа З. И., който е
качен в моя папка, че във връзка с полученото писмо я уведомяваме,
че Общинската избирателна комисия не трябва да изисква копие от
личните карти на кандидатите.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Нали го изпратихме до всички.
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Пратихме, Иво, и пак
питат.
Това е моето предложение, колеги.
Има ли друго предложение, колеги?
Да, колеги, ще добавя към проекта на отговор, че както е
изпратено и писмо със съответния изходящ номер на ЦИК.
Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов и Силвия
Стойчева); против – няма.
Колеги, следващото нещо, което искам да ви докладвам, в
моя папка има качен един проект на писмо до господин Ивайло
Филипов

–

изпълнителен

директор

на

„Информационно

обслужване“. Проектът е с № 1748 във връзка с жребия, който ще
проведем на

25-и, да изпратим едно писмо на „Информационно

обслужване“ със списъка на регистрираните в ЦИК партии и
коалиции и начинът на изписване в бюлетината им. Има в моята
папка и файл, който е списък за жребия.
Моля за одобрение да изпратим това писмо със списъка на
„Информационно обслужване“, ако няма други предложения.
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, продължавам.
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В моя папка с вх. № МИ-15-364 от 20 септември 2019 г.,
докладвам за сведение едно писмо, в което областният управител на
област Русе е изпратил до кметовете на общини, до председателите
на общинските съвети. Това е само за сведение. Писмо, което е
изпратено във връзка с отпуските на кандидатите. Докладвам го за
сведение, че трябва да излязат в отпуски кандидатите за кметове.
Второто нещо, което, колеги, искам да докладвам за сведение
на Централната избирателна комисия, е с вх. № МИ-04-03-82 от
20 септември 2019 г. Това е едно писмо, което сме получили в
Централната избирателна комисия от господин Иван Гетов – главен
директор на Главна дирекция „ГРАО“. Той ни уведомява, че ГД
„ГРАО“ е отпечатала и предала на областните управители
предварителните списъци за изборите за общински съветници и за
кметове.
Третото писмо, което искам да докладвам само за сведение, е
едно писмо с вх. № МИ-22-194 от 21 септември 2019 г. Това е
писмо, получено по електронната поща от господин Радослав
Петровски, който ни информира, че на посочения линк има качен
предизборен клип на госпожа Фандъкова и моли да проверим
сигнала и да забраним материала.
Аз лично го докладвам само за сведение.
Четвъртото нещо, което искам да докладвам за сведение, е с
вх. № МИ-10-115 от 21 септември. Това е жалба, постъпила в
Централната избирателна комисия, от Политическа партия „МИР“
срещу Решение № 39 от 19 септември 2019 г. на Общинската
избирателна комисия в Стамболийски.
Колеги, спомняте си, че Общинската избирателна комисия в
Стамболийски беше отказала да регистрира Политическа партия
„МИР“ с мотив, че има някакви морални възражения. Централната
избирателна комисия със свое Решение № 1133 отмени Решение
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№ 39 на Общинската избирателна комисия в Стамболийски. Те бяха
взели решение да обжалват нашето решение за отмяната, само че на
22 септември 2019 г. следобед си отмениха това решение и
регистрираха Политическа партия „МИР“ за участие в изборите в
община Стамболийски. Така че тази жалба я докладвам само за
сведение, тя вече няма предмет. Общинската избирателна комисия
взе решение и регистрира партията.
Колеги, искам да ви докладвам още нещо. Спомняте си, че
има постъпила една жалба с вх. № МИ-11-9 от 21 септември 2019 г.
Това е жалба от господин Кирил Киров Рангелов, представляващ
местна коалиция „Новото време“ в община Червен бряг. Жалбата,
която сме получили в събота, е срещу отказа. Само че Централната
избирателна комисия се произнесе, има отменено решение и
Общинската избирателна комисия в Червен бряг на 21-ви вечерта
регистрира местна коалиция Новото време, така че тази жалба също
вече няма никакъв предмет. Докладвам ви я за сведение.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Има и нова жалба.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, в тази връзка ще
ви докладвам, че е постъпила една жалба с вх. № МИ-11-42 от
днешна дата. Това е жалба от местна коалиция „Движение България
на гражданите“, която обжалва решението, с което е регистрирана
местната коалиция „Новото време“.
Това засега е само за информация на ЦИК, ще я
преразпределя на колега, за да се гледа.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Доколкото тази жалба е подадена
директно в Централната избирателна комисия, а ние преди да
преразпределим там също нямаме бързина, доколкото ние взехме
решение, указахме и Червен бряг вече са регистрирали по този
начин местната коалиция, сега се жали от трето неучастващо в
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процедурата лице, а именно друга местна коалиция, решението е
взето съгласно нашите указания, но е пратена директно до ЦИК, аз
предлагам още днес да се свържем и да укажем на председателя на
ОИК – Червен бряг, или на друг дежурен да комплектуват
преписката, тъй като там има много решения и своевременно да я
изпратят, защото считам, че въпреки това тук ще трябва да се
изпише проект за решение.
И аз мога да се обадя, или председателстващият след
заседанието, да комплектуват жалбата.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, аз ще се обадя да
комплектуват жалбата.
Колеги, стигнах дотам, че ви докладвах тази жалба от 21-ви,
която казах, че вече е безпредметна, има регистрация.
Колеги,

искам

само

да

докладвам

на

Централната

избирателна комисия, че с госпожа Солакова сме подписали и
изпратили

на

22 септември

едно

писмо

до

Националния

статистически институт във връзка с жалбите, които бяха постъпили
от Перник.
Моля само за последващо одобрение на Комисията.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, за още едно последващо одобрение – позволихме си с
госпожа Солакова да качим като съобщение на страницата на ЦИК в
събота, едно съобщение отново да не се изискват личните карти,
защото имаше запитване. Писмото беше изпратено до ОИК-овете, но
имаше запитване и от други лица и ние си позволихме това
съобщение да не се изискват личните карти.
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Така че моля за последващо одобрение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мирослав Джеров, Николай Николов

и Цветанка Георгиева);

против – няма.
Госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа има едно писмо, което е до Общинска избирателна комисия
– Бяла Слатина. Отговорът също трябва като проект да е публикуван
във вътрешната мрежа.
Те ни питат относно прилагането на т. 1 от Решение № 659 от
23 август 2019 г. за възнагражденията на секционните избирателни
комисии, като поставят конкретни въпроси, свързани с участие в
отделни етапи на членовете на СИК, например в обучението, в
подготовката, ако след това не участват като членове на СИК, дали
ще получат възнаграждението си, или пък тези, които са били само в
деня и са заменени, поради отсъствие на титуляри, и не са взели
участие в обучението и в подредбата, как ще се получава това
възнаграждение?
В т. 1 на Решението ние уточнихме и определихме размера на
възнаграждението, което се изплаща за участие в деня на изборите.
В т. 1.2, 1.3 до 1.4 определихме размер на допълнително
възнаграждение за участие в обучението, за участие в предизборния
ден за получаване на книжата и материалите, включително за
подреждането

на

изборното

помещение.

Точка

1.4

касае

допълнително възнаграждение, което членовете на СИК, които
предават на ОИК протоколите и книжата и на общинската
администрация, те получават също допълнително възнаграждение.
Казали сме го в т. 3, тъй като т. 2 касае участието във втори тур, пак
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за деня е определен размерът. Допълнителни възнаграждения се
дължат само за предизборния ден преди втори тур и за предаването
на книжата и материалите. Там не се предвижда допълнително
възнаграждение за обучение.
Възнаграждението се изплаща само на членове на секционни
избирателни комисии, тоест те от първия момент, ако са участвали в
различните етапи на обучението, на приемането на документите и
подреждането, в изборния ден и са били участници при предаването,
само тогава им се дължат всички тези възнаграждения.
Ако те са участвали само в един от етапите, предхождащ
изборния ден, но не са били членове в изборния ден, те са загубили
това качество „член на СИК“ и възнаграждение на тях не се дължи.
В този смисъл е отговорът във вътрешната мрежа. Моля да го
погледнете и ако сте съгласни да го изпратим на ОИК – Бяла
Слатина.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли други
предложения по проекта на отговор на госпожа Солакова?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа трябва да е публикувано едно писмо от 20 септември 2019 г.
от секретаря на община Момчилград, който поставя въпроси,
свързани със статута на кметствата. Въпросите са много интересни,
защото става въпрос за изясняване конкретно на кметствата, в които
ще се произвеждат избори. И става въпрос за едно несъответствие,
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което се получава при сравнение със списъка, който е публикуван и
на нашата страница. Конкретно са посочени кметствата.
За да не препредаваме, аз ви предлагам директно да
препратим писмото на секретаря на община Момчилград от 20
септември 2019 г. до председателя на Националния статистически
институт, където се поддържа списъкът на кметствата, поради факта,
че за някои от тези кметства, които 2015 г. са с произведени избори,
няма предприети действия и приети решения за закриване на тези
кметства. Те в момента не фигурират в списъка.
Моля да погледнете и проекта на писмо до господин
Цветарски – председател на Националния статистически институт,
да препратим копие от писмото, получено в ЦИК от община
Момчилград с искане за изясняване на статута на кметствата, в
които ще се произвеждат избори във връзка с подготовката на
изборите и отпечатването на бюлетините.
ПРЕДС.

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Колеги,

чухте

предложението на докладчика да препратим писмото.
Има ли други предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Солакова, друг доклад имате ли?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не. По-късно.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: На мой доклад е разпределено
писмо с вх. № МИ-22-187 от 20 септември 2019 г., което получих
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след заседанието на 20-и и е на английски език. Доколкото разбирам,
касае избирателни права на лице, което е от Холандия.
Предлагам ви с протоколно решение да го дадем за превод.
ПРЕДС.

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Колеги,

чухте

предложението на госпожа Ганчева да го дадем за превод.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав
Джеров,

Николай

Николов,

Силвия

Стойчева

и

Цветанка

Георгиева); против – 2 (Таня Йосифова и Ивайло Ивков).
Госпожо Ганчева, друг доклад имате ли?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Андреев,
заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
за сведение постъпило писмо на вниманието на медия Plovdiv24.bg,
СЕМ, ЦИК, ОИК – Пловдив, Комисията за регулиране на
съобщенията. То е адресирано основно до редакцията на медия
Plovdiv24.bg, в което е записано, че публикуван материал се твърди,
че в коалиция „Демократична България“, която е представила
кандидата си за кмет на Пловдив, участват Зелените. То е подписано
от изпълнителния секретар на Партия на зелените господин Дунчев,
който твърди, че те не участват в тази коалиция. В нея би следвало
да участват „Движение на зелените“, които след решението на
Софийския градски съд, което е обжалвано пред Софийския
апелативен и Върховен касационен съд, е променено името на
„Партия на зелените“ на „Движение на зелените“, докато „Партия на
зелените“ ще участва самостоятелно в изборите. С оглед на което
счита, че е неправилна информацията, която е предоставена, и моли
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да бъде обърнато внимание на достоверността на отразяване на
публикацията в медия Plovdiv24.bg.
Тъй като то е адресирано основно до медията, както и до
ОИК – Пловдив, където де факто е представен кандидатът за
Пловдив, аз предлагам да остане за сведение за Централната
избирателна комисия.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли други
предложения? Не виждам.
Остава за сведение.
Имате ли друг доклад, господин Андреев?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, на нашата страница в
„Разяснителна кампания“ е качен клипът за активното избирателно
право, но след неговото свършване започват да вървят и едни други
клипове от предни избори. Явно връзката не е там.
Предлагам тези други клипове за европейските избори да се
премахнат след свършване на нашия последен актуален клип. Това,
едно.
Второ, докладвам за сведение от Общинска избирателна
комисия – Върбица, с което ни уведомяват, че след заявление на
кмет на с. Крайгорци, община Върбица, на свое заседание от 11-и са
прекратени пълномощията на този кмет и са ни изпратили
решението си и заявлението на кмета.
За сведение. То е с вх. № МИ-15-238 от 12.09.2019 г.
За да свършим с отпуските, с които започнахме, в моя
вътрешна папка има питане от кмета на община Поморие с вх. №
МИ-06-292 от 12 септември 2019 г. Трябва да има и проект за мой
евентуален отговор до кмета на община Поморие. Той задава
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следния въпрос. Не касае нашето решение за кметовете. Тук става
въпрос за общински съветници. Затова не съм дал и разгърнат
отговор.
Питането е по решение на Общинския съвет в Поморие:
Имаме назначен заместник-председател и Председател на
Общинския съвет на 8-часов работен ден със заплата и полагащи се
отпуски по Кодекса на труда. Те нямат допълнителни трудови
правоотношения. Би ли следвало – е въпросът – да ползват платен
или неплатен годишен отпуск, ако се кандидатират за предстоящите
местни избори?
Въз основа на идеите, които развихме по отношение на
кметовете, не влизам вече в казуистика. Влизам просто в
приложение на чл. 161, ал. 2 и текстът е построен върху тази
предпоставка. Ако искате можем да влезем и в казуистика.
Въпреки че не съм съгласен с общата идея, но така написахме
това решение, поради което предлагам вече този отговор. Той е
съобразен със смисъла на онова, което сме отговаряли и за кметове.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада
на господин Чаушев и предложения проект за отговор.
Има ли други предложения?
Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен, само след „кандидати“
да напишем „за общински съветници“.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре.
Обърни внимание как ни задават въпроса. Това ми е идеята
да не влизам в казуистика. Вижте как задават въпросите. Това беше
и избликът ми малко по-рано. Нарочно така неясно задават
въпросите. Да, така е. Ако искате казуистика, имате я.
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли друго
предложение, освен предложения отговор на господин Чаушев с
допълнението?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам да го отложим засега, а утре с
готов текст просто да го видите отново и да влезе при тези
предпоставки.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Чаушев, не
мисля, че е за утре. Ние се разбрахме за какво гласуваме. Предлагам
по този начин да се отговори.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам да гласуваме сега писмото,
защото отговорът е ясен и с докладчика сме на едно мнение. Просто
за прецизност, за да са наясно питащите, макар те да не са наясно
какво питат, с оглед въпроса, да напишем, че след думата „са
регистрирани като кандидати“ да добавим „за общински съветници“
в изречението в абзац две. И едно ново изречение: В случай че са
кандидати за кметове, излизат в отпуск през цялото време от деня,
следващ регистрацията им до обявяване на резултатите от изборите.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съгласен съм с предложението.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Колеги,

аз

също

правя

предложение да гласуваме отговора на това писмо. Има ли други
предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване на отговора на
писмото.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
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Господин Чаушев няма друг доклад.
Госпожо Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа
са публикувани два проекта на писма. Те са предназначени за
общините и за регионалните и национални медии с призив за
ползване на нашите материали по разяснителна кампания и за
публикуването им за медиите, като се възползваме от чл. 199а, а за
общините по традиция, както ги правихме за евроизборите с
указания къде се намират и са публикувани материалите. И
предстоящите за публикуване на сайта на ЦИК.
Моля за одобрението им и за изпращането.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Стефанова.
Има ли други предложения?
Ако няма, моля процедура по одобрение и съответно за
изпращане.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-25-25 от
20 септември 2019 г. сме получили писмо-запитване от „Miliva“ във
връзка със сключения договор за интернет кампания в националните
и регионални медии. Тя ни пита дали да потвърдим графика за
излъчване на интернет публикациите, както е в техническото й
предложение. Аз междувременно се свързах по телефона с нея.
Предстоящото излъчване ще бъде от 26-и, както го е предложила и в
техническата спецификация. Тя имаше 20-и и 21-ви за купуване на
медия пакети. Последната седмица, която е предвидена за балотаж,
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там намаляваме публикациите, защото няма да имаме достатъчно и
материали за публикуване, само в две медии.
Планът е публикуван във вътрешната мрежа в моя папка,
както и призив за регионалните медии, освен информационните
материали, петте материала с говорителите, да се опита да
публикува и банерите с линк към официалната страница на ЦИК.
Докладвам го за сведение и запознаване.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.
Нямате друг доклад.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз ви го докладвах
за запознаване. Получихме от Печатницата на БНБ указание за
работа с електронната система за предпечат, утвърждаване и печат
на бюлетините.
В тази връзка ви докладвам тази инструкция за работа. Тя е
изпратена за съгласуване. По принцип тя съдържа и телефони за
контакт и връзка в периода по преглед на образеца на бюлетина и
утвърждаването в изпълнение на наше решение № 993 за контрол
при отпечатването на бюлетините от 7 септември тази година.
Предлагам ви да изпратим писмо до Печатницата на БНБ с
копие до изпълнителния директор на „Демакс Ди Пи Ай“. Да кажем,
че съгласуваме с бележки, а именно:
В раздел „Въведение“ да предложим фирмата, която е
избрана за официален преброител, условно казано, такава е
формулировката, а именно дружеството, което компютърно ще
обработва данните от гласуването в изборите за общински
съветници и за кметове, те трябва да предоставят информацията за
регистрираните партии, коалиции, местни коалиции и независими
кандидати, имената за кандидатите за изборите за кметове, но това
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да бъде извършено съгласувано с Централната избирателна комисия.
Това е в раздел „Въведение“.
На следващо място, да отбележим, че тиражът на бюлетините
по отделните видове избори се подава от Централната избирателна
комисия, а не от Администрацията на Министерския съвет.
В тази връзка да посочим, с оглед на събраната информация,
поименно и за длъжностните лица по отделните администрации на
държавните органи да представят и да уведомят Централната
избирателна комисия за конкретните функционалности, които ще
бъдат предоставени на отделните длъжностни лица, с изключение на
печатниците и на Министерството на финансите.
ПРЕДС.

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Колеги,

чухте

предложението на госпожа Солакова.
Други предложения в тази връзка?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
Решение № 993 за осъществяване на контрол, предлагам ви да
изпратим едно напомнително писмо до общинските избирателни
комисии и до областните управители.
На първо място, да посочим, че сме изискали информация до
26 септември 2019 г. от кметовете на общини за тиража на
бюлетините по видове избори в съответната община.
На следващо място, да напомним на областните управители
до 30 септември 2019 г. трябва да ни изпратят информация за
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адресите за доставка по областните центрове, като, разбира се,
посочат и помещенията както в областта, така и на териториите на
общини в зависимост от това къде ще се съхраняват бюлетините,
помещенията за съхранение на бюлетини.
Да посочим, че областният управител със заповед трябва да
оправомощи едно длъжностно лице, което да получи бюлетините за
областта, заедно с представители на съответните общински
избирателни комисии на територията на съответната печатница.
Да напомним на общинските избирателни комисии, че те с
решение трябва да определят двама души от различни партии и
коалиции от състава си, които да получат бюлетините на
територията на печатницата за съответната община.
Информация с трите имена, ЕГН и телефон за връзка да бъде
изпратена на електронния адрес на Печатницата на БНБ и на
Централната избирателна комисия.
Да кажем на ОИК-овете, че ще бъде използвана електронната
система, която е използвана и в предходни избори за предпечат и
одобрение на образците на бюлетини, с които ще се гласува на
територията на съответната община. Електронната система ще бъде
инсталирана, те ще ползват предоставения от „Информационно
обслужване“ електронен подпис. Своевременно ще бъдат уведомени
за действия, които ще бъдат предприети.
Тези писма могат да бъдат отделни, за да не се объркат
отделните адресати, тъй като в някои случаи са различни тематично
задълженията, за които напомняме.
ПРЕДС.

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Колеги,

други

предложения по предложеното писмо, което да изпратим?
(Дискусия извън микрофоните.)
Колеги, за изпращане на предложените две писма, ако няма,
моля процедура по гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мирослав
Джеров,

Николай

Николов,

Силвия

Стойчева

и

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Госпожо Солакова, друг доклад имате ли?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Баханов,
заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председателстващ.
Да ви докладвам колеги, че се свързах с председателя на
Общинска избирателна комисия в Борован, за да уточним какво не
получават като съдействие от общинска администрация. С оглед на
сгрешените данни, както бяха посочили, оказало се, че при проверка
едно от ЕГН-тата било леко сгрешено с една цифра, поправили са я.
Попитах ги дали имат съдействие по принцип от кмета, дали е
нужно да се свържем евентуално да поискаме по-добро съдействие?
Казаха, че на този етап не е нужно такова и се справят. Тоест, не е от
кмета проблема, а от някои от служителите от администрацията.
Сезирали са и кмета, така че на место ще си решат проблемите.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, други
доклади има ли?
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, в моята папка е постъпило с вх. № МИ-22193 на 21 септември 2019 г. писмо-запитване от господин Кенан Али
Ибрям. То е постъпило на електронната поща на Комисията.
Въпросът, който поставя господин Али Ибрям е, че си е
променил постоянния и настоящия адрес към 16 август 2019 г.
Желае да се кандидатира за общински съветник. Въпросите му са,
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ако това е така, би ли следвало да мога да се кандидатирам в новия
си адрес, след като си е променил през август и постоянния, и
настоящия адрес?
В отговора, който съм приготвил в моята папка, на основание
чл. 397, ал. 1, във връзка с § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби
всъщност обяснявам общите основания за кандидатиране, като
директно записвам следното:
Може да се кандидатира за общински съветник, въпросът му
е за общински съветник, всеки български гражданин, който е
навършил 18 години към изборния ден, включително, не е поставен
под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и има
постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община
към 26 април 2019 г.
Второ изречение:
За да се кандидатирате за общински съветник е достатъчно да
имате адресна регистрация към 26 април 2019 г. на територията на
което и да е от населените места в съответната община.
Това ми е отговорът.
(Дискусия извън микрофоните.)
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги,
съжалявам, че прекъсвам. Аз разговарях с този господин по
телефона в петък. Той ми обясни, че си е сменил и двата – и
постоянния, и настоящия адрес през месец август и вече и двата му
адреса са на територията на община Варна.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Преди това къде са.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Преди това е бил с
постоянен адрес в Момчилград.
ИВАЙЛО ИВКОВ: И настоящ?
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: За настоящия не мога да
кажа. Каза ми само за постоянния.
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Моят отговор беше, че той може да гласува, но не може да се
кандидатира в Момчилград, защото си е сменил и двата адреса през
месец август. Това беше моят отговор по телефона.
(Обсъждане извън микрофоните.)
Колеги, аз мисля, че трябва да му отговорим.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предвид уточнението, което направи
госпожа Дюкенджиева, с което аз не съм запознат, предлагам
първото изречение да си остане така, както си е, включително има
постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община
към 26 април 2019 г., а второто изречение съответно да отпадне и да
уточним вместо него текст, че: За да се кандидатирате за общински
съветник следва да имате съответната адресна регистрация към
26 април 2019 г. в общината, в която желаете да се кандидатирате.
Нещо в този смисъл предлагам.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам отговор в смисъл, че ако
предишният му постоянен и настоящ адрес са били на територията
на друга община, то той не разполага с пасивно избирателно право
на тези избори. Може да гласува и да упражни активното си
избирателно право в секцията, в която е вписан по предишния си
постоянен адрес.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз съм съгласен с добавката на
колегата Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: То не е добавка, а е различен текст.
(Обсъждания извън микрофоните.)
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предлагам първото изречение да
остане както е, защото то съдържа обща постановка, а второто
изречение го оттеглям и вместо него предлагам следното: В случай
че новият и старият Ви адрес са на територията на различни общини,
тъй като въпросът е само за пасивното избирателно право, може да
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се кандидатирате за общински съветник на територията на
общината, на която имате адресна регистрация към 26 април 2019 г.
ПРЕДС.

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Не

може

да

се

кандидатира.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Извинявам се. Може да гласувате на
територията на общината, към която имате адресна регистрация на
26 април 2019 г., но не може да се кандидатирате за общински
съветник.
Оттеглям отговора на въпроса за след почивката.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, имате
ли други доклади?
Централната избирателна комисия ще продължи да работи в
работни групи следобед.
Закривам заседанието.
Следващо заседание утре – 24 септември 2019 г. от 10,00 ч.
(Закрито в 12,51 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Нина Иванова

