
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 125 

 

На 24 септември 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Одобряване на споразумение между БНТ и упълномощени  

представители на партии и коалиции.   

    Докладва: Андрей Андреев  

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

Докладват: Николай Николов, Таня 

Йосифова 

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

наказателни преписки.  

Докладват: Андрей Андреев, Николай 

Николов, Таня Йосифова  

4. Доклади относно разяснителна кампания.  

    Докладва: Кристина Стефанова 

5. Обсъждане на проекти на принципни решения. 

Докладва: Николай Николов 

6. Разни.  

Николай Николов, Цветанка 

Георгиева, Севинч Солакова, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Силва 

Дюкенджиева, Георги Баханов, Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова  
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цанкова 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева 

ОТСЪСТВАХА: Димитър Димитров и Таня Цанева. 

 

Заседанието бе открито в 10,20 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева –председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден уважаеми колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия.  

По дневния ред има ли други желаещи. Госпожа Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Ако може в преписки по дела, жалби и 

сигнали и една поправка на техническа грешка.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В точка разни.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В точка разни.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В точка жалби.  

Моля, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълненията.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Александър 

Андреев, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.  
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По точка първа има думата господин Андреев - Одобряване 

на споразумение между БНТ и упълномощените  представители на 

партии и коалиции.   

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило с вх. № МИ-20-243 от 20.09.2019 г. споразумение 

подписано на 19.09.2019 г. между генералния директор на 

Българската национална телевизия и упълномощени представители 

на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за 

общински съветници. Като споразумението разглежда и 

регламентира участието във всички безплатни форми, както и 

платените клипове съгласно тарифата. Вие може да се запознаете. То 

е качено във вътрешната мрежа.  

В подписването на самото споразумение, което е отворено и 

за всички участници, които искат в последствие след неговото 

подписване да се присъединят е подписано от 26 представители на 

партии и коалиции, включително има и инициативни комитети, 

които са участвали при подписването. Явно са се запознали с 

публичната покана. Споразумението е подписано без възражения, 

без особени мнения, без допълнителни искания от страна на 

представителите на партиите и коалициите, с оглед на което считам, 

че същото следва да бъде одобрено от Централната избирателна 

комисия и ви предлагам проект на решение, с което да одобрим 

споразумението подписано на 19.09.2019 г. между генералния 

директор  и упълномощените представители на партии и коалиции 

регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в 

изборите на 27.10.2019 г., като същото да се изпрати и на Сметната 

палата след одобрението от Централната избирателна комисия.  

Проектът на решението може да го видите в моята папка. То е 

съвсем кратко и е с проектен № 2020.   
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: На първо място, аз не виждам 

споразумението.  

На второ място, като го видя, ще ми трябва време да се 

запозная с него.  

На трето място, имам предварителен въпрос към докладчика. 

Подписано е без възражения от тези, които са го подписали, а има ли 

и такива, които не са го подписали и колко са те от участниците?  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Разбира се, че има такива, които 

не са го подписали, защото не са се явили и не са присъствали. 

Колко са те, аз не бих могъл да кажа в момента. Може да бъдат 

погледнати тези, които са предвидени от 66 участника. Разбира се, 

всеки който се е явил е имал възможност да го подпише в рамките на 

преговорите, които са водени. А мисля, че е качено, но ако не е 

качено,  ще бъде качено за да се запознаете.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Много добре знаем, че имаше там 

оплакване и за мен е абсолютно основателно за дискриминационни 

елементи по отношение на част от партиите и коалициите и 

участниците в изборите. И в същото време ни се представя проект 

като първа точка сутринта на решение да одобрим нещо, което го 

няма във вътрешната мрежа. Аз мисля, че това не е много добър 

подход.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Да помолим да го качат в 

папката. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Няма никакъв проблем да се качи във 

вътрешната мрежа. Този подход, надявам се, че репликата не се 

отнася до членовете на Централната избирателна комисия, а до 

администрацията. Съжалявам колега Ивков, не съм аз човека, който 
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ги качва. Би трябвало да е качено споразумението. Ако не е качено, 

може по друг начин да бъде поставен въпроса.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме към точка 

втора - Проекти на решения относно промени в състави на ОИК. 

По първа точка ще се запознаем със споразумението и отново 

ще дискутираме.  

Господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам, че с 

вчерашна дата с вх. МИ-15-380 в Централната избирателна комисия 

са постъпили две оставки на членове на общинската избирателна 

комисия в Етрополе, а именно госпожа Грета Тодорова и Госпожа 

Весела Трифонова Андреева.  

Моля, да отложим доклада за след обедно заседание, тъй като 

изчакваме съответната политическа сила да уточни кои ще бъдат 

двете лица, които ще заменят двете госпожи. Проектът на решение е 

изготвен. Има и резерви, чиито документи са окомплектовани в 

оригинал с декларации, съгласие и диплома. За след обедното 

заседание ще помоля да отложим. Вчера е пристигнала преписката.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Йосифова заповядайте.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

гласувано от нас изплащане на възнаграждение с протоколно 

решение на ЦИК от 12.09.2019 г. на ОИК – Самоков – Софийска 

област, за дежурство е възникнала техническа грешка, като датата 

която ние сме приели е 19 юли, а в същност става дума за 3 

септември. Всичко останало е както е в приетото протоколно 

решение. Само датата е сгрешена.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Моля, процедура по гласуване 

за поправка на допусната техническа грешка, да се счита 

заседанието 3 септември.  
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Госпожа Дюкенджиева иска думата за едно съобщение.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, спомняте си, 

че вчера гласувахме решение по една жалба от Благоевград на 

госпожа Солакова за кметствата. И в същото време решение на 

господин Баханов за промяна в ОИК – Родопи. В стенографския 

протокол решението на госпожа Солакова е казано, че е № 1172, а на 

господин Баханов 1170. Номерата са обратни. Жалбата на госпожа 

Солакова, решението е с № 1170, а на господин Баханов е с 1172. 

Само за информация на ЦИК.  

Благодаря.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме към точка 

трета - Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки.  

Господин Андреев заповядайте.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило в Централната избирателна комисия с  вх. № МИ-15-381 

от 23.09.2019 г., писмо от общинска избирателна комисия Върбица 

към която е приложена жалба, която е адресирана чрез ОИК – 

Върбица до Централната избирателна комисия и до Комисията за 

защита на личните данни от Кадир Назиф Хасан, като представител 

на Партия „Движение за права и свободи“ – Върбица.  Упълномощен 

представител с пълномощно № 133, както и съответното решение 

към нея, взето с протокол № 6 от 23.09.2019 г. и приложено към тях 
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и пълномощно № 133-3 от 15.08.2019 г. в полза на представителя 

като общински председател на Партия „Движение за права и 

свободи“ от Айсел Руфат, който е упълномощен представител на 

господин Карадайъ като представител на Движение за права и 

свободи.  

В жалбата, която може да видите във вчерашна дата в 

заседанието е качена, се твърди, че при събирането на подписите от 

страна на Инициативния комитет за издигането на кандидатурата за 

кмет на община „Върбица“ на Реджеб Алиев при събирането на 

подписите, членовете на Инициативния комитет, които би следвало 

да удостоверяват със своя подпис събирането на подписите от 

страна на подкрепящи избиратели не е направено. Като същите 

подписи на избирателите са събирани в подписката от други лица, а 

членовете на съответния инициативен комитет са препотвърждавали 

в последствие съответните подписи положени в подписката. Като в 

края на самата жалба се цитират и свидетели, които могат да 

удостоверят това нещо.  

В рамките на вчерашния ден общинската избирателна 

комисия Върбица се е произнесла с решение по жалбата, като е 

оставила същата без разглеждане. Тъй като в случая общинската 

избирателна комисия е счела, че тя не е компетентна да се 

произнесе. Няма акт годен, който да бъде обжалван. Принципно 

жалбата би трябвало да е насочена към такъв акт на общинската 

избирателна комисия, поради което е оставена без разглеждане и е 

изпратена за разглеждане по компетентност от Централната 

избирателна комисия.  

В случая считам, че Централната избирателна комисия не 

може да се произнесе, тъй като не става въпрос за обжалването на  

решение на общинската избирателна комисия. Става въпрос  
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евентуално при събирането на подписите за нарушаване на правата 

на избирателите от гледна точка на защита на техните лични данни и 

удостоверяването на това обстоятелство. С оглед на което считам, че 

същата трябва да бъде оставена за сведение, тъй като е адресирана 

чрез ОИК Върбица и до Комисията за защита на личните данни, 

която би следвало да се самосезира и да извърши проверка, дали 

наистина имаме нарушаване на регламента за защита на личните 

данни или не. И ако има такава вече да може да бъдат предприети 

необходимите действия.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги. Господин 

Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ще започна организационно. ОИК 

решава, че не му е работа да се занимава с него. Изпраща го на ЦИК 

и ЦИК казва: „Много добре, това не е ваша работа“. Горе долу това е 

смисъла на това, което чухме. Било жалба, било сигнал, така или 

иначе действията се извършват в района на определена ОИК. ОИК 

нищо не прави. Позовава се на жалби без разглеждане и т.н. Като 

простата история тук е, сигнал е. Сигнал е, защото е за определен 

тип действия. Естествено. И какво сега. От тук нататък нашите 

колеги, като видят, че нещо не могат да направят, преформулирам 

историята. Изпращам го на ЦИК. ЦИК си затваря очите и отива 

някъде си в безкрайността. Така ли ще правим? Ако ще правим така 

много добре. ОИК не му се занимава, хайде централно да се 

разправят. А централно казват, станалото станало, действайте.  

Моето предложение е де се върне обратно на ОИК. Да си 

изследват цялата ситуация и тогава да ми пишат до ЦИК, че общо 

взето ЦИК да се разправя с такива едни странни неща, които се 

случват в реалността.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата.  
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Твърдението в жалбата е, че 

подписите от избиратели в подкрепа на независим кандидат не са 

събирани от членовете на инициативния комитет, а и от други лица, 

които нямат общо с инициативния комитет. Това е твърдението.  

Моето предложение беше да остане за сведение, тъй като са 

сезирани и ОИК и Комисията за защита на личните данни. 

Централната избирателна комисия в случая няма как и какво да 

направи. Така както считаме, че по отношение на ОИК няма как да 

го направи, но ако трябва два се върне отново за извършване на 

проверка, това е второто предложение. Моето е да остане за 

сведение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. Виждате 

жалбата на 23-ти е качена.  

Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, тук въпроса е, ако има нарушение 

какво би последвало? Какви са правните последици? И дали следва 

ЦИК да изследва дали има нарушение при положение, че това се 

случва на територията на една община. Не мога да разбера, защо 

общинската избирателна комисия няма санкция по въпроса? Тя за 

сведение ли го е оставила или е проверила случая? 

Само ви припомням, че аз защитавах тезата да могат поне с 

пълномощно в чужбина на предходните избори да събират 

инициативните комитети подписите и аз срещнах страхотен отпор от 

почти всички членове на ЦИК и не позволихме това нещо. Сега 

изведнъж ние оставаме за сведение сигнал, че се събират дори от 

неупълномощени хора. Трябва да имаме една практика по въпроса. 

Ако това ще бъде мъртъв текст на Изборния кодекс и на нашите 

решения да дадем да се разбере и да го оставим за сведение. Ако не, 
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следва да върнем на ОИК за извършване проверка по случая и 

взимане на съответните мерки.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз лично застъпвам становището, 

че общинската избирателна комисия повече от това няма какво да 

извърши като проверка. Още повече, че ако четем протокола в 

момента подписката дори не е и в ОИК, а е в ГД „ГРАО“, което 

извършва проверка за регистрацията. Но дори и да бъде, няма как 

общинската избирателна комисия колегите да ги превърнем в 

следователи, да издирват дали е положен този подпис пред някой 

или не. Затова имаме компетентна комисия за защита на личните 

данни.  

В тази връзка мисля, че до момента винаги е била практиката, 

включително и сигнали когато имаме за нарушаване на правата за 

ползването на личните данни на избиратели, да го насочваме към 

Комисията за защита на личните данни, която е компетентна. А в 

случаите в които има евентуално данни, които биха могли да 

насочат към извършено престъпление и на прокуратурата в 

предходни избори. Затова аз го оставих за сведение. Ако има друго 

становище разбира се, аз ще се съобразя и ще подготвя писмо, ако се 

приеме това, да се изпрати отново на ОИК за извършване на 

проверка.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбирам, че любимо занимание е 

подмяна на думи. Кой казва, че ОИК трябва да се превръща в 

следовател? Няма такова нещо.  

ОИК трябва да си пише решенията такива, каквито трябва да 

си ги пише. Ако счита, че няма да прави проверка, да си го напишат 

така както си счита. Но не да прехвърля свои действия на 

Централната избирателна комисия. Това е положението. Ако искат 
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да правят проверка да я правят. Ако не искат, да не я правят. Но да 

не се крият зад замотани словосъчетания и неправилно формулиране 

на случая.  

И организационно ЦИК решава какви указания да даде на 

ОИК да си спазва закона. Не при техните формулировки, а при 

нашите формулировки, защото се счита, че ЦИК общо взето дава 

указания по прилагането на закона. В случая се касае за сигнал, 

въпреки формулировките.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Решението е от вчера. Господин 

Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Без разглеждане се оставят жалби по 

отношение на постановени актове. Тук в случая се касае за 

неправомерни действия и словосъчетанието без разглеждане, което 

визира жалби е леко неадекватно. Това твърдя. След като влизаме в 

терминологични истории зад което стои просто някаква воля. Беше 

ясно казано още в първите две изречения. Или връщаме да се 

извърши проверка или не връщаме и си затваряме очите. Това е 

моята визия за ситуацията. Ние не се крием зад юридическа 

терминология и си мислим, че много я владеем.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако го върнем на ОИК, 

това значи, че ние го разглеждаме по същество и намираме, че е 

незаконосъобразно. Иначе нямаме друга процедура да отменим това 

взето от ОИК решение. Доколкото аз чета, те са оставили без 

разглеждане жалбата с едно особено мнение, защото липсва акт, 

който да бъде предмет на проверка, казват в мотивите ОИК. 

Регистриран е Инициативния комитет и подписите в момента се 

проверявали от ГРАО. Най-отдолу пише без разглеждане. Колко 

хора са гласували така на финала. Има акт, който е без разглеждане 
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по съображение, че липсва акт на обжалване. Явно терминологията е 

различна, но говорим за краен резултат.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Доколкото разбрах 

предложението на колегата Чаушев не е да отменяме акт, а да 

върнем преписката с едно писмо да извършат допълнителна 

проверка. И тогава да се произнесат. Това е доколкото аз разбирам 

предложението на колегата Чаушев, като второ предложение 

различно от моето.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли колеги, които желаят да 

вземат становище? Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз мисля, че много време отделихме, а 

случая е доста прост. Каса се не за жалба, а за сигнал за извършени 

нередности, по време на събиране на подписка от един участник в 

изборите спрямо друг. Вместо да провери сигнала по същество и да 

препрати случая на компетентен орган са се произнесли с решение, с 

което оставят без разглеждане жалба. Ясно е, че това макар и 

наименовано жалба не е жалба а е сигнал за извършени нередности. 

И това как е озаглавено от жалбоподателя, така наречен, не би 

трябвало да определя решението на ОИК. Така че аз не считам, че 

трябва с такова решение да се произнасят. По скоро е следвало, ако 

считат, че нямат ресурс да  направят нещо, да го препратят на 

Комисията за защита на лични данни, вместо да пишат решение за 

оставяне без разглеждане.  

При това положение имаме два варианта. Или и ние да 

оставим или да го върнем, за да предприемат съответните действия. 

Има две предложения. Не мисля, че много мотиви може да изкажем 

повече. Да гласуваме предложението на докладчика и другото и това 

е.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Този сигнал е и до Комисията и 

до нас адресиран.  

Има ли други колеги, които желаят да вземат отношение по 

двете становища? Няма. 

Гласуваме второто предложение на господин Чаушев, да 

изпратим жалба, според него сигнал, на ОИК Твърдица за 

разглеждане.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 6 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Таня Йосифова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Николай 

Николов, Цветанка Георгиева), против – 9 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров). 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Не се постигна решение.  

Предложението на докладчика за сведение.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаема госпожо председател, 

уважаеми колеги, докладвам ви сигнал за нарушение. Сигнала за 

нарушение бихте могли да го видите в моя папка за днешно 

заседание с № МИ-11-41. Сигналът е постъпил на 22.09.2019 г. в 

Централната избирателна комисия. Сигналът е от госпожа Румяна 

Стоянова Друмева, която е председател на Общинския съвет на БСП 

и представител на Коалиция БСП за България за гр. Казанлък. В 

сигнала е за нарушения, които са извършен от общинската 

избирателна комисия Казанлък.  

Госпожа Друмева в своя сигнал, който може да видите, 

описва следната фактическа обстановка. На 21 септември в 13.00 

часа е било подадено предложението за регистрация на Коалицията 

на кандидатската листа на общински съветници. Около 13.45 часа 
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пълномощниците са напуснали помещението на общинската 

избирателна комисия. А около 14.30 часа, тоест час и половина след 

като е подадено предложението, но преди да бъде прието решението 

за регистрация на кандидатската листа в социалната мрежа фейсбук 

е била налична публикация от физическо лице, което е посочено с 

копие от подадено предложение и коментар по отношение на 

кандидатската листа.  

Разбира се след като е видяла този факт в 14.30 часа, 

представителя на Коалицията се е обърнал със сигнал първо до 

съответната общинска избирателна комисия. Общинската 

избирателна комисия е разгледала сигнала на плоскостта на 

нарушение на личните данни. И е приела решение 81, което е 

приложено към сигнала и което също може да видите. Това решение 

81 от 21 септември, вероятно е късно вечерта всъщност пише, че е 

публикувано на интернет страницата на общинската избирателна 

комисия в 2,50 часа.  

Общинската избирателна комисия във връзка с наведените 

твърдения за изтичане на лични данни е приела, според мен леко 

извън компетенциите си, че не е установила нарушение на личните 

данни и също така е приела втори пункт от своето решение, да се 

уведоми подателя на сигнала за възможността да се обърне към 

компетентния орган. Общинската комисия има знанието кой е 

компетентния орган.  

И на трето място, комисията е счела, че не са налице 

обстоятелства за предсрочното прекратяване на мандата на 

членовете на комисията.  

Връщам се към сигнала, който е депозиран при нас на 22 

септември. В него на стр. 2 са описани физическите лицата, които са 

присъствали в помещението на общинската комисия, когато е внесло 
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заявлението за регистрация на кандидатската листа. Те са членове на 

общинската комисия. Обръща се внимание, че е присъствало едно 

физическо лице, което не е имало качества нито на член, нито на 

технически сътрудник и малко по-късно същия ден с него е бил 

сключен граждански договор за да добие функцията на технически 

сътрудник. Иначе накрая на сигнала, с които ви запознавам, до 

Централната избирателна комисия се моли да се упражнят 

правомощията на ЦИК по чл. 57, ал. 1, точка 2 за методическо 

ръководство и за чл. 57, точка 6. Иска се освобождаване на състава 

на общинската избирателна комисия Казанлък, в случай, че 

установим нарушения на процедурата. 

 Аз докладвам този сигнал за сведение. Не смятам, че има 

установени нарушения на полето на личните данни, където изцяло 

са изложени фактите за сигнала. Има възможност сигнало-подателя 

да се обърне към компетентния орган. Тази възможност му е указана 

и от общинската избирателна комисия. Ако разбира се, се развие 

такава процедура и има влязъл в сила акт в този смисъл, тогава 

бихме могли съответно да предприемем действия в този смисъл. На 

този етап считам, че сигнала трябва да бъде за сведение. Той е за 

нарушения, които са извършени от общинската избирателна 

комисия. При изложените факти. не се депозира жалба срещу 

решение 81, което е приела общинската избирателна комисия. Така 

че докладвам този сигнал за сведение. 

Считам също така, че фактите, които са установени на този 

етап са достатъчни. Приложено е освен пълномощното на 

представителя на Коалицията е приложеното и писмото на ръка, с 

което те са се обърнали веднага след обяд на 21 септември към 

общинската комисия, по който техен сигнал до общинската комисия, 

общинската комисия е приела решение 81.  



16 

 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други становища има ли? Ако 

няма остава за сведение.  

Минаваме към точка четвърта – Доклад относно 

разяснителна кампания.  

Заповядайте колега Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа в 

моя папка е публикувано предложението на Премиер студио за 

втори клип. Моля да го прегледате и да си кажете мнението.   

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, обединяваме ли се 

всички около това, че трябва комисията да слиза от буса и да отива 

при хората с увреждания, а не както е предложението, хората с 

увреждани да ходят. И не намираме, че когато човек с увреждане 

стои в инвалидна количка това е  дискриминиращо. Ние го правим за 

тези хора. Как иначе да ги отличим от другите избиратели? 

Колеги, има ли други бележки към филмчето, което виждаме? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не знам в петък какво решение сте 

взели. Но за мен противоречи на Закона за обществените поръчки. 

Или поне трябва да се провери и да имаме становище на юристите, 

че не противоречи. Ние правихме обществена поръчка за създаване 

на лого за копи райт и за изработване на пет клипа, с обща 

прогнозна стойност 40 000 лв. И сега изведнъж оферирано за 1000 

лв. в разговор с ръководството ми идва нова оферта за над една 

четвърт от цената на обществената поръчка за един единствен клип, 

който не може да се разпространява и по другите канали. Рейтингът 

на Българската национална телевизия е изключително нисък в 

сравнение с другите. Така че аз не знам по какви подбуди и какво ще 

прави този клип? Какъв ще бъде, с каква тематика? И как ние ще 

решаваме да се произведе нещо. Другите ги гледаме тук. А този 

клип ние не знаем и какво ще бъде. Аз не съм виждал сценарий на 
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този клип, втори борд на клипа. Какво правим ние с БНТ? Даваме 

възможност да развият активитет БНТ, без да знаем какво ще дойде. 

Освен това той се дублира с първия клип доколкото разбирам. Ще 

призовава да гласуват. Как ще обосновем ние  финансово, 

Централната избирателна комисия и като логика изработването на 

един толкова скъп клип.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата. Тръгнахме от 

там, че докладчика докладва предложение, постъпила оферта за 

сключване на договор за излъчване. Лично моето мнение е, че 

достатъчно договори сключихме. Подсигурихме достатъчно 

телевизионни канали, които да излъчват нашите клипове и ще 

гласувам против тази оферта.  

Що се отнася до филма, който е гласуван в петък да се 

изготви от Националната телевизия с разпознаваеми лица, които да 

призоват за повишаване на избирателната активност е прав колегата 

Ивков, че трябва да видим как ще изглежда този филм. Това е 

първия въпрос предвид обществената поръчка. Има решение в тази 

насока. Ако не възразявате да направим след обяд едно проучване.  

Госпожо Стефанова имате думата.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: По повод офертата, която ви 

докладвах в петък, няма постъпило предложение да я одобрим и да 

сключваме договор. Така че остава за информация.  

По повод клипа за БНТ основанието за сключване на договор 

е чл. 14, ал. 1, точка 3 от ЗОП за медийни доставчици. След 

работното заседание като се ориентираме какво правим от тук 

нататък, ще възложа на юристите да напишат юридическо 

становище.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Нека да вземем становище от 

Правния отдел и след обяд да върнем отново въпроса.  
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Във вътрешна мрежа от петък 

МИ-25-24 от 19.09.2019 г.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Аз изказах своето становище. 

Ако някой иска да я обсъждаме тази оферта и да сключваме договор, 

моля кажете. Няма изказвания в тази насока. Значи остава за 

сведение.  

Колеги, преминаваме към точка пета – Обсъждане на 

проекти на принципни решения 

Господин Николов има думата.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, изминалата 

седмица когато обсъждахме решението за опаковането се постави 

въпроса за изготвяне и за тези избори на решение относно реда за 

предаване от секционните комисии на общинската избирателна 

комисия на сгрешен протокол при попълването му.  

Приготвил съм проект на решение, което може да видите в 

моята папка. Това е 20-22 връщане на сгрешен протокол. Трябва да 

кажа относно встъпителните думи в рамките на проекта, че той е 

основан на чл. 433 от Изборния кодекс. Не правим съществени 

различия в сравнение с решението, което приехме по отношение на 

европейските избори № 375, дотолкова доколкото има абсолютно 

съвпадение между чл. 274, който имаше отношение към сгрешения 

протокол в европейските избори и беше основание на решение 375. 

И чл. 433, което се явява правното основание на настоящото 

решение. В рамките на решението са дадени на първо място в точки 

3 и 4 разграничението между сгрешен протокол, по смисъла на чл. 

433 от Изборния кодекс и допуснати други грешки, които не правят 

съответния запис като сгрешен и не налагат връщане на протокола.  

На второ място, развиваме подробно в контекста на Изборна 

книга 88, която представлява протокол за предаване на сгрешен 
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формуляр и приемане на нов формуляр на протокола от секционната 

комисия на общинската комисия, начина по който сгрешения 

протокол се предава от секционната комисия на общинската 

комисия. В този случай потенциално сгрешените протоколи биха 

могли да бъдат поне двойно повече. Така че за разлика от 

европейските избори, където имахме обичайно един секционен 

протокол, тук имаме навсякъде поне два. Един в избора за общински 

съветници и друг в избора за кметове.  

Искам да отбележа като нов момент точка 9. Тя е по повод на 

въпрос, който беше зададен от колегата Чаушев при обсъждане на 

решението за опаковане и касае отговор на въпроса, къде отива 

сгрешения протокол след като бъде предаден на общинската 

избирателна комисия.  

Ние сме предвидили отговор на този въпрос в Изборната 

книга 88, където накрая сме записали, че екземпляра от протокола на 

ОИК, това е екземпляра за приемане и предаване между СИК и ОИК 

и сгрешения протокол се предават на общинската администрация, 

съгласно чл. 457, ал. 4 и чл. 87, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс. Това 

е в седмодневен срок от обявяване на изборните резултати, 

документацията по изборите се предава от общинската комисия на 

общинската администрация.  

Има и една друга добавка, която е точка 10 и тя касае, че реда 

за евентуално сгрешени протоколи при първия тур или по скоро при 

първи тур за кметове и изборите за общински съветници е същия за 

предаване на сгрешения протокол и при евентуален втори тур. 

Приблизително това е текста. Той е кратък. Моля да се запознаете.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Как ще действаме сега? Точка по точка 

или наведнъж да започна? 
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Сериозно е решението. Ново е. 

За първи път правим такова отделно решение. Преди това имаше 

възможност да го уредим в указанието и го извадихме за нарочно 

решение. Нека да се запознаем и след обяд преминаваме към 

обсъждане на решението страница по страница.  

Точка разни.  

Господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, във вчерашното заседание 

обсъждахме отговор на въпрос на гражданин, който да го докладвам 

отново. Намира се в моята папка и за днешното заседание.  

Господин Али Ибрям постави въпроса за това, че си е сменил 

постоянния адрес на 16 август 2019 г., както и настоящия. Уточни 

се, че си ги е сменил от една община в друга община. И поставя два 

въпроса. Къде следва да гласува за изборите? Къде следва да 

упражни активното си избирателно право?  

Вторият въпрос, който предизвика и работно заседание в 

последствие. Има ли право да се кандидатира за общински 

съветник?  

В представени отговор съм цитирал на първо място § 1, точка 

4, което урежда разбивка на термина живял, съгласно чл. 396 от 

Изборния кодекс. Благодаря на колегите вчера. Уточнихме на 

работно заседание, че има една много голяма разлика между 

параграф 1, точка 4. Имаше отношение към активното избирателно 

право. И § 1 точка 5 имаше отношение към пасивното избирателно 

право. Цитирам § 1 точка 4, който изрично казва, че тези избиратели, 

които са си сменили адреса след 26 април имат право да гласуват по 

предишната си адресна регистрация, където са включени в 

избирателните списъци.  
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В последствие цитирам и съдържанието  на чл. 397, ал. 2 във 

връзка с § 1, точка 5 от Допълнителните разпоредби. Същността на 

отговора е дадена в трети абзац. В случай, че предишния и новия ви 

адрес са на територията на различни общини, за което се сещаме от 

съдържанието на писмото, имате право да гласувате в секцията по 

предишния ви адрес. Това е терминологията на § 1, точка 4. И 

съответно има и отговор на въпроса му по отношение на пасивното 

избирателно право.  

Моля да се запознаете. Това е върнат доклад от вчерашно 

заседание.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания по 

предложения отговор колеги?  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във втория абзац се 

възпроизвежда дословно разпоредбата на § 1, точка 5 от 

допълнителните разпоредби на Изборния кодекс по отношение на 

изискванията за това, кой може да бъде избиран за общински 

съветник. И по отношение на адресната регистрация закона е 

категоричен за постоянен и настоящ адрес, а не така както е 

изписано със съюза или.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мен отговора е добър и така. Но е 

по-ясно и точно и с повече конкретика, ако остане само третия абзац 

в този отговор. Отговаряме точно. Пита ни: Смених си постоянния и 

настоящ адрес от еди-къде си до еди-къде си август месец. Ние му 

казваме: Можеш по предишния си постоянен адрес да гласуваш, 

нямаш пасивно избирателно право.  

Считам, че така е по-добре, за да не изпадаме в 

теоретизиране.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението колеги, да 

отговорим конкретно на зададения въпрос.  

Колеги, нека да отговаряме конкретно.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Приемам предложението на колегата 

Ивков и казаното от колегата Иванова, първи и втори абзац да 

отпадне и да остане само конкретиката на третия.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Приема ли това Комисията? 

Други бележки към отговора?  

Колеги, процедура по гласуване на коригирания отговор.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Георги Баханов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов,Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

1 (Йорданка Ганчева).  

Гласуваме колеги протоколно решение, отговора да се качи в 

Рубриката „Въпроси и отговори“, като го изготви докладчика.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Георги Баханов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Госпожо Георгиева заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № МИ-22-197 от 23 септември от Цветолина Симеонова 

– директор на основно училище в гр. Казанлък. Тя ни казва, че 

учител от повереното ѝ училище се кандидатира за кмет на община 

Казанлък и въпроса ѝ е свързан с това, дали трябва да ползва отпуск 

или не.  

И аз ви предлагам текст за отговор.  
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Уведомяваме ви, че съгласно чл. 161, ал. 1 от Изборния 

кодекс, учителят от училището, което ръководите като кандидат за 

кмет на община Казанлък, задължително ползва по свой избор 

неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск от деня 

следващ деня на решението за регистрация до обявяване на 

резултатите от изборите.  

Предлагам да гласуваме отговор, с който казваме, че след 

като се е кандидатирал този учител за кандидат за кмет трябва да 

излезе в отпуск.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма изказвания 

към отговора, моля процедура по гласуване. Който се кандидатира за 

кмет излиза в отпуска.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Георги 

Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

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

 Заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от Христомира Рашева, която е утвърдена с наше протоколно 

решение за резервен член на общинска избирателна комисия 

Оряхово. С това заявление тя иска да бъде освободена като резервен 

член на общинската избирателна комисия. И е постъпило 

предложение от Коалиция „БСП за България“ с което те предлагат 

на мястото на Христомира Рашева, да бъде включена Христослава 

Велкова. Към предложението е приложена съответно декларация и 

диплома за завършено висше образование.  

Предлагам на Централната избирателна комисия с 

протоколно решение да освободи резервния член досегашен и да 
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включи в списъка на резервните членове новото предложение от 

политическата партия.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. Ако 

няма въпроси, моля процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Георги 

Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Госпожо Ганчева заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря госпожо председател.  

Колеги, с вх. № МИ-22-187 от 24.09.2019 г. е получен 

превода на писмото, което вчера ви докладвах. И то е от господин 

Марсел Ван Биргелен-Мехмед. Като той пише, че е от Нидерландия. 

От две години живее в България в село Голям Поровец, близо до 

Исперих. Има къща там, адрес „Арда“ 11. Като сочи, че е бил в 

общината да се регистрира за общинските избори, но не било 

възможно. Кметът отказал, защото една от една от цифрите липсвала 

в неговата лична карта. Но тя е правилна. Казали му, че трябва да 

отиде при нотариус да изготви документ, че има къща там и шест 

месеца и след това всичко ще бъде наред. И той моли да го 

информираме, дали е вярно, че не може да участвам в тези избори, а 

чак след пет години.  

Колеги, приложено е и удостоверението за пребиваване на 

гражданин от Европейски съюз, откъдето е видно, че той има адрес 

така както го е цитирал. Аз ви предлагам с оглед нашата 

компетентност и компетентността на органа по 23 да изпратим на 

кмета на община Исперих за проверка и действие по компетентност.  
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Аз не виждам какво друго може да направим ние. 

Общинската администрация е компетентна за включването на 

гражданите на държави членки на Европейския съюз, част втора, 

съответната проверка, подаване на декларация.  

Извърших служебна проверка. Помолих администрацията в 

базата данни, която имаме тук, дали е подавано лицето като списък в 

част втора. Не беше открито. Ако има други предложения съм 

готова да ги приема.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само един текст отдолу. Да ни уведоми за 

извършените действия и взетото решение. Става въпрос за 

гражданин на Европейския съюз, така че нашата администрация 

трябва да бъде и тя на европейски ниво. Задължително последното 

изречение, незабавно след извършената проверка да ни уведоми. 

Дори може срок да сложим.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Чаушев, мисля че срока 

незабавно е достатъчен. Приемам с оглед на това, че става въпрос за 

избирателни права и осигуряване на възможността на лице да 

упражни правото си на глас в случай, че отговаря на изискванията на 

закона.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания колеги, други 

допълнения? Няма.  

Колеги, процедура по гласуване на предложението за 

изпращане по компетентност на въпроса, като поискаме и обратна 

връзка да ни уведомят за резултата.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Георги 

Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 
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Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

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

Госпожо Бойкинова заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка се 

намира отговор до госпожа Димитринка Крумова в заседанието от 

петък. Въпросът към нас, който поставя госпожата, може ли 

временно изпълняващ длъжността кмет в кметството да бъде член на 

СИК в изборите на 27.10.2019 г. Категорично ѝ отговаряме, че не 

може, временно изпълняващ длъжността  кмет на кметство да бъде и 

едновременно член на секционна избирателна комисия.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте предложението за 

отговора. Ако няма други мнения, моля процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Георги 

Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, само да ви осведомя, че 

имаме насрочени дела в районен съд Русе на 1.10.2019 г. и Софийски 

районен съд три дела на дати 11 октомври и 17 октомври и на 5 

ноември. Предлагам както сме процедирали през 2015 г. с молби до 

съответните състави да поискаме пренасрочване на делата за 

извънактивен период. С призовки е призована и госпожа Стоева като 

актосъставител и съответно Централната избирателна комисия като 

страна.  

Предлагам да поискаме пренасочване на делата след активен 

период, а още повече, че има и повдигнат спор за подсъдност между 

Софийски районен съд и административен съд София. Така че 

предполагам, че до произнасянето делата ще бъдат отсрочени. Но 
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ние своевременно да уведомим тези съдебни състави, че 

Централната избирателна комисия ще помоли за пренасрочване, с 

оглед на това да може да осъществи процесуално представителство в 

по-късни дати, които да са извън активния период.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги. Молим за 

пренасрочване на делата пред Районния съд. Колеги, ако сме на 

единно мнение, че в активен изборен период не ни е точно дейността 

да бъдем в районния съд, молим за отлагане по уважителни 

причини. Моля процедура по гласуване.  

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

Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

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

Госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, пропуснах, тъй като по 

доклада ми лицето Марсел Ван Биргелен-Мехмед ни писа на 

английски. Ние направихме превод. Считам, че съобразно 

протоколното ни решение, с което решихме да изпратим копие от 

писмото до него, би следвало да му се изпрати след превод на 

английски. Аз като докладчик считам, че следва да има превод. Не 

знам дали би следвало да го гласуваме. Това е за коректност на 

доклада го казвам. Ако искате да вземем протоколно решение за 

превод.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване 

на предложението за извършване на превод.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 
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Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

1 ( Ивайло Ивков).  

Госпожо Дюкенджиева заповядайте.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка 

има качено писмо с вх. № МИ-06-348. Това е предложение от 

общинска избирателна комисия в Годеч за промяна в състава на 

резервните членове. Като се предлага на мястото на резервния член 

Методи Първанов Кирилов, да бъде утвърден като резервен член 

Първан Кирилов Милчев.  

Колеги, предлагам само за протоколно решение за промяна в 

състава на резервните членове на ОИК – Годеч.  

Оттеглям доклада, тъй като няма постъпило заявление от 

лицето, което първоначално е предложено за резервен член. Няма 

молба за неговото освобождаване. Затова оттеглям доклада. 

Колеги, второто нещо, което искам да ви докладвам е едно 

писмо, което е получено на 22-ри. Качено е в моя папка от вчерашно 

заседание. Писмото е с вх. № МИ-15-375 и от общинска избирателна 

комисия Драгоман, които ни задават въпроса, дали могат да бъдат 

вписвани в изборния ден в част втора, лица както те твърдят, 

британски поданици, които живеят повече от 10 години, селото е 

посочено, но не са включени в избирателния списък част втора. И 

въпроса е дали те могат да бъдат дописвани в изборния ден и 

съответно да упражнят право на глас.  

Аз лично ви предлагам проект на отговор. Да укажем на 

общинска избирателна комисия Драгоман, че лицата не могат да 

бъдат дописани в изборния ден в част втора на избирателните 

списъци.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте предложения 

отговор. Ако няма изказвания в обратния смисъл, моля колеги 

процедура по гласуване да изпратим предложения отговор.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Заповядайте господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, има продължение от 

вчерашната сага с ОИК, община Борован. Вх. № МИ-06-347 от 

23.09.2019 г. Знаете имаше писмено оплакване до СИК от 

председателя на ОИК – Борован, че нямат нужда от съдействие от 

определени служители от община Борован. Днес има от определен 

служител от община Борован срещу общинската избирателна 

комисия, че не са се държали коректно члена на ОИК Борован, който 

е искал справката, вследствие на което се е получило сгрешеното 

ЕГН, едната цифра и поправката, която вчера ви докладвах. Има 

оплакване от председателя на ОИК Борован, че се е държал 

арогантно и недопустимо, грубо, с обиди и заплахи. Това е 

адресирано и до кмета. Има копие и до кмета на Община Борован. 

Това е от служителка, специалист ГРАО и архив, община Борован, 

Ц. М., гл. специалист.  

Вчера остана за сведение. Свързах се по телефона с 

общинската избирателна комисия, с председателя ѝ. Каза, че ще се 

изяснят на място. Госпожа главния специалист ГРАО и архив, 

община Борован каза, че е уведомен своевременно кмета на 

общината. Недопустимо е поведението на ОИК – Борован и моли за 

нашето становище по гореописаното.  
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Единия вариант е да го препратим на общинската 

избирателна комисия за становище. Навлизаме в един омагьосан 

кръг. Ако прецените може да го изпратим до общинската 

избирателна комисия за някакво становище или обяснение към нас.  

Уважаеми колеги, предлагам да остане за сведение. Ще се 

свържа отново с председателя на общинска избирателна комисия – 

Борован, с една молба за по-коректно отношение в отношенията им 

и комуникацията със служителите на общинска администрация 

Борован.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други колеги, които да 

направят предложения да продължаваме разследванията и писането 

на писма? Няма. Тогава остава за сведение.  

Други колеги? Госпожа Стефанова заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-120 от 

днес е дошъл информационен бюлетин от IFES, Международната 

фондация за изборни системи. В него те ни уведомяват за 

предстоящи президентски избори на 28.09.2019 г. в Афганистан, че 

президента на Афганистан ще бъде избран с абсолютен мажоритарен 

вот. Ако това не бъде постигнато ще има балотаж, както е било 2014 

г. Като 18 кандидати ще се борят в президентската надпревара. За 

по-подробна информация можете да разгледате бюлетина във 

вътрешна мрежа или на сайта на IFES.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги желаят ли да се 

включат в сутрешното заседание? Госпожо Йосифова заповядайте.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в моя папка можете да видите 

проект за решение във връзка с постъпила жалба от Ивайло Иванов, 

представляващ местна коалиция Движение България на гражданите.  

В посочената жалба, жалбоподателя твърди, че общинска 

избирателна комисия Червен бряг е приела незаконосъобразни 
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решения № 102, 103 и 104 от 21 септември. Искат Централната 

избирателна комисия да ги отмени. Според него първо 

регистрацията на местна коалиция Новото време е в разрез с 

Изборния кодекс и приетите решения на Централната избирателна 

комисия. Става дума за следното.  

Първоначално ОИК Червен бряг е регистрирала Политическа 

партия „Движение за права и свободи“, както и Политическа партия 

„Новото време“ за участие в изборите за общински съветници и 

кметове. В последствие е регистрирала местна коалиция „Новото 

време“ с посочените решения. И ОИК Червен бряг служебно е 

заличила самостоятелната регистрация на посочените две партии, 

които влизат в състава на местната коалиция.  

Това което ви предлагам е първо да оставим без разглеждане 

жалбата, защото тя е подадена от лице, която няма правен интерес и 

е недопустима. Но дори и да е допустима, разгледана по същество тя 

е неоснователна, тъй като ОИК е постъпила законосъобразно, като е 

заличила служебно самостоятелната регистрация на посочените две 

партии. Защото не могат да участват едновременно и самостоятелно 

и в състава на местна коалиция.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги. Да се 

запознаем с проекта на решение. Имате думата.  

Господин „Чаушев“.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ние веднъж бяхме се произнесли и ОИК 

изпълни нашите указания. Сега идва едно трето лице и обжалва 

онези решения, които са произнесени въз основа на 

законосъобразността и нашите указания. Той жали точно тези три 

наново пред ЦИК.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен с проекта. Макар че ние 

трябва да решим по принцип ще говорим ли за основателност и 
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неоснователност когато говорим за липса на правен интерес. 

Оставам настрана този въпрос. Тук случая е ясен. Правя следното 

предложение.  

В предпоследния абзац преди диспозитива, ОИК Червен бряг 

е приела свои решения, с които е регистрирала и е заличила. Бих 

казал, след 2019 г., в изпълнение Решение № 936 МИ или в 

изпълнение дадените в мотивната част указания в решение номер 

еди-кое си на ЦИК, в което е посочено, че партиите и коалициите 

участващи. Защото това изречение става дълго. Има логическа 

връзка. И ако решим да добавим едно изречение, че това е в 

изпълнение на закона. Има императив, че не могат да участват. 

Очевидно е, че волята на тези два субекта – Движение за права и 

свободи и Новото време, последната им воля е да са в местна 

коалиция. Така че нормално е служебно да им се заличи 

регистрацията като партия и да участват в местна коалиция. Тоест с 

едно изречение можем да кажем, че решението е правилно 

доколкото е изпълнена императивната норма на Изборния кодекс, 

която забранява участието едновременно на местна коалиция, ако ще 

го обсъждаме по същество. Не правя предложение. Затова просто 

разсъждавам.  

В изпълнение на решение мисля, че по-добре ще бъде.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Аз имам предложение към 

диспозитива. Решението подлежи на обжалване пред 

Административен съд – Плевен. Ние не създаваме ново правно 

положение. Остава си в сила решението на общинската избирателна 

комисия.  

Други колеги има ли, които желаят да вземат отношение по 

проекта за решение? Няма.  

Моля процедура по гласуване на решенията с корекциите.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 1174.  

Други изказвания? Господин Андреев, готови ли сме с първа 

точка, да се върнем на споразумението на Националната телевизия?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Успях да се запозная. По мое искане 

беше. Благодаря на колегата Андреев, че го качи своевременно. Така 

че, да.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, връщаме се на точка 

първа от дневния ред.  

Господин Андреев.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето предложение е да одобрим 

споразумението, така както е предложено и подписано от генералния 

директор на БНТ заедно с партиите и коалициите, които са 

регистрирани в ЦИК и съответно са участвали и други, които са 

инициативни комитети, представители и други партии. Считам, че 

същото отговаря и на нашите правила.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.  

Предлагам да го гледаме страница по страница или цялостно. 

Има ли изказвания колеги, по същество по споразумението, което 

следва да проверим и одобрим?  

Колеги, ако няма изказвания, моля да гласуваме 

предложеното решение за одобряване на споразумението между 

Националната телевизия и политическите партии и коалиции.  



34 

 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – 1 ( Ивайло Ивков).  

Решение № 1175.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да го изпратим заедно с 

решението да гласуваме на Сметната палата, каквото е нашето 

задължение след приемането на решението за одобряване.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Това е втората част от 

решението.  

Моля, да гласуваме колеги изпращане на нашето решение на 

Сметната палата. Протоколно решение гласуваме.   

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

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Други колеги имат ли доклади за първата част от 

заседанието? Няма.  

Обявявам почивка до 14.30 часа.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Уважаеми колеги, 

продължаваме заседанието.  

Кой иска думата? Госпожа Стефанова заповядайте.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа е 

публикувано становище от господин Желязков във връзка с 
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предложение за производство на видеоклип 30 секунден от БНТ. 

Моля да се запознаете. Това което той ни казва е, че трябва да се 

обяви процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка със 

същата тема, изработване на нови видеоклипове, филм на стойност, 

която ще надвиши 70 000 лв. предвид използваното в 12 месечния 

период. В тази връзка предлагам да вземем протоколно решение и да 

изпратим писмо на Българска национална телевизия, в което да 

посочим невъзможността на Централната избирателна комисия в 

краткия срок да спази процедурата. А възможност за директно 

възлагане няма да имаме, за да може да сключим договор с тях за 

изработка на предлагания видеоклип.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада на колегата 

Стефанова. Имате ли въпроси?  

Ако няма, предвид становището предлагам да гласуваме 

протоколно решение, с което да отменим наше протоколно решение 

от петък 20.09.2019 г. и да напишем едно писмо до Българска 

национална телевизия, че по причини коренящи се в ЗОП не можем 

да изработим филма, за който бяхме говорили за повишаване на 

избирателната активност. Моля колеги, процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо 

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

Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 1 ( 

Севинч Солакова).  

Заповядайте госпожо Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № ЕП-14-93 от 24.09.2019 г. от кмета на община Венец. 

По същество искане за отваряне на запечатано помещение в община 

Венец, област Шумен. В него се съхраняват изборни книжа и 
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материали от произведените избори за членове на Европейския 

парламент на 25 май 2019 г. Достъпът до помещението е необходим 

във връзка с подреждане и с цел освобождаване място, в което да се 

поставят изборните книжа и материали от предстоящите избори за 

общински съветници и за кметове.  

В този смисъл съм подготвила проект на решение, което моля 

да погледнете и ако няма възражения да разрешим отварянето на 

запечатаното помещение. Указано е къде се намира. В сградата на 

общинската администрация в специална стая. И съответно са 

изписани всички процедури, които би следвало да бъдат спазени при 

провеждането на тези действия.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате ли въпроси към 

докладчика? Виждате проекта за решение.  

Моля, процедура по гласуване колеги.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.   

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Едно писмо, което искам да 

докладвам.  

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-22-200 от 

24.09.2019 г. Това е писмо от Д. С., в което тя ни пише.  

Информирам ви, че общинска избирателна комисия 

Божурище на 22 и 23 септември приема документи за кметове и 

листи без да заседава.  

На страницата на интернет има публикувано съобщение от 

дата 21-ви за насрочено следващо заседание, което ще се проведе на 

24-ти от 17.00 часа. Това прави невъзможно отстраняване на грешки 
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и неточности от подаваната документация и евентуално отпадане на 

кандидати за кметове и листи. Има ли предвиден допълнителен срок 

за отстраняване на технически грешки? Ако ли не има ли право ОИК 

– Божурище да не заседава ежедневно?  

Уважаеми колеги, аз ви предлагам един текст за отговор.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Не им казваме нищо конкретно. 

Всяка ОИК организира своята работа. Някаква по-голяма конкретика 

не може ли да постигнем?  

Да им кажем, че е последен ден за регистрация. Трябва да 

заседават. Ако не заседават да вземат мерки. Да ѝ напишем, че след 

проведен разговор установихме, че те работят.  

Има ли предложения към докладчика? Аз бих сложила едно 

изречение, както вие самата ни пишете и при наша проверка се 

установи, че днес те ще имат заседание от 17.00 часа.  

Имате думата колеги.  

Процедура по гласуване.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Госпожа Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-05-11 от 

областния управител на Добрич сме получили  писмо, в което ни 

уведомява, че е осигурено помещение във връзка с наше решение 

993-МИ от 7 септември за съхранение на бюлетините за изборите. 

Това писмо ще бъде предадено на администрацията за обединена 

справка, която да се допълни и ще бъде класирана в класьора отзад.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Друг колега готов с доклад? 
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 Госпожо Солакова имате думата.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, че 

в 17.00 часа изтича срока за регистрация на кандидати, аз предлагам, 

ако в момента няма спешна необходимост от произнасяне на ЦИК 

по въпроси свързани с тази регистрация, да направим една кратка 

почивка, на която да видим какви въпроси са постъпили, за да ги 

подредим по приоритет и да се произнесем.  

Уважаеми колеги, от община Суворово ни уведомяват, че 

електрозахранването е нестабилно. Получено е в 11.17 часа. Току що 

ми е донесено от деловодството.  

Опасяваме се, че това би попречило на работата на 

комисията. Като председател на Суворово предприех следните 

мерки до настоящия момент. Информирах госпожа Солакова за 

проблема по телефона в 9.52 часа. Свързах се с ЕРП – Север и ги 

предупредих за възпрепятстване на работата ни. Информирах с 

имейл областна администрация Варна. Уведомих общинска 

администрация Суворово. Не знаех, че от ОИК – Суворово са се 

обадили сутринта. Помолих ги да предприемат всички необходими 

мерки за да не възпрепятстват днес в крайния срок регистрацията на 

кандидатските листи. Оказа се, че те не са в общинската 

администрация разположени. Има и мобилни агрегати съм чувала. 

Да се обадят в електрозахранване. След това нямаше обаждане и 

предполагам,  че всичко е наред.   

В тези случаи когато няма електрозахранване трябва кметове 

на общини да имат грижата да осигуряват алтернативно, защото 

сроковете по Изборния кодекс са преклузивни, за които говорим и с 

изтичането им се преклудира правото на участници в изборния 

процес в случая днес да регистрират кандидатските си листи.  
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Колеги, докладвам ви една докладна записка. Госпожа 

Манолова предлага да бъдат създадени електронни пощенски кутии 

в домейна на ЦИК БГ и да се предоставят мобилни апарати със сим 

карти на Силвия Симова Кирова, Донка Димитрова, Донита Илиева. 

На Силвия Симова Кирова да бъдат изработени визитни картички. 

Разходите са в размер до 20 лв. без ДДС. По бюджета имаме такива 

средства.  

Предлагам да одобрим исканото в докладната записка заедно 

с разходите.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване колеги.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – 1 ( Стефка Стоева).  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви докладна 

записка за сторниране на обороти по сметката на Централната 

избирателна комисия, за което са изготвени писма до Министерство 

на финансите, Дирекция „Държавно съкровище“. Виждате в 

докладната записка става въпрос за върната сума, грешен превод от 

Аргус травел. Възстановена сума от Ел транс 1 ООД. И постъпила 

сума от глоба в размер на 1000 лв., както винаги отново няма 

никакви данни за какво точно става дума.  

Предлагам ви да одобрим изпращането на писмото до 

„Държавно съкровище“ на МФ.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Гласуваме колеги.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 
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Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, още една докладна 

записка за извършване на промяна по бюджета на Централната 

избирателна комисия във връзка с одобрените разходи за заседание 

и дежурства на комисиите с мандат 2015 – 2019 г. Обща сума 

необходима за изплащане на тези възнаграждения е 5634 лв. В 

приложената справка виждате кои са ОИК-овете за които имаме 

утвърдени, одобрени възнаграждения за изплащане и средствата, 

които следва да бъдат трансферирани към общинските бюджети.  

Да упълномощим председателя на ЦИК да направи 

съответната корекция по бюджета на Централната избирателна 

комисия, за което да уведомим министъра на финансите.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване колеги.  

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получаваме  в 

отговор на нашето писмо предложение за тираж на бюлетините по 

общини и по кметства. Предлагам да възложим на госпожа 

Манолова изготвянето на обобщена справка с тиража на бюлетините 

за предстоящите избори по общини, за изборите за общински 

съветници и за кмет на община по кметства, за изборите за кмет на 

кметство и по райони в градовете с районно деление за изборите за 

кмет на района.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване 

на предложеното протоколно решение. Да възложим на госпожа 
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Манолова изготвянето на таблица в обобщен вид на всички 

предложения.  

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Получаваме справки за помещенията, 

които са определени за съхраняване на бюлетините. Тя ще бъде 

обобщавана и публикувана във вътрешната мрежа, включително от 

ведомства за упълномощените длъжностни лица. Във връзка с това 

ви ги докладвам само за сведение към настоящия момент. 

Обобщените справки ще бъдат публикувани във вътрешната мрежа.  

Само за сведение ви докладвам писмо от общинска 

избирателна комисия от 20-ти Благоевград във връзка с 

информацията за кметствата. Ние вчера разгледахме този въпрос и 

по повод постъпилите жалби в Централната избирателна комисия 

при произнасянето.  

Докладвам ви само за сведение от Агенцията по обществени 

поръчки публикувана необходимата информация, която по закон се 

изисква на тази страница по процедурата за възлагане на 

изработката и доставката на хартиените бюлетини.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Друг колега има ли готов или да 

обявя почивка колеги, да се изготви това писмо. Ще изпращаме ли 

това писмо колеги, за което говорихме преди малко?  

Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, електронната 

система казва несъвместимост. В някои случаи машината го казва. И 

ние нищо не правим и само защото ми свети червено веднага 

приемам решение. Не, не сме още в тази епоха. Машината когато 
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светне червено, ОИК трябва да направи проверка на какво се дължи 

това. Такива случаи имаше няколко. Включително вчера когато 

става дума за промяна в бащиното име на лицето със съдебно 

решение, включително, че имената са написани не на независим 

кандидат с главни букви в системата и се явява несъвместимост. И 

ние в тези случаи ще кажем на ОИК или ако те са регистрирали 

съответния кандидат след като се извърши проверка, ние ще кажем, 

че неправилно са регистрирали. Като имаме предвид, че тази 

проверка за кандидатите, които са членове на ОИК, тя тепърва ще се 

извърши и при нас, когато се правят кръстосаните проверки.  

Да кажем на ОИК да не ги регистрира в момента, защото се е 

появило прозорче с червено за несъвместимост, няма да е вярно, 

защото несъвместимостта възниква с приемането на решението. 

Какво означава при подаването на документи, че има 

несъвместимост? Какво означава това? Ние да приемам, че вече има 

решение, защото машината вече с една стъпка напред е предвидила, 

че това лице ще се регистрира.  

И още нещо, при явяването на несъвместимост Централната 

избирателна комисия по сигнал или по собствена служебна проверка 

винаги може да прекрати предсрочно пълномощията на членовете. 

Във всички тези случаи е достатъчно за мен да бъдат уведомени 

кандидатите. 

Вие ще ми кажете във Въпроси и отговори има становище, 

което Централната избирателна комисия е оповестила. Само че 

Въпроси и отговори четат обикновено гражданите, ОИК-овете  четат 

решенията. А те се позовават на точка 16 в наше решение 943.  

Таке че аз лично бих препоръчала ОИК-овете да регистрират 

кандидатите за които се установи, че те са членове на общински 

избирателни комисии в други общини, като им даде указание, като 
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ги уведоми, че следва да подадат заявление за освобождаване. В 

противен случай Централната избирателна комисия трябва да ги 

освободи поради несъвместимост.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не споделям това схващане. Считам, че 

независимо в коя епоха сме червената лампичка светва точно за 

това, за да покаже несъвместимостта и пречката да бъде 

регистрирана. След като той е член на ОИК и не си е подал молба за 

напускане до този момент, не може да даваме при режим на 

регистрация каквито и да е указания за бъдещ период  

Задавам два контра въпроса. Ако той не изпълни указанията 

какво правим? Или след това ние от кое му качество ще го 

освободим? От кандидат или от член на ОИК. Така че за това са 

направени тези проверки и контроли. И считам, че след като чл. 3, 

ал. 3 казва, че едно лице не може да бъде кандидат и член на 

комисия, без да уточнява в кои общини, нашето решение не може да 

отмени чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс.  

Освен в това в нашето решение не е казана неистина. Да, 

създава възможности за тълкуване. Но в случая не нашето решение 

изяснява Кодекса, а Кодекса пояснява нашето решение за 

съжаление.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, отново се 

опасявам, че ще загубим доста време по един въпрос, по който може 

би дори не се дължи произнасяне на ЦИК, защото тези случаи за 

които е имало въпроси ние сме отговорили. Ако има въпроси при 

нас към момента, аз апелирам да им отговорим, защото изтича срок. 

А по отношение на решението на Централната избирателна комисия 

също бих апелирала Централната избирателна комисия да 

съобразява своите решения със законите е по-добре. Вярно е, че не 
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може да дерогира законови текстове. Но сме запознати и с практика 

на съда, когато нищожни актове биват прогласявани не случайно, а 

за да не създават привидно впечатление за наличие на такива актове 

в правния мир, независимо че нищожността не поражда правни 

последици.  

В този смисъл предлагам този въпрос специално да не 

създава притеснения на Централната избирателна комисия и тя да си 

върши работата по дневния ред. Но ако има въпроси, които са 

постъпили при нас, моля нека да бъдат поставени на разглеждане 

конкретните, за да им отговорим.  

Съгласна съм да не изпращаме указания на общинските 

избирателни комисии.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Ако отпада да решаваме с 

гласуване този въпрос, моля, индивидуални запитвания, които са 

постъпили в ЦИК.  

Господин Ивков заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ми-10-120 ОТ 24.09.2019 г. П. С. по 

електронната поща без подпис иска становище на Централната 

избирателна комисия, като прилага пълномощно от два листа, в 

което в точка 7 само пише, че няма право да представляват Воля и 

нейния председател във връзка със съставянето и връчването на 

констативни протоколи и актове за установяване на 

административни нарушения.  Всички други права ги имат, 

включително да искат спешни становища да им дава ЦИК, от 

момента на запитването до 17.00 часа изтича срока.  

Цитира се въпросното наше решение 943. В същото време се 

цитира и текста на закона чл. 3, ал. 3. И накрая въпроса е следния. 

Допустимо ли е член на общинска избирателна комисия в една 

община да бъде и кандидат за кмет или общински съветник в друга 
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община? Предлагам да ги препратим към точка 21 от Рубриката ни 

Въпроси и отговори, където е казано следното: 

„По аргумент от разпоредбата на чл. 3, ал. 3 ИК, член на 

общинска избирателна комисия не може да бъде кандидат нито за 

общински съветник, нито за кмет, както в същата така и в друга 

община.“  

Или да възпроизведем отговора от Рубриката. Както решите 

така ще направя, за да сме отговорили.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги предложението 

във варианти. Препратка към Рубриката или произвеждане. Има ли 

друго предложение? Нали решихме, че затова е тази Рубрика, за да 

посочваме и да казваме, ето четете нашата Рубрика.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Отговора на поставения от вас въпрос се 

съдържа в точка 21 от Рубриката „Въпроси  отговори“ на 

Централната избирателна комисия.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други предложени има ли? Ако 

няма, моля процедура по гласуване на отговор с препратка към 

нашата Рубрика.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Цветанка Георгиева), против – 1 ( Александър Андреев)  

Госпожо Георгиева имате думата.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

проект на решение за освобождаване на член от състава на общинска 

избирателна комисия Трън, област – Перник. В моя папка от днешна 

дата е проекта на решение. Правя си една корекция относно не 

промяна в състава, а относно освобождаване на член от състава на 

ОИК – Трън.  



46 

 

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-389 от днешна дата 24 

септември от Силвия Иванова Мирчева – заместник-председател на 

общинска избирателна комисия – Трън, назначена с решение на 

ЦИК № 746 МИ от 26 август, с искане за освобождаването ѝ от 

състава на общинската избирателна комисия – Трън, област Перник, 

поради регистрирането ѝ от инициативен комитет като независим 

кандидат за кмет на община Радомир в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Предвид изложеното и на основание съответните правни 

основания, предлагам на Централната избирателна комисия да реши:  

Освобождава като заместник-председател на общинската 

избирателна комисия – Трън, област Перник, Силвия Иванова 

Мирчева със съответното ЕГН и анулира издаденото ѝ 

удостоверение.  

Решението подлежи на обжалване.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги, за 

освобождаване на член на ОИК – Трън.  

Има ли бележки към проекта за решение? Ако няма, моля 

процедура по гласуване на предложеното решение.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 1177.  

Госпожо Иванова заповядайте.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, по електронната поща в 

Централната избирателна комисия е постъпило запитване от Л. и Г. 

В. с вх. № МИ-22-203 от днешна дата.  Същите биха желали да 

получат информация по следния казус.  
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Те ни уведомяват, че са регистрирани по постоянен адрес в 

гр. София, район Сердика. Повече от две години и двамата имат 

настоящ адрес в гр. София, район Оборище. Същите изявяват 

желание да гласуват по настоящ адрес, но от съответния район не са 

им дали бланка с мотива, че независимо, че са с различен настоящ 

адрес, то постоянния се счита за един и същи с настоящия. Те казват, 

факт е, че все пак искаме да гласуваме за ръководство не само на 

настоящата община, но и на района в който живеем, тъй като град 

София е град с районно деление. Молят за нашия отговор, дали при 

така описаните данни могат да гласуват по настоящия адрес в гр. 

София, район Оборище, за да подадат в срок заявление за това.  

Колеги, по аргумент от разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от 

Изборния кодекс, аз смятам, че трябва да им дадем отговор, че 

същите биха могли да гласуват единствено по постоянния им адрес в 

гр. София, район Сердика, тъй като постоянния и настоящи адрес по 

смисъла на закона са в едно и също населено място, а именно в гр. 

София. Поради което няма как те да гласуват за кмет на район 

Оборище. В този смисъл им предлагам да им дадем отговор.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси колеги, към 

докладчика? Ако няма, моля процедура по гласуване на 

предложения отговор.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,Силвия 

Стойчева,), против – няма.  

Заповядайте господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви проект за решение 

относно промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна. 
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Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-390 от 24 септември от 

Неделчо Илиев Янков, член на ОИК – Долни чифлик с искане за 

освобождаването му от състава на ОИК – Долни чифлик, поради 

кандидатирането му за общински съветник в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Предвид изложеното предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе следното решение:  

Освобождава като член на ОИК – Долни чифлик, област 

Варна, Неделчо Илиев Янков със съответното ЕГН и анулира 

издаденото му удостоверение.  

Решението подлежи на обжалване.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов,Силвия 

Стойчева), против – няма.  

Решение 1178 

Господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, поставям един 

въпрос, който току що ми беше зададен по телефона от ОИК – 

Ветово. Една листа, регистрирали са. Имат решение за регистрация и 

после при проверката се оказало, че на едно лице му е сгрешено 

второто име. Има влезнало в сила решение за регистрация. Попитах 

ги дали лицето така е подало. Така е подало декларацията със 

сгрешено име. Дали да го заличават, какво да правят при тази 

ситуация, след като имат вече решение за регистрация на листата.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев.  



49 

 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Така или иначе сме обвързани с данните, 

които са в Национална база данни, която съгласно Закона за 

гражданската регистрация съдържа лични регистрационни картони, 

в които в 25 точки има, съгласно чл. 25 от закона, 25 точки 

идентифициращи гражданин на Република България. Основният 

идентификационен фактор тук е ЕГН-то. Въз основа на ЕГН-то 

съответно се попълват и останалите данни.  

Ако ЕГН-то съвпада, мисля че това, което е дадено като 

проверка за трите имена са тези три имена, независимо от контекста, 

който ние в момента не знаем. Националната база данни си съдържа 

абсолютно всички данни по отношение на мъж, пол жена, родители, 

братя, сестри, правни ограничения, настоящи, постоянни и т. н. И те 

са внесени в тази база данни.  

Това което е там, това е. При съвпадане на ЕГН-то, аз не знам 

какви проблеми може да има от тук нататък.  

Проблемът е дали това е същото лице или не. По същество, 

то беше същото, с което разсъждаваше преди малко и госпожа 

Солакова. Това че неправилно някой нещо не е въвел някакви си 

данни в Национална база данни. Две имена съвпадат, третото не 

съвпада. Кое е което не съвпада, фамилия или бащино име? Ако е 

бащино име от самите данни може да се види кой е бащата. Какво 

толкова сложно има тук? В акта на раждане са написани и бащите и 

майките и т.н. Така че  случая е извън контекста. Само казвам, че ако 

ЕГН-то съвпада би следвало да се регистрира въпросния кандидат с 

това, което е дадено в Национална база данни.  

Да се провери в крайна сметка как се казва този човек и дали 

няма грешки в Национална база данни. Но при ЕГН да се 

занимаваме с дреболии, дали е баща му този или този, има издаден 

акт за раждане. Въпросът е какви данни са въведени в Национална 
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база данни. В самите лични регистрационни картони какво е 

въведено.  

Предлагам да се въведе и регистрира въпросния субект въз 

основа на данните, които саморъчно той е подписал. Ако съвпадат 

ЕГН-тата очевидно има несъответствие във въведения от 

администратор данни в Национално база данни население. Това 

твърдя.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Лицето е регистрирано и затова 

питат сега какво да правят.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Некоректно име не мога да твърдя, че е 

грешка на този, който саморъчно е подписал декларация. Твърдя, че 

трябва да се направи проверка на база идентично ЕГН, кой какви 

данни е въвеждал в Национална база данни от местната 

администрация.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Регистрирали са го. Не са му 

нарушили правата.  

Кой друг колега иска думата?  

Господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-

380 от 23.09.2019 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

писмо от общинска избирателна комисия Етрополе. Или ако трябва 

да бъда по-точен, постъпили са две писма. С двете писма 

председателя на тази общинска избирателна комисия ни информира, 

че членовете на общинската избирателна комисия госпожа Грета 

Мирославова Тодорова и госпожа Весела Веселинова Трифонова-

Андреева са подали молби саморъчни за освобождаването им като 

членове на общинската избирателна комисия, тъй като е възникнала 

несъвместимост при условията на чл. 81 във връзка с представяне на 
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кандидатската листа на общинските съветници на партията, която 

представляват в тази комисия.  

Съответно, както вече казах, към двете писма от общинската 

комисия са приложени саморъчни молби с дата 23 септември от 

двете госпожи, които изтъкват тази причина за тяхното 

освобождаване.  

С вх. № МИ-10-121 от 24 септември днес, упълномощения 

представител на Политическа партия „ГЕРБ“ за Етрополе, който е 

участвал в съответните консултации заявява, от името на партията, 

че на мястото на двете госпожи, които трябва да бъдат освободени, 

следва да бъдат назначени за членове, господин Веселин Петров 

Василев и госпожа Стефка Василева Енчева. Това което е 

същественото, че на ново предложените членове са налице 

съответните документи и специално  госпожа Стефка Василева 

Енчева е посочена като резерва в рамките на предварителната 

документация. Налице е декларация. Налице е висше образование и 

по отношение на госпожа Енчева, както и на другия господин.  

Приготвил съм проект на решение, който е в моята папка. 

Той е под № 20-21 – промени в ОИК Етрополе. Бих искал да си 

направя автокорекция по абзац втори на този документ, където е 

писано постъпило заявление с входящ номер от 24 септември от 

Анита Александрова, упълномощен представител за община 

Етрополе, с което се предлага подалите заявление за освобождаване 

членове на ОИК, да бъдат замени с Веселин Петров Василев и 

Стефка Василева Енчева ведно със съответните документи. Втората 

ми автокореция по този  абзац, е вместо ведно със съответните 

документи да опишем прецизно тези документи, диплома за висше 

образование, декларация съгласие по съответния текст.  
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Отбелязал съм в следващия абзац, че са налице основанията 

по чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, точка 1, тук има техническа 

грешка, за освобождаване на двете госпожи. И съответно за 

назначаването на Стефка Василева Енчева и Веселин Петров 

Василев. Диспозитива е обичаен. Като постановяваме анулиране на 

издаденото удостоверение на двете госпожи досега и съответно 

издаване на удостоверение на новоназначените двама члена.  

С двете автокорекции, които правя, моля да се приеме.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Защо четири диспозитива. 

Освобождава, назначава, не може ли освобождава тези и тези 

членове и назначава. Нищо не изисква за всеки да се пише 

самостоятелен диспозитив.  

Процедура по гласуване.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

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

Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

Господин Баханов.  

Решение № 1179. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, след уточняване по 

телефона, лицето си е написало декларацията Сюлейман Юнузов, а 

по лична карта бил Сюлейман Йонузов. Той не си знае името според 

мен.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да бъде въведен съобразно данните, така 

както си е написал декларацията.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да си остане тази регистрация, каквато 

е до момента. Това е решението на Централната избирателна 

комисия. Добре. 
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Принципното решение на 

господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, моля да видите 

коригирания вариант на принципното решение, който е в моя папка 

под № 20-22. Корекцията е направена в 15.54 часа. Сутринта 

докладвах предложение на принципното решение относно реда за 

предаване от в ПСИК в СИК на общинската избирателна комисия на 

сгрешен протокол.  

Направил съм множество корекции, които ще помоля всяка 

една да докладвам след работното заседание, което проведохме. Те 

касаят всички точки без точка втора.  

В точка първа предлагам след първото изречение, а именно: 

първо в черновата на секционни протокол, да добавим думите „като 

следи за удовлетворяване на контролите в секционния протокол.“ 

Това е първата добавка тук. 

По точка втора няма корекции.   

В точка трета се предлага създаване на ново изречение трето, 

което да бъде с текста, който го виждате, а именно: „Това 

обстоятелство се вписва в графата относно обстановката при която 

са произведени изборите в част втора на получения секционен 

протокол.“ 

Тук това беше едно предложение, което е провокирано от 

обстоятелството да има синхрон между настоящето принципно 

решение и книгите 89 и 90.  

На следващо място в точка четвърта има една редакционна 

бележка, която всъщност е много важна и която касае изречение 

последно.  

Очевидни фактически грешки могат да се поправят по същия 

ред и след обявяване на резултата.  
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В точка 5 също имаме редакционна забележка, която е съвсем 

накрая на изречение второ.  

Общинската избирателна комисия с решение определя 

начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия 

протокол.  Добавката е „като съобразява настоящето решение“.  

В точка шеста може би е най-голямата корекция. Предлагам 

създаване на един нов абзац втори, който ясно да разграничи 

отговорностите по приемане, предаване на протокола, да 

възпроизведе законовия текст и да стане ясно какво се приема и 

предава.  

Точка шеста първия абзац е и в първоначалния вариант.  

А новия абзац 2, който предлагаме СИК – ПСИК, връща 

сгрешения протокол на определения с решение на ОИК неин член, 

който след получаване на сгрешения протокол предава на СИК – 

ПСИК, новия формуляр на секционния протокол.  

Бихме могли да го отбележим с приемателно-предавателен 

протокол. Макар че той е отбелязан в предното изречение в първия 

абзац. Това е книга приложение 88.  

Имаше такъв дебат, че трябва да има ясно разграничение на 

отговорностите.  

Имаше такова предложение и аз съм го отразил. Да има 

приема – предава. Да бъде ясно какво се приема и какво се предава. 

Това е предложението към точка шеста.  

Към точка седма имаше предложение за оптимизиране на 

текста, който да добие следния вид: „Членовете на СИК - ПСИК 

попълват новия формуляр на получения секционен протокол. Ако 

бъде допусната грешка, тя се поправя по реда на точка четири.“  
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Имаше една сложна формулировка – В случай, че отново 

бъде допусната грешка и т.н. В случая препращаме към точка 

четири.  

На следващо място към точка осма бележките са за изрично 

вписване, вместо „комисии“, да отбележим „СИК – ПСИК“. След 

попълване на протокола той се подписва от всички членове на СИК 

– ПСИК, вместо „комисии“ и председателя на СИК – ПСИК обявява 

резултатите от гласуването.  

Съответно във връзка с корекцията, която е направена във 

връзка с очевидните грешки в точка четвърта тук е възпроизведен 

същия текст.  

Предпоследно, което е много важно е предлагам създаване на 

нова точка девата със следното съдържание: Сгрешените секционни 

протоколи се описват по номера в опис, който се съхранява в 

общинската избирателна комисия. Общинската избирателна комисия 

изпраща сканирани екземпляри от сгрешените секционни протоколи 

и от описа за анализ по електронната поща на електронния адрес на 

ЦИК, преди предаването им на общинската администрация по реда 

на точка девет.  

Това е идеята, която е важна, с оглед на това да имаме яснота 

за типичните грешки, които са причина за унищожаване на така 

наречените сгрешени протоколи.  

Седемдневния срок е отбелязан  в чл. 87, ал. 1, точка 33. 

Добавката в точка 10 е: „Едновременно с изборните книжа и 

материали по чл. 457, ал. 4.“ Този текст задължава общинските 

избирателни комисии в срок от седем дни, това е предвидено в чл. 

87, ал. 1, точка 33, от обявяване на изборните резултати да предадат 

на общинската администрация редица книжа и материали. Преди да 

ги предадат на общинската администрация в оригинал сгрешените, 
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сканирани протоколи се изпращат на нас. Самите оригинали на 

сгрешените протоколи, този опис за който стана дума, както и 

екземпляр от приемо-предавателния протокол, за който стана дума 

Изборна книга 88, се предават по общия ред в срок от седем дни на 

общинската администрация, която естествено ги поставя в 

съответното помещение. 

Мисля, че имахме редакционна бележка на последната точка 

11, именно за това, че не правилата на решението, а настоящето 

решение се прилага от СИК – ПСИК и ОИК при евентуален втори 

тур.  

Благодаря. 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада. Нанесени са 

доста корекции, докладвани коректно.  

Госпожа Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз имам само една 

редакционна забележка към трите абзаца на точка 6. Аз не случайно 

когато коментирахме на работно заседание обърнах внимание, че 

следва по-прецизно да възпроизведем разпоредбата на чл. 433, ал. 1 

и ал. 2 от Изборния кодекс. Защото тогава когато секционната 

избирателна комисия връща сгрешения протокол на ОИК, тогава 

фабричния номер само се сверява с номера на протокола, който е 

вписан в протокола за предаване и приемане на изборните книжа. 

Или това е Приложение № 88 от изборните книжа.  

Когато обаче секционната комисия получава новия протокол 

от общинската избирателна комисия, тогава вече имаме вписване на 

фабричния номер на новия протокол в протокола за предаване 

приемане.  

Първият път само сверяваме. Нищо не вписваме. А втория 

път вече вписваме фабричния номер в протокола за предаване и 
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приемане. Само тази редакционна забележка имам към проекта на 

решение. Иначе съм съгласна с нанесените корекции.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът приема ли?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: На мен това решение повече ми 

харесваше преди работното заседание. В точка 5, изречение второ 

казваме, че ОИК с решение определя начина за връщане на 

сгрешения протокол и предаване на новия. В изречение второ на 

точка 5 казваме, че ОИК с решение опредял начина да се върне един 

протокол, да се предаде друг.  

В точка 6 казваме, коя книга за предаване на сгрешения 

протокол, какво се прави.  

После добавяме още едно изречение, че СИК – ПСИК връща 

сгрешения протокол определен с решение. Едно и също казваме два 

пъти, а по-горе казваме, че отделно ОИК взима решение. Какво 

решение да взима ОИК като ние сме им казали в точка шеста какво 

да правят. Не определя начина на връщане, а определя члена.  

В точка 6 изречение 1 и изречение 2 по какво се различават? 

Това беше много ясно, преди работното заседание. На работното 

заседание решихме, че трябва по-точно. Но едното, ако ще замести 

друго добре. Но да казваме едно и също по два, три различни начина 

само обърква. Според мен преди това беше по-добре и по-изчистен 

текста. Нищо ново не казваме в текста.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Абзац първи, който беше същия в 

първоначалния проект фокусира действията, необходимостта, 

значението на Изборна книга 88. Той казва: Подписва се приемо-

предавателен протокол в два екземпляра. Казва кой подписва този 

протокол. Той цели да опише действието, което е дадено в новия 

абзац втори.  
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Ако трябва бихме могли просто да им разменим поредността. 

Първо да кажем действието СИК – ПСИК връща сгрешения 

протокол на определения член. Получава сгрешения протокол. А 

съответно определения член предава новия формуляр на секционен 

протокол, след което вече да дадем първия абзац сегашен на точка 

шеста,  който евентуално да бъде олекотен според предложението на 

колегата Иванова. В този смисъл мисля, че би било по работещо да 

опишем действията, сегашния четвърти абзац, след което да бъде 

олекотен.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Подробно е, но е  максимално 

ясно.  

Други бележки?  

Точка 8 изречение 2. Поправки „може да се правят“. 

Предлагам да е „могат да се правят“.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм. Второто изречение, 

както и третото.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки колеги, има ли 

към докладчика? Ако няма, моля процедура по гласуване на 

предложеното решение.  

Гласуваме решението с корекциите в сегашното заседание.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 1180.  

Госпожа Георгиева заповядайте.  
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

промяна в състава на общинска избирателна комисия – Мирково, 

Софийска област.  

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-351 от днес 24 

септември от Велко Лисев, временно изпълняващ длъжността кмет 

на община Мирково, за промяна в състава на общинската 

избирателна комисия. Към предложението са приложени заявление 

от Марийка Иванова Кавалджиева, назначена с Решение № 747-МИ 

от 26 август на ЦИК за освобождаването ѝ като член на общинската 

избирателна комисия Мирково във връзка с регистрирането на 

кандидатските листи в предстоящите избори за общински съветници 

и за кметове на 27.10.2019 г.  

Предложение от Петър Христов Мутафов, представител на 

Коалиция „БСП за България“ за назначаване на нов член в състава 

на общинската избирателна комисия, като се предлага на мястото на 

Марийка Иванова Кавалджиева да бъде назначена Стефка Неделюва 

Горгорова.  

Към предложението са приложени декларация и копие от 

дипломата за завършено висше образование на Стефка Неделюва 

Горгорова. 

Предвид изложеното и въз основа на правните основания 

предлагам на Централната избирателна комисия да реши:  

Освобождава като член на общинската избирателна комисия 

– Мирково – Софийска област, Марийка Иванова Кавалджиева със 

съответното ЕГН и анулира издаденото ѝ удостоверение. 

Назначава за член на общинската избирателна комисия – 

Мирково, Стефка Неделюва Горгорова със съответното ЕГН. 

На назначения член да се издаде удостоверение.  

Решението подлежи на обжалване.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване колеги. 

Промяна в ОИК – Мирково.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Николай 

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

Решение № 1181.  

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-10-122 от 

24.09.2019 г.  сме получили искане за промяна в състава на ОИК, 

община Русе, с предложение от представител на ДПС, 

пълномощник, с представени пълномощни. Към предложението са 

приложени заявление от члена на Билгин Себайдинов Бедриев, 

заявление за освобождаването му като член на ОИК, Русе.  

Има проект за решение в моя вътрешна мрежа за 

освобождаването му, поради лични причини. Подписано заявление. 

Като се предлага на негово място да се назначи Сюзгян Бейсин 

Исмаилова, която е представила декларациите по чл. 75, 

респективно копие от дипломата за завършено висше образование.  

Преписката е дошла в сканиран вид с изрично указание към 

предложението. Изпратени са по куриер и утре ще дойдат в 

оригинален вид. Поради което аз ви предлагам, с оглед действията 

на общинска избирателна комисия Русе, да освободим като член на 

ОИК Русе Билгин Себайдинов Бедриев и на негово место да 

назначим за член на ОИК Сюзгян Бейсин Исмаилова със 

съответните данни по ЕГН-то. Предлагам ви да  гласуваме този 

проект за решение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване 

промяна в ОИК – Русе. Гласуваме решение.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов,Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

Решение № 1182.  

Други колеги има ли  готови за доклад по сега разпределени 

преписки?  

Госпожа Стефанова за сведение.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, получили сме 

допълнение в медия плана от БНТ. В предложения медия план от 

миналата седмица ни бяха включили седмицата по време на 

балотажа. Сега вече е включен. Пълния медия план е с вх. № МИ-25-

5 от днес.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Войнов заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви едно писмо получено 

по електронната поща с вх. № МИ-22-205 от 24.09.2019 г. от 

Валентин Тодоров. Може да го видите в моя папка. Господин 

Тодоров иска да е кандидат за местните избори, но не му е било 

разрешено. Опитал да се кандидатира от една партия, после от друга 

и все му отказвали. Пита защо на един български гражданин не му се 

дава право да се кандидатира за кмет. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги има ли готови? 

Качени са във вашата папка. Можем всички да се запознаем и утре 

да ги обсъждаме.  

Госпожа Йосифова има думата.  

КРИСТИНА ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо с вх. № МИ-15-391 от днес от председателя на ОИК – Цар 

Калоян. Към което е приложено предложение от представителя на 
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Коалиция „Демократична България – Обединение“ за освобождаване 

от състава на ОИК – Цар Калоян на Костадин Тодоров Николов, 

който е член на посочената ОИК и да бъде заменен с Галя 

Йорданова Димитрова.  

Към предложението са приложени съответно заявление от 

Костадин Тодоров Николов за освобождаването му като член на 

ОИК – цар Калоян. И съответните документи на Галя Йорданова 

Димитрова във връзка със законовите изисквания. Налице са 

основанията за освобождаване на Костадин Николов като член на 

ОИК – Цар Калоян и назначаване на Галя Йорданова Димитрова, 

поради което ви предлагам съответно да освободим като член на 

ОИК – Цар Калоян, област Разград, Костадин Тодоров Николов и да 

назначим за член на посочената ОИК, Галя Йорданова Димитрова 

със съответните ЕГН-та.  

На новоназначения член на ОИК да се издаде удостоверение, 

а на члена, който се освобождава да се анулира издаденото 

удостоверение.  

Имам го като текст. Не е качен.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Сега ще бъде изнесено на 

флашка, но това е съдържанието.  

Моля, процедура по гласуване колеги, на предложената 

промяна.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов,Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

Решение № 1183.  
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Има ли други колеги, които имат доклад, готови са за 

днешното заседание?  

Госпожо Георгиева заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

едно писмо от Я. В. постъпило с вх. № МИ-22-202 от днешна дата 24 

септември, в което тя ни уведомява, явно недоволна от действията 

на досегашния кмет на кметството. За доста  постъпки на кмета, 

които не им харесват и изисква от нас някаква намеса, вероятно за 

това досегашния кмет да не се кандидатира отново, като ни пише, че 

те имат две нови кандидатки, които много милеят за селото. Считам, 

че това е за сведение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо, което е от община Трън и е свързано с прилагането на 

Наредбата за функциониране на единната система за гражданска 

регистрация по отношение на адресните регистрации. А те ни 

задават въпроса, дали лицата могат да упражнят правото си на глас 

при произвеждане на изборите, тъй като са заличени старите адреси 

и те не са заявили новия адрес с издаване на личните документи.  

В тази връзка, тъй като ние вече приехме решение няма да 

допълним писмото на община Трън към наше Решение 11-37, 

предлагам ви да им отговорим, като кажем, че в този случай следва 

да приложат Решение 11-37-МИ от 19 септември 2019 г. на 

Централната избирателна комисия.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване колеги 

на предложения отговор.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 
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Николай Николов,Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

Колеги, мисля, че поради изчерпване на дневния ред 

закривам заседанието. Насрочвам следващото утре в 10.00 часа на 

източния вход, процедура по теглене на жребия за мястото на партии 

и коалиции. Ще се предава вероятно по телевизиите.  

Закривам заседанието. Колеги, утре заседанието в залата ще 

продължи вероятно към 14.00 часа, защото не се знае жребия колко 

време ще отнеме.  

 

(Закрито в 17,25 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева  

 

СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

Стенограф: 

Силвия Михайлова 

 


