
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

П Р О Т О К О Л 

№ 127 

 

На 26 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 БНР и упълномощени 

представители на партии и коалиции. 

Докладва:  Александър Андреев 

2. Доклад относно разяснителна кампания. 

Докладва: Кристина Стефанова 

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

Докладват: Бойчо Арнаудов, 

         Николай Николов 

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

наказателни преписки. 

Докладват: Александър Андреев, 

  Бойчо Арнаудов,  

Мирослав Джеров, 

Катя Иванова 

4а. Методически указания за СИК. 

Докладва: Мария Бойкинова 

5. Разни.  

Докладват: Емил Войнов,  

Николай Николов, 

Севинч Солакова. 
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цветославова-

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 и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Димитър Димитров и Таня Цанева. 

 

Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги.  

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Имате думата по проекта за дневен ред. Други колеги, които 

желаят да се включат? Не виждам от тук присъстващите. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Госпожо председател, моля да ме 

включите с нова точка в дневния ред: „Методически указания за 

СИК“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, правим нова 

точка – 4а. Методически указания за СИК“. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И може би и аз ще се включа 

малко по-късно в т. 4 „Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки.“ Но трябва да си изпиша 

проекта за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на дневния ред. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Дневният ред се приема. 

  Хайде сега, колеги, кажете, след като гласувахме, кой къде се 

заявява, за да има някакъв ред. 

 Господин Николов?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:   Госпожо председател, моля да ме 

включите в т. 4 от дневния ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, включвам Ви в    

т. 4. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Одобряване на споразумение между БНР и 

упълномощените представители на партии и коалиции. 

Има думата  господин Андреев. Заповядайте, господин 

Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, на вчерашното 

заседание за сведение ви докладвах, че е пристигнало във вчерашния 

ден споразумението, което е подписано между генералния директор 

на Българското национално радио и представителите на партии и 

коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия, за 

отразяване на предизборната кампания в обществената медия, като 

самото споразумение, което е подписано на 24.09.2019 г., е 

подписано от 36 представители на партии и коалиции, включително 

са участвали и представители на инициативни комитети за издигане 

на независими кандидати, както за общински съветници, така и за 

кметове. 
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В тази връзка, след като го прегледах, а и вие сте се запознали, 

предлагам да приемем решение, с което да одобрим споразумението. 

Същото е подписано от всичките участващи представители без 

възражения и без особени мнения. Отделно от това то е отворено за 

присъединяване на всички други представители на партии и 

коалиции, които не са го подписали, но които ще могат с оглед и 

изтегления жребий да получат представяне на техните кампании в 

обществените медии. 

Предлагам да приемем решение и отделно от това също така с 

писмо да изпратим на Сметната палата одобреното споразумение 

между генералния директор на БНР и упълномощените 

представители на партии и коалиции, регистрирани за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Има ли въпроси? Има ли бележки по проекта за решение има ли? 

Ако няма, колеги, моля, процедура по гласуване на 

предложеното решение за одобряване на споразумението между 

БНР и партиите и коалициите. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1199-МИ. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Доклад относно разяснителна кампания. 
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Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали са публикувани 

примерни текстове за брошури. Да ги погледнем. Има и втори борд 

на третия видеоклип. И него да го погледнем.  Това е някаква 

предварителна подготовка как ще изглежда, за да може преди да са 

финално готови, да им нанесем корекции, за да не се бавим, както 

беше с втория клип. Да си спестим малко време. 

Идеен проект № 3. Клип № 5. (Членовете на ЦИК гледат 

клипа.) 

Това е в суров вид.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да се сложат надписи, подбрани 

съобразно стила, който е там. В първите кадри „Списък“ да личи, че 

е списък, а устно той си го казва, че става въпрос за избирателни 

списъци. 

В последния кадър - „заявлението“ – да пише също 

„Заявление“, но устният текст да бъде „Подавате заявление по 

образец до…..“ – не мога да го възпроизведа в момента.  Можем да 

продължим малко – „Заявление по образец № ….“ Става малко 

дълго. Може би „по образец № …. от изборните книжа“. Няма да им 

отнеме много време устно да го кажат. (Госпожа Стефанова казва 

нещо извън микрофоните.) И така съм съгласен.  Но задължително 

„по образец №….“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да преминаваме ли 

вече към клипа. Всички препоръки бяха казани. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Общата брошура е 

ДОК-2. Да я видите. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не „Можете да 

отбележите за подкрепянето…“, а „Можете да поставите знак в 

квадратчето „не подкрепям никого“. 

Ако сме свършили с раздела „Гласуване“, да се върнем малко 

на предишния. Абзацът: „В изборното помещение подайте личната 

си карта на член от комисията“ – едно „на“ да се добави. В 

последното изречение „Друг член на комисията откъсва от кочана 

отделна бюлетина за всеки възможен за вас избор“. Не звучи добре – 

„възможен избор“, а „избран от вас избор“ няма как да стане. Да 

намерим подходящата дума, но „възможен избор“ не е точно, не 

звучи много ясно. Излиза, че има и невъзможни избори. Може ли „за 

всеки отделен избор“? Колкото са възможни в съответния изборен 

район, толкова. 

В последното изречение, колеги: „Когато никой от 

кандидатите не е избран….“, да напишем „никой от кандидатите за 

кмет“, за да не си помислят, че общинските съветници ще ходят на 

балотаж. 

Други бележки по проекта за брошура има ли? 

 Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Преди „гласуването на гражданина“ има 

ли текст да не пуска никаква бюлетина в урната без втори печат. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Изречението е: 

„Излезте от кабината, подайте бюлетината на член на СИК, за да 

положи втори печат на гърба й и да откъсне ….Пуснете бюлетината 

в прозрачната кутия.“ 

Нещо да допълним? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, има го все пак за втори печат, 

някъде се появява. Добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да добавим 

„задължително“. 



7 

 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, нещо такова. Ние винаги 

подчертаваме тези неща, но винаги си правят…. Както и да е. Горе-

долу вече е ясно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки има ли, 

колеги? Ако няма,  госпожо Стефанова, какво да гледаме. Да видим 

материала за младите избиратели. В този ред на мисли имаме списък 

от Министерството на образованието и науката на училищата, в 

които има млади избиратели. До около 5 октомври, когато успеят да 

актуализират данните, ще ни изпратят броя на учащите се, 

навършили 18 години, тези, които са 12-ти клас. Предполагат, че те 

са около 60 000. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Ние сме предвидили 

80 000 да бъде този флаер, за да може да разпространим и в 

университетите. Списъкът го имаме. Доколкото Министерството на 

образованието и науката спазват уговорката, ще им предоставим 

тези, които са предназначени за тях, те да ги разпространят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Те предложиха и да го 

качим на нашата страница и да изпратим на тях, те да изпратят на 

всяко училище и там вече те да предприемат мерки как да достигне 

това до младите гласоподаватели. 

Обръщаме се „Скъпи млади избиратели,…“ – в множествено 

число, а надолу говорим: „От теб зависи….“ 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Обръщението ще 

бъде „Скъпи млади избирателю, вече си навършил 18 години и имаш 

право да гласуваш.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В края на първия абзац: 

„От теб зависи да решиш бъдещето“. Да реша бъдещето – дали това 

е точно? Не може ли само: „От теб зависи бъдещето, като 

избереш…“ Предлагам да не започва изречението с „ще“: „Ще 

можем да избираме…“ „На предстоящите избори ще можем да 

избираме…“ 
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В същия този абзац третото изречение: „Ти избираш, като 

отбелязваш вота си на бюлетината“. Мисля, че „върху бюлетината“ е 

по-правилно. И да го отделим като второ изречение: „Можеш да 

отбележиш и предпочитание“. А дали не е „предпочитания“ за 

конкретни кандидати. Едно да остане.  

„….от листата на бюлетината.“ Тя не е на бюлетината, а е на 

партия или коалиция. „…от листата на партия или коалиция….“. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз бих махнал това: „За 

общински съветници всеки участник в изборите регистрира своя 

листа“, защото кандидатски листи имаме и за кметовете. В смисъл, 

то е вярно, но не е пълно. Второ, вече са регистрирани. Затова това 

изречение според мен в случая е излишно, а би трябвало да остане: 

„Ти избираш, като отбелязваш в бюлетината“ – само това да остане, 

докато „за общински съветници“ до „листа“ да отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме ли 

надолу? „Можеш да гласуваш по постоянен адрес (това е адресът 

Ви)“. Да бъде „адресът ти“, нали говорим от името на децата. „Ако 

си регистриран….“, предлагам „на този адрес преди 26.04.2019 г.“ 

Датата в последното изречение: „В този случай трябва до 12 

октомври 2019 г. да заявиш в общината“ – иначе малко се губи за 

какво е този срок. Надолу: „….в изборния ден се гласува в секцията, 

в която си включен в избирателния списък“. „Фигуриращ“ – не знам, 

някаква друга дума може би трябва. 

В следващото изречение пак се появява „възможния избор“ – 

„за всеки вид избор“. Да не е „можеш да ги разгледаш“, а „трябва да 

ги разгледаш“. Нека да се запознаят, да ги видят. 

Продължаваме, колеги. За „преференции“ ли да говорим или 

„предпочитание/преференция“, за да не се чудят какво е това. 

Съгласни ли сте, колеги, и двете законови дума да запишем? 

Следващото изречение не е точно: „В случай че не желаеш да 

подкрепиш кандидат на една партия….“ – „на никой партия“. Иначе 
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излиза, че една не я желаеш, пък другите ги желаеш. За втория 

печат: „Подай бюлетината на член на комисията задължително да 

положи той печат“. 

Нека да има и такива повелителни изречения: пиши само със 

син химикал и чрез знака „Х“ или „V“. В противен случай 

бюлетината ти е недействителна“. 

 Да бъде по-подробно и по-повелително в тази част, за да им 

напомняме. 

 Господин Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Там, където е изречението: 

„Бюлетините се сгъват така, че да не се вижда как си гласувал“, 

трябва да отбележим обаче със запетайка „но да остане открит 

номера на бюлетината“. Защото, ако така я сгъне, че не може да се 

откъсне отрязъка с номера, ще се наложи разгъване, при което може 

да се види гласуването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Готови ли сме, колеги? 

Кой освобождава или не от училище, не е наша работа. 

Колеги, ако няма други бележки, продължаваме нататък. 

Готова е брошурата за младите избиратели. 

Колеги, гласуваме двата текста, които разгледахме досега, 

заедно с направените корекции. Моля за протоколно решение да ги 

одобрим. 

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

Емил Войнов, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Свършихте, нали,  госпожо Стефанова? Аз мислех, че вече 

сме отдали днес подобаващото внимание на разяснителна кампания. 

Когато сте готова,  госпожо Стефанова, заповядайте отново. 
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Госпожа Солакова има думата със спешно включване с едно 

писмо. Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на 

уведомлението, което получихме от Народното събрание за 

изключване на електрозахранването на 28 септември, като се има 

предвид лекото закъснение на общинските избирателни комисии за 

предоставяне на кандидатските листи и извършването на проверка 

от ГД  ГРАО, ви предлагам да изпратим до главния секретар на 

Народното събрание във връзка с тяхното писмо, че с оглед 

изтичащите срокове и задълженията, които имат общинските 

избирателни комисии, необходимостта Централната избирателна 

комисия да контролира изборния процес и при необходимост и да 

провежда заседания, включително и в почивни и празнични дни, да 

се обърнем за разпореждане от страна на главния секретар да не 

бъде изключвано електрическото захранване в сградата на 

Народното събрание, където се помещаваме и ние. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз предлагам и 

вариант, тъй като в писмото пишеше „временно ще бъде 

изключено“, нека да формулираме някакъв час – след 10,00 ч. 

например, защото, ако имат работа, евентуално да си я свършат 

преди или след 11,00 ч. Все пак някакъв час толеранс да сложим. 

Аз предложих, колеги, да сложим някакъв час, например от 

9,00 до 17,30 ч., за да знаят кога ние активно работим, за да си 

вършат и те работата. Това е моето предложение. 

Има ли други желаещи за изказване? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване, колеги, да изпратим това 

писмо с посочване на тези часове и все пак и ние да си свършим 

работата, и парламентът да върши своите ремонтни дейности. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Госпожа Стефанова продължава, за да довърши с точка втора 

от дневния ред. Заповядайте,  госпожо Стефанова, с доклада си. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, вчера ви 

представих трите оферти, които бяха подадени в срок по обявата, 

която публикувахме миналата седмица във връзка със сключване на 

договор  за осъществяване на разяснителна кампания през фейсбук 

страницата, като се направи управление на разяснителна кампания и 

материалите в социалните мрежи. 

Сутринта проведохме работно заседание на група 

„Разяснителна кампания“. Разгледахме трите оферти. Те са 

публикувани във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 

вчерашно заседание - № 2532, 2531 и 2525.  Обсъдихме детайлно 

предложенията, които са ни направили трите дружества.  

Предложението ни е да сключим договор с „Мелива“ ООД, 

като там най-ясно и най-подробно са ни дали разбивка по 

конкретните дейности заедно с примерни визии на 

информационните материали, които предлагат за публикуване в 

социалните мрежи. 

В допълнение на офертата са ни представили разбивка на 

ценовото предложение, което е представено. То е с творческа 

дейност, поддържане на страницата на фейсбук с ежедневно 

публикуване на постове, организация на лайфстрининг. По този 

повод след обсъждане в работната група се свързах с представителя 

на „Мелива“. Тя каза, че има опит предвид опита ни в подобно 

излъчване на живо на други наши проекти. Предлагаме да направим 

предварително проби, за да сме сигурни в качеството на връзката и в 

качеството на материала. 
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Това е новото, което не е правено досега. Голяма част от 

бюджета е предвиден за таргетирана реклама, платена. 

Относно нашето предложение,  възложих на  господин 

Желязков да напише юридическо становище по сделката. В него той 

е написал, че „Мелива“ ООД вече има сключен договор за медийно 

обслужване в националните и регионални медии във връзка с 

провеждане на разяснителна кампания, но няма пречка да бъде 

сключен втори договор с различен предмет от предмета на първия 

договор с „Мелива“ ООД с предмет „изпълнение на услугата за 

осъществяване на разяснителна кампания през фейсбук-страниците 

и социалните мрежи в ЦИК“. 

Договорът може да се сключи при условие, че офертата 

отговаря на изискванията и параметрите, посочени в обявата, 

публикувана на 20 септември 2019 г.. Ние ги разгледахме вече. 

Моето предложение е да изберем „Мелива“ ООД и да ви 

представя в следващо заседание проект на договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други 

изказвания, колеги, бихте ли формулирали, колега Стефанова, какво 

да приемем – протоколно решение, което…. Да чуем докладчика, 

колеги. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, 

предложението ми е да изберем фирма „Мелива“ ООД за 

изпълнение на услугата за осъществяване на разяснителна кампания 

в социалните мрежи чрез фейсбук-страницата на ЦИК, таргетирана 

реклама в Instagram и Messenger. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на предложеното протоколно решение за избора 

на фирма „Мелива“ ООД. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред: 

3. Проекти на решения относно промени в състави на 

ОИК. 

 Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-10-41 на 04.09.2019 г. е постъпило 

предложение за смяна на член на ОИК в община Стамболово. 

Предложението е от Стефан Василев Ночев, който е 

упълномощен представител на Коалиция БСП за  България, като 

заявява искане за промяна в състава на ОИК – Стамболово, от 

квотата на Коалиция БСП за  България. На мястото на Гергана 

Русева Михайлова, която е назначена като член в ОИК – 

Стамболово, да бъде назначена Пенка Янкова Нейкова. 

Към това предложение са приложени копие от диплома за 

завършено образование, както и необходимата декларация и копие 

от пълномощното на  господин Стефан Ночев. Липсва обаче един 

съществен документ, който е заявление от настоящия член – Гергана 

Русева Михайлова - че иска да напусне ОИК – Стамболово. 

Многократно беше установен контакт по телефона, за да бъде 

изискан този документ и към настоящия момент, който вече е 26 

септември, такъв документ не е представен в Централната 

избирателна комисия. Бяхме помолили също така, ако този документ 

не бъде представен, поне да оттеглят искането за промяна. Това 

също не се случи. 

Затова към момента ви докладвам тази преписка за сведение. 

Централната избирателна комисия няма да извърши смяна в ОИК – 

Стамболово. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли друг 

доклад по тази точка – промени в състави на ОИК? Не виждам. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

 Господин Андреев, заповядайте.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от вчерашно заседание 

са две от жалбите, които ще докладвам. Втората е качена в днешно 

заседание. Започвам с първата подред, а именно жалба от страна на 

Коалиция Движение заедно за промяна срещу Решение № 106-МИ 

от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хасково, 

област Хасково. 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по 

електронната поща с вх. № МИ-11-45 от 25.09.2019 г.  от Коалиция 

Движение заедно за промяна, представлявано от Димитър Митев, 

чрез упълномощения представител Светослава Николова Стоянова, 

срещу Решение № 106-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска 

избирателна комисия – Хасково, област Хасково, с което решение  

Общинската избирателна комисия – Хасково, е регистрирала 

кандидатската листа на Коалиция Движение заедно за промяна, като 

е отказала регистрацията по отношение на кандидата под № 1, а 

именно Георги Иванов Иванов в кандидатската листа, тъй като 

същият съгласно обжалваното решение в мотивната част е описано, 

че с Решение № 102 от 26.06.2019 г. по наказателно дело на 

Върховния касационен съд е наложено наказание „лишаване от 

правото за заемане на държавна или обществена длъжност, свързана 

с ръководство, контрол или стопанисване на публично имущество“, 

като в тази връзка са счели, че с оглед смисъла и духа на закона в 

случай че той бъде избран за общински съветник, веднага ще 
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изпадне в несъвместимост, тъй като по отношение на него ще 

съществува невъзможността да изпълнява правомощията си като 

общински съветник с оглед наложеното наказание лишаване от 

правото да заема държавна или обществена длъжност, която е 

свързана с разходването на публични средства. 

В тази връзка Общинската избирателна комисия е 

постановила решението, с което отказва регистрацията, като в 

случая считам, че жалбата е допустима, подадена е в срок от 

заинтересовано лице, с оглед на което трябва да бъде разгледана и 

по същество. Считам, че същата е неоснователна. 

Подробно съм описал мотивите, а вие можете да се 

запознаете със записката. Това, което допълнително обаче бих искал 

да кажа, е, че във връзка явно с кандидатурата на същия кандидат в 

Централната избирателна комисия два пъти е постъпвало запитване 

от страна на Светослава Стоянова в качеството си лично и на 

представляващ група общински съветници в предходно време, а 

именно те са посочили в мотивната част нашите писма с изх. № МИ-

11-6 от 26.07.2019 г. и № МИ-11-30 от 18.09.2019 г., с които ние ясно 

и категорично сме заявили по същия начин, както и Общинската 

избирателна комисия, че има несъвместимост и не може да бъде 

издигната кандидатурата. 

Независимо от това обаче съответно Коалиция Движение 

заедно за промяна е издигнала кандидатурата на същото лице, с 

оглед на което аз предлагам да отхвърлим жалбата като 

неоснователна и да върнем административната преписка на ОИК – 

Хасково. 

Решението подлежи на обжалване в Административен съд – 

Хасково. 

Това е моето предложение. Проектът е под № 2242. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля в проекта да добавим изцяло 

присъдата, че лицето е осъдено за извършено умишлено 

престъпление от общ характер. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, ще го добавя в мотивната 

част. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли други 

бележки към проекта за решение? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1200-МИ. 

Заповядайте,  господин Андреев, за следващия Ви доклад. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

следващата жалба, а именно това е жалба от Деяна Викторова 

Стоянова като представител и представляващ Инициативен комитет 

за издигане на Георги Герасимов Стоенелов срещу Решение № 23-

МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Ново село, 

област Видин. 

В обжалваното решение Общинска избирателна комисия – 

Ново село, е регистрирала като независим кандидат за кмет на 

община Ново село Борислав Тошев Крумов, който е издигнат от 

Инициативен комитет, формиран от трима членове, а именно: 

Георги Панталеев Георгиев, Валентин Методиев Петров и Благуна 

Йончева Тодорова. 

Инициативният комитет в този състав е регистриран с 

Решение № 12-МИ от 13.09.2019 г., а Решението, което се обжалва 
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под № 24, е от 24.09.2019 г. Деяна Стоянова счита, че имаме 

нарушаване на Изборния кодекс, тъй като регистрираният независим 

кандидат от Инициативния комитет е предложен от инициативен 

комитет, в който едно от лицата, които го формират, няма постоянен 

и настоящ адрес на територията на общината – община Ново село, а 

има постоянен адрес във Видин и настоящ адрес в Ново село. С 

оглед на това тя счита, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 

151, ал. 2 от Изборния кодекс, където е посочено, че инициативният 

комитет се формира от избиратели, които имат постоянен адрес на 

територията на съответната община в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

В случая обаче решението, с което е регистриран 

инициативният комитет, е влязло в сила, то е от 13.09.2019 г. и 

същото де факто е влязло в сила, не е обжалвано в никакъв случай. 

Обжалваното Решение № 24-МИ от 24.09.2019 г. е 

постановено при спазване на изискванията както на Изборния 

кодекс, така и на решението на Централната избирателна комисия за 

регистрацията на независимите кандидати, тъй като са представени 

всички документи по отношение на заявлението и в случая считам, 

че самото произнасяне е недопустимо от гледна точка, че е 

направено от страна на представляващ друг инициативен комитет. А 

дори и да го разгледаме евентуално, то не би било основателно, тъй 

като са спазени всичките изисквания по отношение на регистрацията 

на независимия кандидат. 

С оглед на това аз предлагам в случая обаче, така, както е 

било в практиката и в други наши решения, с оглед липсата на 

правен интерес от страна на лицето, да оставим без разглеждане 

жалбата. Това е проект № 2244. Жалбата и документите се намират 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от вчерашно 

заседание и са с вх. № МИ-15-406. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Решението подлежи на 

обжалване.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, видях го, ще го допълня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

В абзаца „Жалбата е недопустима, като подадена от лице без 

правен интерес“ стигаме до едно изречение „Съгласно разпоредбата 

на чл. 154, ал. 4 е предвидено, че….“. Да кажем направо: „Съгласно 

разпоредбата отказът за регистрация може да се обжалва….“. 

Има ли други бележки, колеги? Решението е съобразено с 

трайната практика. 

Ако няма, моля процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  против –   2 

(Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).  

Решението се приема. 

Решението има № 1201-МИ. 

Колеги, пропуснах в началото да оповестя. Госпожа Таня 

Цанева е в платен отпуск,  господин Димитров е в командировка, 

госпожа Йосифова се обади, че ще закъснее. Така че всички други 

колеги са на работа. 

Заповядайте, господин Андреев, за следващия Ви доклад. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днешно заседание е качена жалба с вх. № 

МИ-10-130 от 26.09.2019 г. Към нея са качени и съответно 

решенията и протоколът от проведеното заседание на Общинска 

избирателна комисия – Панагюрище, област Пазарджик. 

В случая Емилия Танчева Мулешкова като упълномощен 

представител на Партия ВМРО – Българско национално движение, 

обжалва Решение № 53-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска 
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избирателна комисия – Панагюрище, област Пазарджик, с което 

решение Общинската избирателна комисия – Панагюрище, е 

отказала регистрацията на кандидат за кмет на кметство Попинци 

Димитър Цвятков Лютов, тъй като същият е издигнат като общински 

съветник от листата на Местна коалиция Съюз на демократичните 

сили (Български земеделски народен съюз), с оглед на което е 

налице условие да бъде отказана регистрацията, тъй като не може да 

бъде издигнат за кандидат за общински съветник или кмет от две 

различни политически сили, в случая – една партия и една коалиция. 

Общинската избирателна комисия при извършената 

проверка, преди да постанови обжалваното Решение № 53 за отказ за 

регистрация, е извършила тази проверка, установила е, че с вх. № 7 

Местната коалиция е регистрирала кандидатска листа в ОИК – 

Панагюрище, в която под № 18 е  господин Лютов, а в 16,49 ч. на 

24.09.2019 г. Партия ВМРО – Българско национално движение, е 

подала под № 9 заявление за регистрация на кмет на кметство 

Попинци с кандидат Димитър Цвятков Лютов. 

В жалбата се твърди, че  господин Лютов е попълнил 

заявление, с което е заявил, че се отказва да бъде кандидат за 

общински съветник от местната коалиция, въпреки че в тази, която е 

приложена към жалбата, пише, че той се отказва да бъде кандидат на 

СДС и коалиция, като прави отказ от кандидатурата си и моли да 

бъде заличен от кандидатската листа. Това копие от молбата, реално 

погледнато, явно е било приложено към документите за заявлението 

за регистрация на Партия ВМРО – Българско национално движение. 

В тази връзка считам, че в случая жалбата, която е срещу 

отказа на Решение № 53, е допустима. Тя е подадена от лице с 

правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна, тъй 

като правилно Общинската избирателна комисия е отказала 

регистрацията на кандидата за кмет в кметство Попинци, тъй като 

той фигурира в друга кандидатска листа, по която няма постъпило 
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заявление и, реално погледнато, въз основа на това вече той е бил 

регистриран в кандидатската листа за общински съветници от 

Местна коалиция Съюз на демократичните сили (Български 

земеделски народен съюз). 

С оглед на всичко това ви предлагам да отхвърлим жалбата и 

оттук нататък вече да върнем преписката на ОИК- Панагюрище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз съм съгласна с 

решението, но само в абзаца: „….за да приеме Решение № 53-МИ, 

ОИК е извършила….“ в изречението „С оглед на установеното 

обстоятелство…“ – правилно „ОИК е приложила“…“Когато 

кандидат за общински съветник или кмет бъде предложен за 

регистриране повече от една партия….“, да стане „…от повече от 

една партия…“ и „бъде предложена“, а не да бъде „регистрирана“, 

тоест, „…да бъде предложен за регистриране от повече от една 

партия, действителна е първата по време регистрация“, а не „по 

време на регистрацията“. 

Други колеги имат ли бележки към текста? Няма. 

Колеги, процедура по гласуване на проекта на решение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Стефка 

Стоева, Цветанка Георгиева);  против –   1 (Катя Иванова).  

Решението се приема. 

Решението има № 1202-МИ. 

Госпожо Иванова, имате думата за доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от днешно заседание ви предлагам проект 

на решение под № 2250. Касае се за жалба, подадена от 

упълномощен представител на Коалиция от партии БСП за  

България срещу Решение № 82 от 22.09.2019 г. на Общинска 

избирателна комисия – Кюстендил. 



21 

 

Преписката е постъпила в Централната избирателна комисия 

по електронната поща с вх. № МИ-15-395 на 24.09.2019 г. 

Решението на ОИК – Кюстендил се обжалва само в частта, в която 

комисията е отказала да регистрира Симеонка Асенова Манова-

Велкова като кандидат за общински съветник от кандидатската 

листа от  Коалиция от партии БСП за  България. Тя е фигурирала 

под № 19. С оспореното решение са регистрирани всичките останали 

36 от общо 37 кандидати за общински съветници в същата 

кандидатска листа. 

За да оспорят в тази му част Решение № 82 на ОИК – 

Кюстендил, жалбоподателят твърди, че решението е постановено в 

нарушение на закона, че не е мотивирано. Конкретните доводи, 

които се навеждат, е, че ОИК – Кюстендил не се е съобразил с 

разпоредбата на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, както и с 

изискванията на Раздел III, т. 17, буква „б“ от наше Решение № 600-

МИ от 09.08.2019 г. Конкретното твърдение, което се излага, е, че 

няма законна пречка госпожа Симеонка Велкова да бъде предложена 

и регистрирана като кандидат за общински съветник от посочената 

кандидатска листа независимо от обстоятелството, че към датата на 

подаване на предложението за регистрация на общинските 

съветници конкретно това лице вече е било назначено за член на 

Общинска избирателна комисия. 

Първоначално преписката не беше комплектована. След 

дадени указания тя пристигна в цялост. От нея се установява, че на 

22.09.2019 г. в Общинска избирателна комисия – Кюстендил е 

постъпило предложение от Коалиция от партии БСП за  България, 

заведено съответно в общия регистър и във входящия регистър на 

кандидатите. Същото е окомплектовано с абсолютно всички 

изискуеми по закон документи и с пълномощно в полза на лицето, 

което е подало заявленията. 
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Общинската избирателна комисия, след като е извършила 

обстоен анализ на всички приложени към предложението документи 

и след като е извършила проверка в системата на "Информационно 

обслужване" АД съобразно указанията, визирани в наше писмо с 

рег. № МИ-15-338 от 18.09.2019 г., е установила, че кандидатът за 

общински съветник под № 19 е именно Симеонка Велкова, е 

назначена за член на ОИК-10-50. Това е Общинска избирателна 

комисия – Трекляно.  

Аз се запознах в пълнота с цялата преписка. Категорично 

считам, че жалбата е допустима. Тя е подадена от лице, което има 

правен интерес, насочена е срещу акт, който подлежи на обжалване, 

подадена е в тридневния срок по чл. 88, ал. 1. Предлагам ви обаче 

проект на решение, с който да оставим тази жалба, да я отхвърлим 

като неоснователна, като съображенията ми са следните. 

Общинската избирателна комисия – Кюстендил, както казах, 

е регистрирала 36 от общи 37 кандидати за общински съветници, 

като е приела, че всички те, за да бъдат регистрирани, отговарят на 

изискванията на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, поради което аз 

считам, че този довод на жалбоподателя е неоснователен. 

Считам също така, че абсолютно неотносимо към конкретния 

случай е решението, на което жалбоподателят се позовава и за което 

твърди, че е било нарушено от Общинската избирателна комисия 

при постановяване на решението в обжалваната му част. Става дума 

за наше Решение № 600-МИ. Това е принципно решение, което е 

прието във връзка с провеждането на консултации при кметове на 

общини за определяне на съставите на общинските избирателни 

комисии и назначаването им при произвеждането на предстоящите 

местни избори. 

Считам, че правилно Общинската избирателна комисия се е 

позовала на резултатите от извършената проверка в 

"Информационно обслужване" АД, при която по несъмнен начин се 
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установява, че госпожата, на която е отказана регистрацията като 

кандидат за общински съветник, е назначена за член на Общинска 

избирателна комисия. 

Колеги, държа да ви кажа, че по преписката не е налице 

подадена молба, заявление или някакъв друга акт, в който госпожа 

Симеонка Велкова, която към датата на подаването на предложение 

за регистрация на листата, е изявила воля да бъде освободена като 

член на Общинската избирателна комисия. 

Считам, че процесното решение изцяло е съобразено с 

изискванията на чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, както и с наше 

Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г., поради което ви предлагам 

проект на решение, с който да отхвърлим жалбата като 

неоснователна и да върнем административната преписка на 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил, като нашето решение 

подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Принципен е въпросът. Има ли колега, който поддържа обратното 

разбиране? Бележки има ли по текста на проекта за решение? Няма. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1203-МИ. 

 Господин Арнаудов, по тази точка готов ли сте с доклада? 

Заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. 

№ МИ-15-404 от 25.09.2019 г. от Паунка Захариева Костова, 
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председател на инициативния комитет за издигане на кандидат за 

кмет на кметство Хаджидимитрово, община Свищов. 

С решение № 99 от 24.09.2019 г. Общинска избирателна 

комисия – Свищов, е отказала да регистрира Митко Ангелов 

Георгиев – независим кандидат за кмет на кметство с. 

Хаджидимитрово в община Свищов, предложен от инициативен 

комитет, представляван от Паунка Захариева Костова за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. Мотивът на ОИК за постановяване на този отказ е, че при 

проверка на предоставения списък с 156 избиратели, включващ 

техните подписи, ТЗ „ГРАО“ Велико Търново е установила нула 

коректни записа, тъй като не са спазени изискванията на Раздел І и 

Раздел ІІІ от Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г. на ЦИК. Тази 

проверка е обективирана в протокол от 24.09.2019 г., на основание 

на която ОИК е приела, че не е изпълнено изискването на чл. 416, ал. 

1, т. 2, буква „в“ от Изборния кодекс. При тази фактическа 

обстановка на заявителя са дадени указания по телефон да коригира 

установените несъответствия в срок до 17,00 ч. на 24.09.2019 г., но 

такива не са внесени в указания срок. Представената подписка в 

електронен вид е изготвена в нарушение на изискванията за форма и 

структура на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията 

на независим кандидат, определени в чл. 416 от Изборния кодекс и 

Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. 

Нередовностите в предоставените документи, които не са 

отстранени след дадените указания и в посочения срок, са основание 

за отказ от регистрация на независимия кандидат за кмет на 

кметство с. Хаджидимитрово, община Свищов, Митко Ангелов 

Георгиев. 

Жалбоподателят счита, че постановеното решение е 

неправилно и незаконосъобразно и иска неговата отмяна, както и 

постановяване на ново решение, с което да бъде регистриран за 
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участие в изборите предложения от инициативния комитет 

кандидат. 

Жалбоподателят също така счита, че неспазването на 

техническото изискване за представяне на подписите в съответен 

електронен вид не е основание за постановяване на отказ за 

регистриране на кандидата. Според него това е чисто техническо 

изискване, а проверката би могла да бъде извършена и по 

представената подписка на хартиен носител. Жалбоподателят смята, 

че тези технически изисквания не се извеждат от нормите на 

Изборния кодекс, а са определени с решения на ЦИК. Също така 

смята, че уведомяването за техническото несъответствие е 

направено 10 мин. преди изтичане на крайния срок за регистрация и 

това го прави практически неизпълнимо. 

Централната избирателна комисия, след като се запозна с 

преписката по жалба с цитирания входящ номер, установи следното: 

жалбата е допустима, подадена от лице с правен интерес и в 

законоустановения срок, а разгледана по същество е неоснователна. 

При взимане на решение № 99 от 24.09.2019 г. ОИК – 

Свищов, е взела под внимание протокол на ТЗ „ГРАО“ - Велико 

Търново, според който от общо 156 избиратели по представения за 

проверка списък в електронен формат, са установени нула коректни 

записи. Причината за това е, че не са спазени изискванията на Раздел 

І и Раздел ІІІ от Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г. на ЦИК. В 

правомощията на ЦИК съгласно чл. 57, ал. 1, т. 35 ИК е да определи 

формата и структурирания електронен вид на списъците, както и 

реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати, 

като възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството.  

Следователно доводът на жалбоподателя, че решението на 

ЦИК е постановено при липса на компетентност, е неправилен. 

Жалбоподателят, подавайки своите документи в последния ден за 
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регистрация, сам се е поставил в невъзможност да изпълни 

указанията на ОИК – Свищов, и да отстрани нередностите. 

Поради горното и на посочените правни основания в проекта 

на решение, което се намира във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешно заседание,  Централната избирателна комисия 

реши: отхвърля жалбата, подадена от Паунка Костова, срещу 

Решение № 99 от 2409.2019 г. на Общинска избирателна комисия – 

Свищов, област Велико Търново. Връща административната 

преписка на ОИК – Свищов. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд 

– Велико Търново, чрез ОИК – Свищов, в тридневен срок от 

обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли въпроси 

към докладчика? 

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз ще задам въпрос, на който знам 

отговора. Но, доколкото сме на микрофони и водим протокол, за да 

изясним всички факти по случая, прави ми впечатление, че макар и 

на 24 септември, указанията са дадени по телефон, което изключва 

даване на указания при приемане на документите. Ако е така, просто 

да потвърди докладчикът. Имаме ли данни в колко часа са дадени 

указанията и в колко часа е входирано искането? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Приложен е входящият регистър, 

когато са приемани самите документи. Документите са приети в 

14,00 ч. на 23.09.2019 г. и тогава не са направени забележки. Във 

входящия регистър няма такива забележки. Забележките са дадени 

по-късно, когато се е върнал протоколът от ТЗ ГРАО и било 

установено, че има проблем с протокола. Не е ясно точно в колко 

часа са дадени указанията. Според жалбоподателя те са му дадени 
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десет минути преди изтичане на крайния срок за регистрация – в 

16,50 ч. Но това е по неговите думи, това се твърди и в самата жалба. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Всъщност разбираме, 

че едва след връщането от ТЗ ГРАО – Велико Търново, комисията е 

узнала за тази нередовност. Така ли е? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Точно така, да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И тогава е дала вече 

указания по телефон. 

Други колеги имат ли въпроси към докладчика? Бележки към 

проекта? 

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Доколкото разбирам, става въпрос за 

технически проблем. Нула са записите, защото не са подредени в 

съответния формат или технически не са могли да се видят в ТЗ 

ГРАО. Затова обикновено както Централната избирателна комисия, 

така и общинските избирателни комисии са длъжни да отворят 

дадени технически носител и да видят поне от външна страна дали 

са изпълнени изискванията на нашето решение. Факт е, че няма 

такова изискване в Изборния кодекс. Това очевидно не е сторено, 

тъй като не са дадени указания при приемане на документите. Тоест, 

Общинската избирателна комисия е приела, без да провери от 

външна страна.  

Аргументът звучи добре, че „сам се е поставил в 

невъзможност“ , като молителят е дал в последния срок документите 

и заявлението. Обаче всъщност това не е така. И в предишния ден да 

го беше дал, а сроковете по Изборния кодекс не са толкова големи и 

хората трудно събират подписки, ние не знаем кога ГД  ГРАО щеше 

да върне списъка и отново да имаме същия правен ефект, същите 

правни последици. Така че аз не мога да го възприема този аргумент, 

колкото и добре да звучи, че само се е поставил в невъзможност. 

Истината е, че ОИК е можела при стриктно спазване и при повече 
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внимание при приемане на документите да даде указания и той да 

разполага с близо три часа, което е абсолютно достатъчен срок за 

технически грамотно лице да поправи нередовностите в съответния 

технически носител. 

Затова аз считам, че те е трябвало своевременно да му дадат 

срок и доколкото нямаме доказателства по преписката кога са 

дадени указанията и от кого по телефон, тоест, ОИК, от една страна, 

признава, че трябва да даде указания, че не може да откаже 

регистрация. Но, ако тя ги е дала, както имам оперативна 

информация, десет минути преди изтичане на крайния срок, това 

вече наистина е очевидно недостатъчно, защото в този срок 

обективно молителите не могат нито да се придвижат, нито да 

извършат необходимите поправки. 

Поради това аз считам, че трябва да върнем преписката за 

разглеждане и да се даде възможност на молителя да поправи 

нередовностите и евентуално след това да бъде регистрирана 

заявената от него листа.  

Това е моето мнение. Докладчикът беше така коректен да ни 

запознае от вчера с жалбата и с обстоятелствата. Аз, след като 

познавам обстановката, си формирах това мнение, обратно на 

днешното предложение за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания има 

ли, колеги? Не виждам. 

Подлагам на гласуване първо предложението на  господин 

Ивков – да бъде отменено обжалваното решение, за да се извърш 

регистрация. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Много е важно, извинявам се. Не, може 

пак да не извършат регистрация, но да дадат възможност да се 

поправи порока, тоест, да се дадат новите подписи и след нова 

проверка да решат дали да регистрират или не. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, да се извърши нова 

проверка на подписите и тогава да се реши дали да се регистрира 

инициативният комитет, представляван от госпожа Паунка Костова. 

Процедура по гласуване. Гласуваме предложението на  

господин Ивков, колеги. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 6 (Емил Войнов, Ивайло 

Ивков, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 6 (Бойчо Арнаудов, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева).  

Предложението не събра гласове. 

Ще подложа и основното решение за гласуване, предложено 

от докладчика. 

Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 7 (Бойчо Арнаудов, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева,);  против –   5 (Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева).  

Предложението не се приема. 

Няма решение, колеги. При това положение резултатът е 

отхвърля жалбата поради непостигнато мнозинство за взимане на 

решение от ЦИК. 

Решението има № 1204-МИ. 

Колега Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Разпределена ми е жалба срещу 

решение на Общинската избирателна комисия – Дупница. Жалбата е 

постъпила вчера в Дупница. Снощи късно е постъпила, уважаеми 

колеги, на електронната поща на ЦИК. В момента чакам 

окомплектоване на преписката все още и, разбира се, писмено 

становище от страна на Общинската избирателна комисия по казуса. 
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Така че предполагам, че за следобедното заседание ще бъде 

изготвен проектът на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Има ли други колеги, които са готови по точката „Доклади по 

дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки? Не 

виждам. 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Разни.  

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № МИ-15-413 от 25.09.2019 г. от Общинска избирателна комисия 

– Поморие. Това писмо е под формата на запитване. Съобщават ни 

колегите от Поморие, че с Решение № 18 ОИК – Поморие, е 

регистрирала Местна коалиция Българската пролет, съставлявана от 

Коалиция БСП за  България и Партия Движение за радикална 

промяна Българската пролет, за участие в изборите за кмет на 

кметство в кметство Каблешково. 

С Решение № 50 е регистрирала кандидатската листа за кмет 

на кметство в Каблешково и след това при опит да въведат данните в 

раздел „Регистри“ се констатира технически проблем – отказ да 

бъдат въведени данните на Местната коалиция по неясни за тях 

причини. Очакват указания от нас във връзка с правомощията на 

Централната избирателна комисия. 

Защо се е получило такова несъответствие? Поради това, че с 

предишно Решение № 16-МИ ОИК – Поморие, е регистрирала 

Коалиция БСП за  България за участие в изборите в три кметства на 

територията на община Поморие. Поради изискването на закона, че 

една местна коалиция може да се регистрира за отделен вид избор, а 

не за отделно кметство, поради това при регистрацията й за 

Каблешково всъщност се е получил този отказ. 
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Тук е ясна грешка, допусната от Общинската избирателна 

комисия. Затова съм подготвил едно писмо-отговор. Можете да го 

погледнете във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. С него 

предлагам да дадем възможност на кандидата да бъде регистриран, 

въпреки че са изтекли сроковете, с аргумента, че грешката е на 

Общинската избирателна комисия. Можете да се запознаете с това 

писмо. 

Тъй като с Решение № 16 е регистрирана Коалиция БСП за  

България в изборите за три броя кметства, то поради съществено 

нарушение на закона може да се приеме, че последвалото Решение 

№ 18 е нищожно и не поражда правни последици. Това води до 

нищожност и на Решение № 50, с което се регистрира кандидатската 

листа в Каблешково. 

В случай че ОИК – Поморие, приеме, че това е така, следва 

да уведоми партията и коалицията, участващи в Местната коалиция, 

както и кандидата, и при заявено съгласие от тяхна страна да 

регистрира кандидатската листа от името на Коалиция БСП за  

България, като допълни Решение № 16, където да включи и кметство 

Каблешково в това решение и да измени Решение № 50. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Още веднъж какви са 

фактите. Нещо много сложно е. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Фактите са следните. И трите решения са 

качени към преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Общо взето, предлагаме 

това, което е формулирал докладчикът, но да бъде облечено във 

формата на решение на ЦИК.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само решението, което е за 

Каблешково. Върху другите не се разпростираме, защото 

служебният контрол показа, че там няма проблем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да помолим 

докладчикът да облечете в тази форма това, което сте формулирали. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, приемам да подготвя проект за 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Николов в т. Разни. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ще докладвам в следобедното 

заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Госпожо Солакова, 

заповядайте по т. Разни. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само ви 

докладвам, че в отделни класьори се събират информациите за 

кандидатските листи, информация за помещенията, които се 

осигуряват от областните управители, включително от кметове на 

общини получаваме за съхранение на бюлетините, след като се 

предоставят от областните управители. 

Аз адресите за доставка имаме срок 30 септември, който сме 

предоставили на самите областни управители да ни уведомят. 

Получаваме информация. Ако има поставени въпроси и пред вас, 

колеги, моля да им обръщате внимание. 

На следващо място, на 26 септември е срокът за кметовете на 

общини да определят тиража на бюлетините. Ако и такива въпроси 

има, нека да не се забавят, защото от това зависи подаването на 

заявка от наша страна към Печатницата. Защото знаете, че срокът – 

28 – 29 септември се опитваме да го спазим като започване 

отпечатването на бюлетините. За целта ще е необходимо да подадем 

заявка, като посочим тираж на бюлетините по видове избори. Тази 

информация също се събира. Тя се актуализира във вътрешната 

мрежа, за да можем да изготвим вече първите заявки, за което може 

би към края на днешното заседание ще имаме готовност за първите 

области по печатници, определени за отпечатване на бюлетините. 

Тук на таблото ще можете да видите коя печатница за кои области 

ще отпечатва тези бюлетини. Първите области, за които работим, са 
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Благоевград и Бургас. Там, където има проблеми с кандидатски 

листи, както в случая за Поморие, ще бъдат изключвани и ще бъдат 

оставени по-назад, за да може за тях да изчистим информацията, да 

не печатаме бюлетини, в които ще фигурират например някои листи, 

за които след това няма да се наложи да се гласува в изборния ден. 

И още нещо искам да кажа. Ако кметовете ви задават и на вас 

въпрос по отношение на настоящите адреси – дали при подаването 

на информация за тиража на бюлетините да се включват и тези, 

които са по настоящ адрес и са започнали да подават заявление за 

гласуване по настоящ адрес, моля да обърнете внимание тиражът на 

бюлетините да бъде по предварителните списъци, в отделна колона 

или като забележка да фигурира информация за избирателите по 

настоящ адрес. Ако те застъпват тезата, че тиражът на бюлетините 

трябва да бъде завишен заради подалите заявление по настоящ 

адрес, моля да се позовават и на информация от 2015 г., за да можем 

да бъдем по-категорични при подаването на тази справка по 

настоящия адрес.  

Сега вече ви докладвам преписки. 

Информацията може да бъде намерена или по класьори в зала 

№ 42, или в Деловодството на Централната избирателна комисия. 

Уважаеми колеги, от някои общински избирателни комисии 

получаваме информация за номерата, които те са дали на местните 

коалиции и на инициативните комитети. Вчера ни обърнаха 

внимание от няколко общински избирателни комисии, днес от 

Балчик продължаваха до към 11,00 ч. да не са приели решение за 

определяне на номерата, защото се позовават на нашето решение за 

определяне на номерата от жребия, в което решение като 

последователност сме изброили на първо място инициативните 

комитети. Според тях трябва първо на инициативните комитети, 

след това на местните коалиции, в каквато поредност сме посочили в 

това решение. 
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Обръщам внимание, че в указанията, които сме дали, в писмо 

преди решението за обявяване на номерата от жребия, както и в 

писмото-указание по прилагането на това решение, с което 

изпратихме копие вчера на общинските избирателни комисии, ние 

указахме след последния номер в Централната избирателна комисия 

номерата да бъдат предоставени по входящия регистър на местните 

коалиции и едва след това – на инициативните комитети, които са 

регистрирали кандидатски листи. Разбира се, че местни коалиции, 

инициативни комитети, които не са регистрирали кандидатски 

листи, не следва да получат номер, защото този номер няма да бъде 

изписан в бюлетината и няма да получи място. 

Служебна проверка на страниците на общинските 

избирателни комисии показа, че има вече общински избирателни 

комисии, които са предоставили различна номерация – първо на 

инициативните комитети с регистрирани независими кандидати и 

след това на местните коалиции съобразно с нашето… 

Ако има поставен въпрос в писмена форма, тогава нека по 

писмения въпрос Централната избирателна комисия да реши дали 

ще даде… 

Уважаеми колеги, аз съм съгласна, че се ориентираме ново 

писмено указание не се налага, защото ние вчера изпратихме 

писмено указание, което потвърждава нашето становище по този 

въпрос, предварително дадено и не знам дали не е публикувано във 

„Въпроси и отговори“, и вчерашното указание по прилагането, 

включително и на решението по обявяването на номерата на 

жребиите. 

Моля да го имаме предвид, когато даваме устно указания, 

когато ни поставят въпроса по телефона. Най-важното е общинските 

избирателни комисии да не теглят жребий за определяне на тези 

номера.  
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Докладвам ви първото писмо от Общинска избирателна 

комисия – Плевен, включително Долни Дъбник, за обявяване на 

номерата в тези общини на местните коалиции и инициативните 

комитети, участващи с независими кандидати. В този смисъл 

следващите ще бъдат групирани и обособени в отделен класьор или 

отделна папка в зала № 42 или в Деловодството на Централната 

избирателна комисия. 

Сега ви докладвам отговор от Националния статистически 

институт, който получаваме в отговор на наше писмо от 

20.09.2019 г. относно статута на населените места в община Перник 

– Бела вода, Изток, Калкас и Църква. Ние ги попитахме дали те имат 

статут на кметства. Те са ни изпратили информация относно статуса 

на тези кметства. Тоест, те са кметства. Забележката, оцветеното в 

червено в нашия списък днес вече ще отпадне. 

Те ги наричат кметства и след това от самото им становище 

никак не става ясно – вижте какво пише: „По текущото актуално 

състояние на населените места ви предоставяме информация за 

статуса на цитираните в писмото ви кметства.“ 

Така че въз основа на тази информация ние ще актуализираме 

нашия списък на кметствата на официалната страница на 

Централната избирателна комисия – на този списък в рубрика 

„Избиратели“, както и в „Съобщения“. Само още един път ще се 

актуализира и приключваме по отношение на тези. 

Колеги, докладвам ви едно писмо, което получаваме от 

ДЕМАКС Ди Пи Ай АД във връзка с автоматизираната система. Те 

ни обръщат внимание, че бюлетините и изборните книжа ще бъдат 

автоматично генерирани в тази система, след като изпратим до 

Печатница на БНБ и Министерство на финансите заявка, след което 

в зависимост от ролите, които са предоставени на общинските 

избирателни комисии и на Централната избирателна комисия, ние 
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ще можем да наблюдаваме процеса по генериране и одобряване на 

предпечатния образец преди отпечатване на бюлетините. 

Продължаваме да получаваме справка за тиража на 

бюлетините по кметства, общини за отделните видове избори. Ние 

във вътрешната мрежа ще публикуваме информация за тиража на 

бюлетините, без да ги докладвам поединично. 

От председателя на ОИК – Девин, сме получили писмено 

запитване по електронната поща дали технически сътрудник в ОИК 

може да бъде лице, което е съпруга на кандидат за кмет на 

общината. В този смисъл мисля, че имахме отговор и аз ви 

предлагам същия отговор, който госпожа Дюкенджиева беше 

предложила – че няма законова пречка такова лице да бъде 

технически сътрудник.  

Моля да гласуваме да се изпрати този отговор по 

електронната поща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. Имаме вече практика по този въпрос. 

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

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само искам да ви 

кажа, че от Печатница на БНБ и Печатница ДЕМАКС получаваме 

пълно съдействие във връзка и с електронната система, включително 

информация, с която те разполагат като брой избиратели, брой 

секции, съставни кметства – нещо, което ние рядко получаваме дори 

от държавни органи и техните администрации. Държа да го кажа на 

микрофон, колкото и малко значение да има това. 
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Искам да поставя само един въпрос за размисъл, може би за 

следобедното заседание. Има общини, които дават предложение за 

тираж на бюлетините, включително по секции. Вие знаете, че по чл. 

208 кочаните на бюлетини трябва да са по 100 и в договора, който 

сключваме с Печатницата, предложението за тираж на бюлетините 

трябва да е кратно на 100. Ако ние закръгляме към по-голямото 

число, ние ще получим един огромен тираж на бюлетините. Аз ви 

предлагам да обмислим възможността да се преценява в тези случаи 

много внимателно, за да нямаме излишен тираж на бюлетини, който 

остава да стои или в чувалите, предоставени на общинските 

администрации, ако те са били предадени на секционните 

избирателни комисии, или в самите общински администрации, за 

което след това ние приемаме решения и те биват унищожавани. 

Това е въпрос, който ние трябва да преценим в рамките на 

закона, по целесъобразност да решим, съобразявайки се с реалния 

брой на избирателите и там, където нямаме данни и за настоящ 

адрес, или исторически гласували 100 процента избиратели, да не се 

ориентираме към по-голямото число при закръгляне на кратно 100. 

Това е въпрос, който е много важен, който може би ще ни 

постави пред голямо изпитание в периода на предоставяне на 

бюлетините, защото те трябва да бъдат разпределени и по секции. 

Знам каква изнервена ситуация съществува тогава в ЦИК, когато 

започнат да звънят от общинските администрации. Но нека да имаме 

грижата и за излишните бюлетини, които остават в общинската 

администрация. 

Уважаеми колеги, позволете ми да изпратим последно писмо 

на Националния статистически институт. По проверка, която успях 

да извърша, но все пак за която нямаме писмени данни от 

Националния статистически институт, Спанчевци не е съставно 

кметство и то е само това населено място, което не отговаря на 

изискванията на § 153. Моля ви да изпратим едно писмо, за което 
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дори може би вече има подготвен проект във вътрешната мрежа. Да 

изпратим едно писмо до председателя на НСИ и да поискаме 

информация за статута на Спанчевци – дали е съставно и дали 

включва Клисурския манастир в своя състав, от което зависи дали то 

е кметство, в което ще се избира пряко от населението кмет на 

кметство на 27 октомври 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Решението е качено, 

колеги. 

Има ли бележки към проекта за писмо до председателя на 

НСИ и до главния секретар на Министерския съвет. 

Процедура по гласуване, колеги. 

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

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

Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Предложението се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, времето 

напредна доста. Предлагам да излезем в почивка, за да можете и да 

си прегледате преписките, жалбите, които са раздадени. 

До колко часа да обявя почивката? До 14,30 ч. или до 

15,00 ч., колеги? Часът е вече 13,20. 

Почивка до 14,30 ч. Един час и десет минути почивка, колеги. 

 

(след почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължаваме 

заседанието. 
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Колеги, предлагам първо да се съсредоточим по жалбите, 

които са постъпили. Моля, колегите, които са готови. Кой иска 

думата?  Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание има качен проект за решение. 

Той е с № 2255.  Сега ще запозная Централната избирателна 

комисия с този проект. 

В ЦИК е постъпила жалба с вх. № МИ-15-411 от 25.09.2019 г. 

от Демократична България – Обединение, представлявана от 

Надежда Бобчева и Златко Куртев, срещу Решение № 92-МИ от 

23.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Силистра. 

С обжалваното решение ОИК – Силистра, е отказала 

регистрация на кандидат за общински съветник под № 11 в листата 

на Демократична България – Обединение. Лицето се казва Жоро 

Тодоров Иванов. Отказът е поради това, че е открита 

несъвместимост съгласно чл. 66 от Изборния кодекс, а именно 

същият е член на Общинска избирателна комисия – Алфатар.  

Жалбоподателите намират, че не е налице несъвместимост по 

смисъла на ИК. Те считат, че несъвместмостта е специален термин, 

уреден в Кодекса, с който се обозначава специфичен конфликт на 

интереси. Според тях разглежданият случай не е такъв. 

Жалбоподателите молят Централната избирателна комисия да 

отмени решение № 92 от 23.09.2019 г. на Общинска избирателна 

комисия – Силистра, и да постанови решение за вписване на Жоро 

Тодоров Иванов като кандидат за общински съветник от листата на 

Демократична България – Обединение под номер единадесет. 

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е 

допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от 

обявяване на решението от лица с правен интерес. Но, разгледана по 

същество, жалбата е неоснователна. 



40 

 

Колеги, аз се свързах днес по телефона лично с  господин 

Иванов. Той ми потвърди, че и към настоящия момент е член на 

Общинска избирателна комисия – Алфатар, не е подавал молба за 

освобождаване и няма да подава такава. Така че, колеги, аз ви 

предлагам, както е описано и в проекта за решение, пиша, че на 21 

септември е постъпило заявлението от Демократична България – 

Обединение, към днешна дата, както казах вече,  господин Иванов е 

член на ОИК – Алфатар, и не е подавал молба за освобождаване. 

Така че, колеги, аз лично ви предлагам да отхвърлим 

жалбата, подадена от Демократична България – Обединение, 

представлявана от лицата, както казах, срещу Решение № 92-МИ на 

Общинска избирателна комисия – Силистра, съответно да върнем 

преписката на ОИК – Силистра. Решението подлежи на обжалване 

пред Административния съд в Силистра в тридневен срок от 

обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

По същество нямам бележки.  

Колеги, ако няма други изказвания, моля, процедура по 

гласуване на предложеното решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1205-МИ. 

 Госпожо Ганчева, заповядайте за доклад. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали се намира жалбата, съответно и преписката, 

която изисках от Общинска избирателна комисия – Стамболийски, 
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по жалба с вх. № МИ- 15-432.  Жалбата е постъпила вчера по е-mail 

на Централната избирателна комисия. Тя е от преупълномощен 

представител на партия „Съюз на демократичните сили“ от  

господин Любен Николов Лагадов.  

Жалбата е срещу Решение № 61-МИ, № 62-МИ и № 63-МИ 

на Общинска избирателна комисия – Стамболийски от 24.09.2019 г., 

като, колеги, с постановените решения са отказани да бъдат 

регистрирани кандидатите за кмет на община Стамболийски, 

предложени от Партия СДС чрез преупълномощения представител, 

който в случая е и жалбоподателят. 

Също така е отказано да бъде регистриран кандидатът за 

кметство Куртово Конаре и отказана е да бъде регистрирана листата 

за общински съветници за община Стамболийски, като видно от 

протокола, който е приложен, по приемането на оспорваните 

решения, е, че основният мотив на Общинска избирателна комисия – 

Стамболийски, е липсата на представителна власт за лицето 

Лагадов. Те считат, че той няма представителна власт да прави 

предложения, съответно да регистрира самостоятелно от Партия 

СДС кандидатска листа – било в случая за кмет, за общински 

съветници, както и за кмет на кметство. 

Към изисканата преписка са приложени входящите регистри 

съответно по преписките по приемането на трите решения - № 61, № 

62 и № 83 – и е видно, че документите съобразно наше Решение № 

943 са приети от членове на Общинската избирателна комисия на 

24.09.2019 г. в 14,59 ч., в 14,52 ч. и в 15,00 ч. Приети са без 

забележки и съответно е описано и пълномощното на жалбоподателя 

на съответното място във входящите регистри. 

И в трите регистъра в графа „Забележки“ няма отбелязвания. 

От преписката става ясно, че не са дадени указания, без забележки са 

приети документите. 
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След като разгледах преписката и всички относими 

документи по приемането на трите оспорвани решения, считам, че 

Общинската избирателна комисия е постановила незаконосъобразно 

отказите по Решение № 61-МИ, № 62-МИ и № 63-МИ  и ви 

предлагам проект на решение с изложени мотиви, с който да 

отменим решенията като незаконосъобразни и съответно да върнем 

преписката за ново произнасяне по предложенията на Партия СДС 

съответно за кандидат за кмет за община, кандидат за кмет на 

кметство и кандидати за общински съветници. 

Прегледайте и пълномощните, както и копията на входящите 

регистри. 

Правя си автокорекция. Името е Лагадов съобразно 

приложените документи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

изказвания към проекта на госпожа Ганчева? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, пропуснах да кажа в 

доклада си, че Общинската избирателна комисия по отношение на 

липсата на представителна власт са единодушни, тоест, решението, 

видно от протокола, е гласувано единодушно. Те считат, че лицето, 

което е подало документите, няма представителна власт да 

регистрира листа самостоятелно от името на Партия СДС, а може 

само с упълномощени представители на други партии и коалиции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен с предложеното решение 

от докладчика. За мен е безспорен случаят. Не виждам как те са 

решили, че може само в коалиция, а не самостоятелно при 

положение, че т. 2 от пълномощното гласи: „Да регистрира в ОИК 

на горепосочените общини Съюз на демократичните сили за участие 

в изборите самостоятелно или като част от местна коалиция по т. 1.“ 
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Просто, или им е убегнала тази точка, но за мен случаят е 

кристално ясен, ако това е проблемът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други 

изказвания, колеги, процедура по гласуване на предложения проект. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1206-МИ. 

Друг колега? Кой е готов с жалба?  

 Господин Баханов, заповядайте. Имате думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

би следвало да е качен проект за решение по повод на жалба, 

постъпила в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-129 

от 25.09.2019 г.  Жалбата е до Централната избирателна комисия 

чрез Общинска избирателна комисия – Шумен. 

Политическа партия ВОЛЯ, представлявана от председателя 

Веселин Марешки чрез Наталия Велева Тодорова като 

пълномощник, и вторият жалбоподател е Стоян Весков Русев, като 

жалбата е срещу Решение № 98 от 24.09.2019 г. на Общинска 

избирателна комисия – Шумен, относно регистрацията на 

кандидатите за общински съветници от ПП ВОЛЯ. Решението се 

обжалва единствено и само в частта по т. ІІ, с което е отказана 

регистрация на предложения кандидат за позиция № 2. 

Само искам да кажа, че всички материали са качени във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали и от вчера, и от днес. 

Цялата преписка изисках по телефона от Общинска избирателна 
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комисия – Шумен, която беше предоставена в цялост. Така че, видно 

от решението, което е обжалвано, в т. ІІ има отказ, постановен по 

отношение на три лица от кандидатската листа, предложена за 

регистрация от Политическа партия ВОЛЯ. 

Обжалва се само по отношение на едно от лицата, а именно 

по позиция № 2 – Стоян Весков Русев. Считам, че жалбата, на първо 

място, е допустима, тъй като е подадена в срок – решението е от 

24.09.2019 г. – подадена е също така от лица, които имат правен 

интерес, а именно това е Политическа партия ВОЛЯ, по отношение 

на който е постановен отказът за регистрация на част от листата, 

която е предложена за регистрация, а така също лицето Стоян 

Весков Русев, който е бил на позиция № 2 в същата листа. Така че и 

по отношение на двамата жалбоподатели е налице правен интерес. 

Уважаеми колеги, в проекта на решение съм се постарал 

подробно да опиша фактическата обстановка. Сутринта на 

24.09.2019 г. около 10,00 ч. е била подадена кандидатската листа за 

общински съветници в Общинска избирателна комисия – Шумен. 

Има представено и становище от Общинската избирателна комисия 

– Шумен, в което са описали подробно хронологията на събитията. 

Становището е подписано от председателя на Общинска 

избирателна комисия – Шумен. То е следното: те твърдят, че 

решението им е правилно и законосъобразно и правилно са 

установили при проверката на кандидатската листа на ПП ВОЛЯ, че 

три от лицата, едно от които е Стоян Русев, са членове на общински 

избирателни комисии в други общини. Лицето Стоян Русев е член на 

Общинска избирателна комисия – Каспичан. Счели са, че е налице 

забраната на чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, а именно, че едно лице 

може да участва само в едно качество. Тоест, кандидат за общински 

съветник не може да участва в друго качество в съответния вид 

избор, независимо че е член на Общинска избирателна комисия в 

друга община. Описват подробно, че след въвеждането на данните в 



45 

 

електронната система е посочено, че за тези три лица се е 

установило по безспорен начин, че са членове на общински 

избирателни комисии. 

Предвид установената несъвместимост и след проведено 

обсъждане  комисията единодушно е взела обжалваното Решение 

№ 98, с което е регистрирала само допустимите кандидати за 

общински съветници и е отказала регистрация конкретно на Стоян 

Русев. 

Решението е взето в 21,50 ч. на 24.09.2019 г. Нарочно казвам 

тази хронология, след малко ще стане ясно защо. Качено е и е 

обявено на електронната страница на ОИК – Шумен, в 21,56 ч. на 

24.09.2019 г. и е поставено на таблото. 

Колегите казват, че едва на 25 септември, тоест, на 

следващия ден след взимане на решението  в 10,27 ч. на 

електронната поща на ОИК – Шумен, е получено писмо от Наталия 

Тодорова, представител на ПП ВОЛЯ за гр. Шумен, към което е 

било приложено заявлението на Стоян Весков Русев до ЦИК с молба 

правомощията му като член на ОИК – Каспичан, да бъдат 

прекратени. Колегите от ОИК – Шумен, считат, че към момента на 

постановяване на решение № 98, тоест, към 21,50 ч. на 24.09.2019 г. 

не е имало информация в ОИК – Шумен, че Стоян Весков Русев е 

подал заявление за освобождаването му като член на ОИК – 

Каспичан. 

Обективно от извършената от ОИК – Шумен, проверка е 

станало ясно, че Стоян Весков Русев все още е член на ОИК – 

Каспичан, към онзи момент. Те считат, че пълномощията се 

прекратяват от момента на публикуване на Решение № 1188 на ЦИК, 

с което сме взели решение да прекратим правомощията му, а не от 

момента на подаване на заявлението от лицето.  

В жалбата са изложени, уважаеми колеги, доводи относно 

това, че към момента на подаване на заявлението се счита, че това е 
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равносилно на подадена оставка и към този момент вече се 

прекратяват правомощията на член на Общинска избирателна 

комисия. Подробно са посочени основанията и мотивите на 

жалбоподателите, с оглед на което считат, че обжалваното решение 

е неправилно и незаконосъобразно и молят да го отменим като 

такова и върнем преписката за ново произнасяне съобразно 

указанията. Тоест, да дадем указания на Общинска избирателна 

комисия – Шумен, да регистрира въпросното лице, което е единият 

от жалбоподателите. Цитира се практика и на Конституционния съд 

по отношение на други лица. Жалбата е подробно. 

Уважаеми колеги, становището ми е, на първо място, че 

жалбата е допустима, както казах, и по същество е основателна и 

като такава следва да я уважим и да подменим решението на 

Общинска избирателна комисия – Шумен, и да върнем преписката 

със задължително указание да регистрират лицето, по отношение на 

което е постановен отказ. 

Аргументите ми за това са следните. Видно от качената 

справка или придружително писмо, по-точно, в Централната 

избирателна комисия в 17,05 ч. на 25.09.2019 г., ако не се лъжа, е 

подадено, изпратено заявлението на Стоян Русев от Наталия 

Тодорова, която е общински ръководител на ПП ВОЛЯ за община 

Шумен. Заявлението вече е било обективирано и е било в 

деловодната система на Централната избирателна комисия, тоест, 

към този момент лицето вече е изявило волята си да бъде освободен 

като член на Общинска избирателна комисия – Шумен. 

Разбира се, това обстоятелство не е било доведено до 

знанието на Общинска избирателна комисия – Шумен, нито до 

Общинска избирателна комисия – Каспичан. Свързах се по телефона 

с госпожа Наталия Тодорова. Тя ме увери, че устно е била казала, 

както на Общинска избирателна комисия – Каспичан, така и на 

Общинска избирателна комисия – Шумен, че лицето ще подаде 
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заявление или подава заявление за освобождаването му като член на 

Общинска избирателна комисия – Каспичан. Но писмени 

доказателства в тази насока няма. 

Уважаеми колеги, на първо място, считам, че към момента на 

постановяване на решението Общинска избирателна комисия – 

Шумен, е била в правотата си да постанови такова решение, тъй като 

към онзи момент – 21,50 ч. на 24.09.2019 г. – същата е нямала 

доказателства, че е била разбрала за подадено заявление от страна на 

Стоян Русев, което, пак казвам, е било подадено директно до 

Централната избирателна комисия по електронната поща. 

Но считам, уважаеми колеги, че въпреки това решението 

следва да се отмени, тъй като преди момента на постановяване на 

обжалваното решение от Общинска избирателна комисия – Шумен, 

в Централната избирателна комисия е била обективирана правна 

релевантна воля на лицето Стоян Русев да бъде освободено от 

длъжността му член на Общинска избирателна комисия – Каспичан. 

Решението на Централната избирателна комисия е от 

следващия ден с оглед на обективни обстоятелства в работата на 

Централната избирателна комисия. 

Така че предлагам да отменим решението. Погледнете 

решението, уважаеми колеги, и ако имате предложения за 

допълнения или изменения или други коментари, съм готов да 

отговарям и на въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги имат ли 

бележки към проекта или несъгласи по същество, обратното 

разбиране да има? Няма. 

Колеги, процедура по гласуване, ако няма изказвания. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1207-МИ. 

За доклад за смяна на член на ОИК имате думата,  господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали би следвало да е качен проект за 

решение относно назначаване на заместник-председател на 

Общинска избирателна комисия – Трекляно, област Кюстендил. 

Както знаете, вчера докладвах предложение от Надка 

Стефанова Стоичкова, представител на ДПС за община Трекляно, 

област Кюстендил, с която правят искане за замяна, а именно 

Камелия Кънчова Безлова-Андонова – заместник-председател на 

ОИК – Трекляно, да бъде заменена с Веселка Василева Хаджийска, 

също на длъжността заместник-председател. 

Към предложението беше приложена молбата от Камелия 

Кънчова Петрова да бъде освободена поради участието й в 

предстоящите местни избори на 27 октомври 2019 г. като общински 

съветник в община Кюстендил. С наше Решение № 1196-МИ от 

25.09.2019 г.- от вчерашна дата – госпожа Камелия Кънчова 

Петрова-Андонова беше освободена като заместник-председател на 

ОИК – Трекляно. Но имаше непълнота в документацията на 

новопредложения заместник-председател – липсваше копие от 

дипломата. Така че вече са налице както декларация от Веселка 

Василева Хаджийска, така и копие от диплома за завършено висше 

образование. Декларацията и копието – и двете са ксерокопия, само 

искам да уточня. 

Така че, уважаеми колеги, днешното решение предлагам да 

бъде относно назначаване за заместник-председател на Общинска 

избирателна комисия – Трекляно, с което да назначим Веселка 
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Василева Хаджийска на тази позиция, като на назначения заместник-

председател на ОИК да се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, 

продължението на вчерашния доклад. Ако няма изказвания, моля, 

процедура по гласуване на предложеното решение. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1208-МИ. 

Други колеги, готови с доклади по жалби?  Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, връщам ви отново на 

коментираната ситуация с решенията на ОИК – Поморие. Подготвил 

съм проект за решение, което можете да видите в моя папка, относно 

отмяна на Решение № 18 и № 50 на ОИК – Поморие. 

Ще ви припомня фактическата обстановка. С Решение № 16 

ОИК – Поморие, регистрира Коалиция БСП за  България в изборите 

за три броя кметства на територията на общината. С последващо 

решение - № 18, ОИК – Поморие, регистрира Местна коалиция 

Българска пролет с участието на БСП за  България  и Движение за 

радикална промяна Българската пролет, за участие в изборите за 

кмет на кметство в гр. Каблешково. С последващо решение - № 50, 

ОИК – Поморие, регистрира кандидатска листа от Местната 

коалиция Българска пролет за участие в изборите за кмет на 

кметство в гр. Каблешково. 

От така изложената фактическа обстановка е видно, че 

Решение № 18 и № 50 са незаконосъобразни и следва да бъдат 

отменени по следните съображения. Според нормата на чл. 148, ал. 2 
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от Изборния кодекс, а същата норма е развита и в нашето Решение 

№ 936 от 02.09.2019 г., в ОИК се регистрират местни коалиции за 

участие във всеки отделен вид избор – за общински съветници, за 

кмет на община, кмет на район, кмет на кметство на територията на 

съответната община. И тъй като с Решение № 16 ОИК- Поморие, е 

регистрирала Коалиция БСП за  България в изборите за три броя 

кметства на територията на общината, то поради нарушение на чл. 

148, ал. 2 последващото Решение № 18 за отделна регистрация в 

състава на местна коалиция на Коалиция БСП за  България не е 

законосъобразно. С решението е допуснато една коалиция да 

участва в два различни формата в един и същи вид избор в община 

Поморие. Незаконосъобразността на Решение № 18 води и до 

незаконосъобразност на Решение № 50. 

Преписката следва да бъде върната на ОИК – Поморие, която 

следва да уведоми субектите, участващи в местната коалиция, и при 

заявено желание от правоимащата по Решение № 16 коалиция да 

допълни също и да постанови регистрация на кандидати. 

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 26 от 

Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе следното решение: отменя решение № 18 и № 50 на ОИК- 

Поморие. Връща преписката на ОИК – Поморие, за ново 

произнасяне. Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Много хубаво, че водим 

такъв разгорещен спор. Предлагам докладчикът отново този 

технически тежък казус да го отложим, да проведем работно 

съвещание, за да се чуят всички мнения и какъв резултат ще 

постигнем и да го внесете отново. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добре, съгласен съм. Оттеглям го 

временно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 
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Други колеги, имат ли готовност? Заповядайте, господин 

Джеров, за доклад по жалба. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!  

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

с вх. № МИ-12-6 от 25.09.2019 г. е постъпила жалба от  господин 

Тихомир Тодоров Георгиев, представител на Инициативен комитет. 

Жалбата е срещу Решение № 60 на ОИК – Бяла Слатина, от 

24.09.2019 г. 

Жалбоподателят казва следното. На 24.09.2019 г. с част от 

членовете на инициативния комитет около 16:45 ч. опитахме да 

подадем документи за регистрация в предстоящите местни избори в 

ОИК – Бяла Слатина, но ни беше отказано с единствен мотив, че не 

сме в работното им време, определено със съответното решение на 

ОИК – Бяла Слатина. Той твърди, че за тях този отказ е бил 

недопустим, тъй като в момента на завеждане на документите  

работното време на ОИК – Бяла Слатина, не бе изтекло и след 

няколкоминутен спор с членовете на ОИК – Бяла Слатина, бяхме 

допуснати да подадем своите документи, само за да получим отказ с 

единствен мотив – пропуснат срок за подаване.  

В подкрепа на своите твърдения   господин Георгиев излага 

следните факти. Видно от публикуваните в интернет регистри за 

област Враца, ОИК – Бяла Слатина са си определили най-краткото 

работно време и също така твърди, че часът 17:15 ч. е отбелязан като 

час за завеждане на документите в ОИК – Бяла Слатина, поради 

нежелание от страна на членовете й да ги приемат в работното им 

време и твърди на последно място, че отказът за записване на 

представлявания от него инициативен комитет е основан на едно-

единствено нарушение, което не представлява съществен порок и не 

би могло да доведе до нищожност или унищожаемост на взетите 

решения или на изборния процес като цяло. 
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В тази връзка, уважаеми колеги, съм подготвил един проект 

за решение, който се намира във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днес с проектен № 2251. Можете да се запознаете с 

него. Твърденията на жалбоподателя са, както ви казах, че са 

отишли около 16,45 ч. да подадат документи за регистрация за 

предстоящите местни избори в ОИК – Бяла Слатина, като им било 

отказано с този мотив, че са в извънработното време. 

Жалбоподателят счита, че отказът е недопустим, тъй като 

работното време не е било изтекло и не са били допуснати да 

подадат съответните документи в този момент.  

В подкрепа на твърденията си излага съответните факти, 

които преди малко ви казах. Жалбоподателят счита, че така 

постановеното решение на ОИК – Бяла Слатина, под № 60 от 

24.09.2019 г. е незаконосъобразно и иска неговата отмяна, както и да 

бъде постановено ново решение, с което да бъде регистриран за 

участие в изборите предложеният от инициативния комитет 

кандидат Захарий Захария Стоянов. 

В изложението, което са ни изпратили от ОИК – Бяла 

Слатина в комплектовка с цялата преписка, се твърди, че 

инициативният комитет действително е регистриран с решение № 20 

от 13.09.2019 г. В изложението си ОИК – Бяла Слатина, казват, че 

действително на 24.09.2019 г. в 17:02 ч. в ОИК – Бяла Слатина, са се 

явили председателя на инициативния комитет, един член, както и 

Захарий Захария Стоянов като кандидат за кмет на кметство Галиче, 

община Бяла Слатина. От ОИК – Бяла Слатина, им е обяснено, че 

срокът за подаване на заявление за регистрация е 17:00 ч. към дата 

24.09.2019 г. и съответно срокът към 17,02 ч. е изтекъл. 

Констатирано е също така, че заявлението от инициативния комитет 

(Приложение № 64-МИ), както и декларацията-съгласие на 

кандидата (Приложение № 65-МИ) не са попълнени. От 

инициативния комитет са заявили, че искат да ги попълнят на място. 
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От така направеното изложение на ОИК се установява, че 

документите действително са попълнени на място в този момент от 

инициативния комитет и са представени на председателя на ОИК – 

Бяла Слатина, за преглед и регистриране. 

От документите е видно, че действително часът на входиране 

е 17,15. Така е отбелязан и е записан във входящия регистър, като 

представляващият инициативния комитет и съответно жалбоподател  

се е подписал и не е възразил относно часа за входиране и приемане 

на документите. 

На своето заседание на 24.09.2019 г. на ОИК – Бяла Слатина, 

е взела решение за отказ за регистрация с мотив, че документите са 

представени след крайния срок – 17,00 ч. на съответната дата. 

В тази връзка Централната избирателна комисия, след като се 

запозна с преписката по жалбата с вх. № МИ-12-6 от 25.09.2019 г. 

намира, че тя е допустима, подадена от лице с правен интерес и в 

законоустановения срок, а разгледана по същество, е неоснователна. 

Правилно ОИК – Бяла Слатина, е отказала регистрацията на 

инициативния комитет за издигане на Захарий Захария Стоянов, тъй 

като документите са подадени след крайния срок за регистрация – 

съответно 24.09.2019 г., 17:00 ч. 

От входящия регистър на ОИК – Бяла Слатина, се установява, 

че документите на инициативния комитет са входирани в 17:15 ч., 

т.е. след изтичане на срока за регистрация. Следователно, не са 

допуснати твърдените от жалбоподателя нарушения на Изборния 

кодекс. 

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, 

ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши: 

отхвърля жалбата, подадена от Тихомир Тодоров Георгиев срещу 

решение № 60 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – 

Бяла Слатина, област Враца. 
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Връща съответно административната преписка на ОИК – 

Бяла Слатина, като решението подлежи на обжалване пред 

Административен съд – Враца, чрез ОИК – Бяла Слатина, в 

тридневен срок от обявяването му. 

Това е проектът ми на решение, колеги. Моля да се 

запознаете и, ако имате възражения, да ги обсъдим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Дюкенджиева 

има думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз имам само един въпрос. Сега 

разбирам, че инициативният комитет твърди, че е отишъл в ОИК в 

16,45 ч.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Около, около. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: А са им входирали в регистъра? 

в колко часа пише? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: В 17,15 ч. пише по данни от 

регистърната книга. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: А Общинската избирателна 

комисия изобщо разглеждала ли е документите или е отказала само, 

защото е след срока? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, тя ги е разгледала и е видяла, че 

не са попълнени, че са празни. Те са дошли към 17,02 ч. с празни 

документи, попълнили са ги на място и са ги входирали в 17,15 ч. На 

това основание е постановен този отказ. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Разбрах. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

изказвания, колеги?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Отхвърляме жалбата – това 

предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

изказвания? Има ли други бележки, допълнения към проекта на 

решение?  
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Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, Емил 

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

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова); против – 1 (Силва 

Дюкенджиева). 

Решението се приема. 

Решението има № 1209-МИ. 

 Господин Войнов моли за пет минути почивка, колеги. 

Само една минута. Колеги, предлагам, ето, виждам, че 

нашият говорител се е върнал, да качим на нашата страница едно 

съобщение с данни колко са засега регистрираните кандидати в 

ОИК. Нека да ги има. Имаме предварителни данни. Отдолу сме 

отбелязали, че те не са окончателни. Изчакахме говорителят все пак 

да обясни. Нека да го качим и на страницата.  

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Госпожа Солакова има още един спешен доклад и давам 

почивка. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, знаете, че ви 

занимавах със статута на Спанчевци, община Вършец. Съжалявам, 

грешката е моя, формулировката не е прецизна към Националния 

статистически институт. Ние сме изпратили писмо, в което питаме 

Спанчевци дали е кметство. Те ще ни отговорят, че Спанчевци е 

кметство. Ние това го знаем. Нашият въпрос и аз затова ще ви 
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помоля да изпратим допълнително уточнение към НСИ и да кажем 

дали Спанчевци е съставно и включва ли в състава си други 

населени места, например Клисурски манастир.  

Колеги, на страницата на община Вършец намерих 

публикуван списък, който е подписан от кмета и подпечатан с 

печата на общината и този списък съдържа и кметство Спанчевци 

като съставно и много подробно описание са дали в списъка. Въз 

основа на този списък в Общинска избирателна комисия има 

извършени регистрации. 

Затова сега много ви моля да допълним писмото си към 

Националния статистически институт и да попитаме дали то е 

съставно, кои населени места включва и по-точно дали Клисурски 

манастир е в състава на кметството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване на предложеното допълнение. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, знаете, аз ви 

докладвах след провеждане на преговорите с Печатницата на БНБ, а 

си спомняте, че още при изготвянето на становище по проекта на 

постановление за план-сметката, че ние обърнахме внимание на 

министъра на финансите, че нашите разчети са въз основа на много 

предварителни прогнозни данни и средствата за отпечатване на 

хартиените бюлетини няма да достигнат. Има такава вероятност. 

Проведохме преговорите. При провеждането на преговорите, 

какъвто довод ми се искаше да имаме, ние поставихме тавана за 

бюджетните разходи по отношение на отпечатването на бюлетините, 
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но независимо от това мотивировката на Печатницата на БНБ аз ви я 

представих, можете да я проследите и в хода на самите преговори, за 

което има изготвен стенографски протокол. Да го видите във 

вътрешната мрежа. Но 25.09.2019 г. беше срокът. Не е подписан 

договорът, защото не бяха издали финансов контролен лист, както и 

не беше съгласувано, доколкото знам, от главния счетоводител. 

В този смисъл ми се иска да ви уведомя, че писмото до 

министъра на финансите предлагам да го изпратим, когато имаме 

яснота по отношение на броя на бюлетините и видовете бюлетини, 

които ще бъдат възложени за отпечатване. За точния размер на 

първия тур така, както ще сме направили заявката, и евентуално да 

посочим прогнозни разчети за втори тур. Но към настоящия момент 

само да ги уведомим, че не  достигат средства. Ние такова 

уведомяване имаме.  

Предлагам ви да гласуване и да упълномощим 

председателката да подпише договора с ясното съзнание, че към 

настоящия момент по план-сметката ние нямаме необходимия 

финансов ресурс, за което ще направим допълнителни постъпки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Специфична хипотеза. 

Бюлетините трябва да вървят. Очевидно е, че средствата не 

достигат. Така е подписано от финансовия контрольор, той е отразил 

факта, че не достигат средствата. Има го към договора.   

Колеги, чухте предложението на госпожа Солакова – да 

приемем протоколно решение, с което да ме упълномощите да 

подпиша договора с Печатницата на БНБ при тези условия и при 

конкретизиране на сумата и тогава да изпратим окончателно писмо 

до министъра на финансите. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 
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Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, обявявам пет минути почивка. 

 

(след почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължаваме 

заседанието. 

 Господин Войнов, какво приемаме по Вашата преписка? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ:  Госпожо председател, колеги, говорих с 

председателя на ОИК – Поморие. Техническият проблем е 

отстранен. Така че предлагам за сведение преписката от ОИК – 

Поморие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Като по Шекспир – 

много шум за нищо. Важно е нещата да свършват добре. 

Кой колега иска да докладва?  Госпожо Иванова, 

заповядайте. Имате думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви проект на 

решение под № 2261, който се намира във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днешно заседание. Става дума за 

подадена жалба от преупълномощения представител на Политическа 

партия Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ срещу 

Решения № 59 и 60. И двете са от 24.09.2019 г. и са постановени от 

Общинска избирателна комисия – Белослав, област Варна. 

Посочените решения се обжалват само в една част. С 

Решение № 59 ОИК – Белослав, е регистрирала като кандидати за 

общински съветници от листата на ПП ГЕРБ лицата Стефан 

Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков. С другото 

решение Общинска избирателна комисия – Белослав, се е отказала 

да регистрира същите тези лица като кандидати за общински 
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съветници от кандидатската листа на ПП Земеделски съюз 

„Александър Стамболийски“.  

Преписката не беше окомплектована. След дадените указания 

са изпратени всички документи. Установява се от документите по 

преписката, че на 24.09.2019 г. в 15,55 ч. в ОИК – Белослав, е 

постъпило предложение за регистриране на кандидатската листа на 

Политическа партия ГЕРБ с вписани 13 кандидати за участие в 

изборите за общински съветници, като съответно под № 11 и № 12 

фигурират лицата Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков 

Желязков. Към предложението са били приложени абсолютно 

всички необходими документи. Заявлението е входирано под № 10 

от 23.09.2019 г., както ви казах, в 15,55 ч. 

При извършената проверка ОИК – Белослав, е съобразила, че 

за 12 от общо 13-те кандидати в листата на ПП ГЕРБ са представени 

всички необходими документи и са изпълнени законовите 

изисквания и само за един от тях е преценила, че не отговаря на 

изискванията за уседналост. В тази връзка комисията е постановила 

свое решение № 59, с което е регистрирала 12 кандидати, отказала 

регистрацията на един от кандидатите. Сред регистрираните 

кандидати са и посочените лица Стефан Бориславов Игнатов и 

Стойчо Желязков Желязков. 

На същия ден, 24.09.2019 г. в Общинска избирателна комисия 

е постъпило предложение за регистриране на кандидатската листа за 

общински съветници от ПП Земеделски съюз „Александър 

Стамболийски“, в която са били изписани осем кандидати за участие 

в изборите и сред тях под № 3 и № 4 фигурират лицата Стефан 

Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков. 

Това заявление е входирано под № 11 в регистъра в 16,55 ч. 

Същото отново е окомплектовано с всички изискуеми документи.  

Преценявайки подадените документи, комисията съобразява, 

че шест от общо осемте кандидата от листата на Земеделски съюз 
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„Александър Стамболийски“ отговарят на всички законови 

изисквания и в тази връзка с Решение № 60 от 24.09.2019 г. 

регистрира шест от кандидатите за общински съветници. 

По отношение обаче на двама от кандидатите, а именно 

лицата Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков, 

комисията преценява, че е налице законова пречка, тъй като за тях 

вече има подадено предложение за регистрация като кандидати от 

друга политическа сила. Позовават се на разпоредбите на чл. 413, ал. 

1 от Изборния кодекс и чл. 414, ал. 5, поради което приема, че 

трябва да откаже регистрацията на тези двама кандидати. 

Жалбоподателят твърди, че в обжалваните им части и двете 

решения са незаконосъобразни, нецелесъобразни, тъй като при 

постановяването им Общинската избирателна комисия е допуснала 

процесуални нарушения и нарушения на императивни разпоредби на 

Изборния кодекс, както и на морални норми. Наведени са доводи, че 

на проведеното заседание на 24.09.2019 г. Общинската избирателна 

комисия не е разгледала всички факти и обстоятелства около 

регистрациите на двете подадени заявления, съответно от Партия 

ГЕРБ и от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“. По-

конкретно се твърди, че комисията неоснователно е отказала да 

приеме подписаните от лицата Стефан Игнатов и Стойчо Желязков 

декларации, които са приложени към жалбата, от което е видно, че 

двете лица преди да бъдат постановени решенията отказват да бъдат 

регистрирани като кандидати за общински съветници от листата на 

Политическа партия ГЕРБ. Те са направили опит тези декларации да 

бъдат приети от Общинската избирателна комисия. Явно след 17,00 

ч. на 24.09.2019 г., но дълго време преди да бъдат разглеждани и 

обсъждани от комисията двете подадени заявления за регистрация 

на общинските съветници и преди да бъдат установени тези 

решения. 
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Поради тези съображения жалбоподателят моли Централната 

избирателна комисия да отмени двете решения в обжалваните им 

части. 

Колеги, аз ви предлагам проект на решение, с което ние да 

уважим жалбата и да отменим двете решения в оспорените части, 

като дадем задължителни указания лицата Стефан Бориславов 

Игнатов и Стойчо Желязков Желязков да бъдат регистрирани като 

кандидати за общински съветници от листата на Земеделски съюз 

„Александър Стамболийски“. 

Лично аз считам, че меродавна в случая е волята на 

посочените лица. Тук отказвам да обсъждам въпроса, че същите са 

подписали заявление-декларация съответните образци от нашите 

изборни книжа и фигурират и в двете листи. Но отново акцентирам, 

че преди да бъдат постановени решенията до знанието на 

Общинската избирателна комисия е достигнала тяхната воля да 

бъдат регистрирани като кандидати  за общински съветници от 

листата на Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, 

независимо че комисията абсолютно формално е отказала да приеме 

тези декларации. 

Поради това ви предлагам да отменим Решение № 59 и 

Решение № 60 от 24.09.2019 г., постановени от ОИК – Белослав, в 

обжалваните им части. Да върнем преписката на ОИК – Белослав, за 

произнасяне съобразно задължителните указания в мотивната част 

на решението, като нашето решение би следвало да подлежи на 

обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок 

от обявяването му. 

Това е проектът, който аз ви предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли, колеги, 

бележки, въпроси към докладчика? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 
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.Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против – 1 

(Йорданка Ганчева ). 

Решението се приема. 

Решението има № 1210-МИ. 

Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, беше ми разпределено 

на доклад едно запитване, постъпило по електронната поща на ЦИК 

с вх. № МИ-22-217 от 25.09.2019 г. Същото е подадено от  господин 

Е. С., който ни казва, че като български гражданин и избирател има 

един въпрос към нас. Може ли лице, осъдено за длъжностно 

престъпление на пробация, да се кандидатира за кмет на населено 

място?  

Това беше първоначалният въпрос. Впоследствие, на днешна 

дата е постъпил и официален сигнал от  господин С., който е заведен 

с вх. № МИ-22-221, както казах, от 26.09.2019 г., адресиран до 

Централната избирателна комисия, в което  господин Е. К. С. ни 

казва: 

„Като гражданин и избирател искам да подам сигнал, че К. Б. 

С. е регистриран като кандидат за кмет за село Самуилово, община 

Петрич, област Благоевград, в нарушение на българското 

законодателство, а именно за това, че същият има наложена присъда 

пробация за длъжностно престъпление, извършено в предишния 

негов мандат като кмет на селото. Присъдата е за изготвяне на 

документ с невярно съдържание в качеството му на длъжностно 

лице. 

Колеги, аз си направи труда, тъй като към сигнала не са 

приложени никакви доказателства, и проверих приетите решения от 

Общинска избирателна комисия – Петрич. Наистина установявам, че 
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Общинска избирателна комисия – Петрич, е приела Решение № 89-

МИ от 24.09.2019 г. , като решението е постановено по подадено 

предложение от ПП ГЕРБ за регистрация на кандидатска листа за 

кметове на кметства в община Петрич за участие в предстоящите 

местни избори. 

Наистина, със същото решение е регистриран като кандидат 

за кмет на кметство  в с. Самуилово господин К. Б. С. За да бъде 

постановено това решение, Общинската избирателна комисия е 

приела, че са спазени всички законови изисквания, като знаете, 

съгласно наше решение се извършва и съответна проверка на 

кандидатите дали те отговарят на изискванията на чл. 397 от 

Изборния кодекс. Няма данни да има подадени жалби срещу това 

решение.  

Отделно от това на мен не ми се ще да навлизаме в детайли и 

да даваме някакъв отговор на  господин С. какво представлява 

пробацията като един от видовете наказания по чл. 37 от 

Наказателния кодекс, какви са пробационните мерки и т.н. Това, 

върху което следва да се обърне внимание, че пробацията се налага 

за престъпления, които не са тежки, чиято обществена опасност не е 

висока. Аз лично смятам, че длъжностните престъпления са с висока 

степен на обществена опасност и по отношение на тях не може да 

бъде наложено наказание пробация.  

Сега предоставям на комисията да прецени дали следва да 

изписваме някакъв подробен отговор на  господин Стоименов, 

защото за мен е спорен и въпросът дали въобще това лице има 

някакъв правен интерес, след като имаме решение за регистрация на 

този кандидат и той е проверен, с недоказани твърдения дали 

въобще следва да изпращаме отговор до него или да оставим този 

сигнал за сведение. Както прецени комисията.  

Лично моето предложение е този сигнал да остане за 

сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други 

предложения, колеги, остава за сведение. 

Има ли други готови колеги?  Господин Николов, 

заповядайте. Имате думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, представям на 

вашето внимание жалба, която е постъпила вчера от името на Любка 

Велинова в Централната избирателна комисия. Жалбата е 

препратена по компетентност от Общинска избирателна комисия – 

Дупница, ведно с цялата преписка. С жалбата се обжалва Решение 

№ 115 на тази комисия за регистрация на листа на Политическа 

партия АТАКА. Аргумент за незаконосъобразност на обжалваното 

Решение № 115 е обстоятелството, че с Решение № 99, прието на 

23.09.2019 г., Общинската избирателна комисия в Дупница е 

регистрирала листа на Политическа партия АТАКА. 

Като се запознах с преписката и на база на становището, 

което днес пристигна от страна на Общинската избирателна 

комисия, се установи следната фактическа обстановка. 

Госпожа Любка Велинова има пълномощно от 10.09.2019 г. 

единствено и само за регистрация на партията пред Общинска 

избирателна комисия – Дупница, за участие в изборите. Постановено 

е решение за регистрация на тази политическа партия. 

Впоследствие, на 23.09.2019 г. тя е представила листа на 

Политическа партия АТАКА в състав от един-единствен човек – 

собствената си персона.  

В проекта за решение, който съм подготвил, заемаме 

становище, че съответно, за да депозира това заявление госпожа 

Любка Велинова не е имала съответната представителна власт. 

Впоследствие, на 25.09.2019 г. около 16,45 ч. в офиса на Общинската 

избирателна комисия се явява  господин Райчо Димитров Цветин, 

който има пълномощно от 19.09.2019 г., в което изрично е вписано, 

че има право по силата на пълномощното да регистрира 
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кандидатските листи на тази партия за общински съветници в 

няколко общини, между които и община Дупница.  

Въз основа на пълномощното, на заявлението, което 

представя  господин Цветин на седемте броя заявления-декларации, 

които се представят към съответното заявление, наша изборна книга, 

Общинската избирателна комисия приема оспореното Решение № 

115. То е прието на 25.09.2019 г. и с него се регистрира кандидатска 

листа от седем общински съветници.  

Трябва да заявя, че към жалбата изрично е посочено 

пълномощно. Изрично попитах има ли към жалбата пълномощно, 

различно от това, което е представено още за регистрация на 

партията. С нарочно писмо Общинската избирателна комисия 

заявява, че към жалбата е било приложено същото пълномощно, 

което дава представителна власт единствено и само за регистрация 

на политическата партия.  

Видно от конкретното пълномощно, уважаеми колеги, то не 

дава представителна власт да се обжалват решения на Общинската 

избирателна комисия пред Централната избирателна комисия, в това 

число решения на Общинската избирателна комисия за регистрация 

на съответната листа. 

Предлагам в проекта, който съм изготвил, той е под № 2257 и 

се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, да 

оставим конкретната жалба без разглеждане като недопустима по 

два основни аргумента. Първият аргумент е, че тя е подписана от 

лице, което няма представителна власт. Нека да кажа отново, че 

жалбата е подписана от госпожа Велинова в качеството на 

упълномощен представител на Партия АТАКА. Само че от 

приложеното пълномощно става ясно, че тя няма право да депозира 

жалби, особено във връзка с регистрация на кандидатски листи. 

Вторият аргумент е, че в конкретния случай е постановено решение, 

с което с Решение № 115 е регистрирана кандидатска листа от седем 
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кандидати и съответно решението е позитивно във всички случаи. За 

партията в качеството й на такава, дори и да имаше пълномощно 

госпожа Велинова, няма правен интерес да обжалва така 

постановеното решение. 

В този смисъл е и съответно чл. 417, ал. 3 от Изборния 

кодекс, който допуска във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс да се 

обжалват единствено и само откази за регистрация на кандидатски 

листи, в това число кандидатски листи за общински съветници пред 

Централната избирателна комисия. 

Това е проектът за решение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз ще подкрепя проекта 

на колегата Николов, но смятам, че се поставя много по-сериозният 

въпрос: какво става с другото решение, което не е обжалвано. В 

момента имаме две решения с две регистрирани кандидатски листи 

на ПП АТАКА. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз предложих да влезе 

в мотивите, че тя незаконосъобразно е била регистрирана нашата 

жалбоподателка, защото…Тя обжалва и ние да отменим нейното 

решение за регистрация по нейна жалба. Аз предлагам да го впишем 

в мотивите, да стане ясно. Иначе и много странно.  

Колеги, ако няма други изказвания, гласуваме предложението 

на  господин Николов. 

Процедура по гласуване, моля. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   

1 (Александър Андреев).  
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Решението се приема. 

Решението има № 1211-МИ. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, с входящ номер от 

21 септември в Централната избирателна комисия е постъпило едно 

запитване в три въпроса от страна Общинската избирателна комисия 

– Родопи. То е в моята папка, може да го видите – МИ-15-

371/21.09.2019 г. В запитването въпросите, които се поставят са във 

връзка с окомплектоването на изборните книжа и материалите, по-

скоро на печатите във връзка със съхранението на ключа за 

помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали 

във връзка с връщането на евентуален сгрешен секционен протокол, 

разбира се с предоставянето от страна на съответната общинска 

избирателна комисия на нов секционен протокол, ако са допуснати 

съществени непълноти и грешки.  

Изготвил съм отговор в три пункта. В първия пункт, моля да 

се запознаете, приемаме, че има известно несъответствие между т. 

16 и т. 18 на решението за опаковане № 11-29/18.09.2019 г. на 

изборни книжа и материали. Това, което записваме изрично е, че в 

19.30 часа на евентуален втори тур на изборите кметът на 

съответната община предоставя на комисията по чл. 445, ал. 7 ключа 

от помещението, в което се съхраняват изборните книжа и 

материали. Това изрично е посочено в т. 18. В т. 16 

несъответствието е, че пише „общинска избирателна комисия“, но 

също така т. 16 препраща към т. 18. Колегите са видели това 

несъответствие, изясняваме го, като казваме, че приложимата е т. 18.  

Вторият въпрос, който поставят от Общинската избирателна 

комисия – Родопи е какъв е редът за тези избори за връщане на 

сбъркан секционен протокол и за получаване на нов такъв. 

Уточняваме, че редът е предвиден в Решение № 1180 от 24.09.2019 

година.  

Третият въпрос, който поставят, въпреки, че той подробно на 

две места е разискан в Решение № 1129-МИ е какъв е редът, как се 

процедира с печатите на самите секционни избирателни комисии 
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при евентуален втори тур. В тази връзка изрично указваме, че 

съгласно т. 2.9, изречение 2 на т. 13 от решението за опаковане след 

провеждане на първия тур печатът на секционните комисии не се 

поставя в чувала (торба), а в отделен запечатан плик след като 

секционната комисия приключи с копирането, подписването, 

подпечатването на копия от протоколите и след подпечатването на 

пакетите с изборни книжа. Този плик, след първия тур, се предава 

фактически на комисията по чл. 445, ал. 7 в общината от съответната 

секционна комисия. Същите печати се предават от общинската 

администрация на съответните секционни комисии в деня, 

предхождащ евентуалния втори тур на избори за кмет ведно с 

другите изборни книжа и материали, тоест – в съботата на 

02.11.2019 г. Изрично отбелязваме, че в нашето решение за 

опаковане № 1129 сме предвидили, че печатите на секционните 

комисии се поставят в съответните чували (торби) след 

произвеждането на втори тур на изборите за кмет на община. 

Въпросите на колегите от Общинска избирателна комисия – 

Родопи са основателни. В някои от тях вече имаме постановени 

подробни актове, с които биха могли да се запознаят. Предлагам 

този отговор. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Ако няма, моля процедура по гласуване на предложения от 

господин Николов отговор. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Извън залата: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Таня Цанева. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте по т. „Разни“. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В писмо от Общинска избирателна 

комисия – Медковец се пита приложим ли е чл. 161 от Изборния 

кодекс и необходимо ли е излизането в отпуск на кандидат за 

общински съветник, който не е държавен служител, но е управител 

на трудово правоотношение на общинско предприятие, което е 
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второстепенен разпоредител с бюджетни кредити за времето на 

предизборната кампания и дали има право да бъде кандидат за 

общински съветник. 

През 2015 г. също сме имали такива въпроси. Ще ви прочета 

точно какво сме отговорили: „Общинските предприятия не са 

държавна или общинска администрация. Заеманите в тях длъжности 

не са държавна служба. Във връзка с чл. 2, ал. 1 от Закона за 

държавния служител директорът на общинско предприятие не заема 

държавна служба“. Ако възприемем същата практика, че тези 

управители на общински предприятия, които са търговски 

дружества с общинско имущество не следва да взима отпуск. 

Другият вариант, може да се позовем на чл. 161, ал. 2, че не е 

задължително, но ако реши – може да ползва. В този смисъл 

отговорът ми е, че кандидат за общински съветник, който е 

управител на общинско предприятие не заема държавна служба, 

поради което не е задължително да ползва отпуск. Ако така сте 

съгласни? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване отговора на госпожа Бойкинова. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 

Извън залата: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева. 

Госпожо Бойкинова, имате думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение частна жалба от ПП „ВОЛЯ“ срещу определение на 

Административен съд – София град, с което определение съдът 

оставя без разглеждане жалбата на ПП „ВОЛЯ“ срещу решението на 

Централната избирателна комисия относно приемането на 

протоколите на секционните избирателни комисии на останалите 

изборни книжа и материали от Общинска избирателна комисия – 

София град. Частната жалба е много обширна, изложени са наново 

основания за това защо подлежи този акт на ЦИК на съдебен 
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контрол и разглеждане по същество. Дадена ни е възможност да 

подадем в тридневен срок от получаване на съобщението да подадем 

писмен отговор. Считам, че не следва да подаваме отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Защо не напишем, че 

частната жалба е неоснователна? Тя е неоснователна.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: По-добре е да не взимаме становище. 

Докладвам за сведение, че от Административен съд – 

Пловдив имаме указания да платим държавна такса в размер на 

12,50 лева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам да гласуваме 

протоколно решение. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Добре, уважаеми колеги, да 

гласуваме изплащането на таксата по сметка на Върховен 

административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля да 

гласуваме протоколно решение за плащане на държавна такса на 

Върховния административен съд – 12,50 лева. Указанията на съда 

трябва да се изпълняват. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Извън залата: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева. 

Друг доклад имате ли? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Нямам. Имам жалба. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Иванова, 

заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпила молба с вх. № ЦИК-00-

539/26.09.2019 г. от управителя на „Атлас Травелс“ ЕООД. Това е, 

както знаете нашият контрагент по изтеклия договор за обществена 

поръчка № 18 от 2018 г. с предмет осигуряване на самолетните 

билети. Управителят на фирмата госпожа Евгения Манолова ни 
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моли да й бъде издаден официална референция във връзка с 

изпълнението на договор № 18/22.08.2018 г.  

Предлагам протоколно решение за издаване на такава 

официална преференция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на предложеното протоколно решение за 

издаване на преференция. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма. 

Извън залата: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева. 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, дигиталното 

съдържание № 2 с господин Андреев е готово, в моя папка е. Моля 

да го прегледате, има линк към видеото, за да го одобрим за 

публикация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, одобрението на дигиталното съдържание с 

господин Андреев. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня 

Цанева. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в моя папка е 

публикуван дизайн на брошурата, която одобрихме с текста от вчера 

– брошура граждани – Европейски съюз № 1, № 1.1 и № 2. Коя ви 

харесва, за да може да я довършат, ще има и графики? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако одобряваме 

предложение № 2, в който смисъл имаше изказвания? 

Процедура по гласуване одобряването на предложение № 2 

така, както е качено в папката на госпожа Стефанова. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 
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.н залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева. 

 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Във вътрешна мрежа е клип № 2 

коригиран вече, да го видите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Преработеният вариант 

на клип № 2. 

Процедура по одобрение на клип № 2. Както да одобрим 

клипа, така и да го публикуваме на страницата на ЦИК и на фейсбук 

страницата. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – 1 (Севинч 

Солакова). 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня 

Цанева. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, имаме постъпило питане 

от Д. Б. Питането е аналогично на питането, което разгледахме на 

госпожа Бойкинова. Лице, работещо във второстепенен 

разпоредител с бюджетен кредит към община на трудов договор е 

кандидат за общински съветник в същата община. Следва ли лицето 

да бъде в отпуск по трудовото си правоотношение? Лицето е 

пуснало втори имейл с допълнение, че пояснява, че работодателят на 

кандидата за общински съветник не е кметът на общината, а 

директор на юридическото лице с различен БУЛСТАТ.  

Предлагам да отговорим, че за кандидат за общински 

съветник ползването на отпуск не е задължително. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, питане от Т. Л., където 

се казва, че със свое Решение № 616-МИ на ЦИК се определя 
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възнаграждението на членовете на ОИК и съгласно т. 7 за времето 

по т. 2 – разходите за пътуване на членовете на общинските 

избирателни комисии се покриват за сметка от държавния бюджет. 

Питането й е заплащат ли се разходите за пътуване на техническия 

сътрудник и експерта при условие, че са на граждански договор. 

Предлагам да й отговорим, че в Решение № 616-МИ на ЦИК не е 

предвидено плащането на разходи за пътуване на други лица, които 

не са членове на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, имаме постъпило питане 

от Общинска избирателна комисия – Априлци отново във връзка с 

Решение № 616-МИ на ЦИК, в което тя ни казва, че има двама от 

членовете на ОИК – Априлци с адрес гр. Троян и пътуват всеки ден. 

Община Априлци отказва да изплаща срещу разходо-оправдателен 

документ, посочен първоначално талон на автомобил, касов бон от 

бензиностанция, транспортния разход под претекст, че сумата е 

много голяма за техните възможности. Търси от нас съдействие с 

оглед на това, че изрично е посочено решението на ЦИК, че се 

заплащат разходите от държавния бюджет съдействие, в което да 

окажем на Община Априлци да изплати разхода. Моли да изпратим 

конкретни наставления относно изискуемите разходо-оправдателни 

документи, както и пълното поемане на този разход от държавния 

бюджет доколкото пътуването с личен автомобил се оказва 

единствената възможност за пълноценна и качествена работа и е 

вече съобразена с действащите правила и нормативи като 

възможност. Да, наистина има само един автобус транспортна 

връзка Троян – Априлци. 

Подготвила съм отговор в моя папка – ОИК – Априлци 

„р933“, да го погледнете. В чл.7 от Решение № 616 Комисията е дала 
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указание, че разходите за пътуване се изплащат срещу разходо-

оправдателни документи: „Препоръчително е с ваше решение да 

определите лицата – членове на ОИК, които имат постоянен и 

настоящ адрес извън гр. Априлци и ползват транспорт за 

придвижване до ОИК, като имащи право за възстановяване на 

направените от тях разходи за пътуване“. Детайлно им указвам, че 

съгласно чл. 36, ал. 1, т. 2 от ПМС № 344. Написала съм как с личен 

автомобил могат да си покрият транспортните разходи за тези 

членове: „При служебно пътуване извън населеното място се 

полагат пътни пари за отиване до мястото за изпълнение на задачата, 

като се включват и разходи за ползване на обществен транспорт в 

рамките на населеното място. Допуска се използването на лично 

МПС, като и в този случай на лицето се изплащат пътни пари, равни 

на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми за 

най-икономичния режим, определен от производителя на това МПС. 

Задължително се посочват данните за вида и марката на личното 

МПС (големият талон, който те ни указват, че са го представили), за 

разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянието в 

пробег километри“. Счетоводствата ползват разходни норми, те са 

минимални за марката автомобил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, ако няма въпроси към този подробен отговор как 

точно се отчитат пътните разходи с личен автомобил. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14, против – 1 (Севинч 

Солакова). 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Мария Бойкинова, Таня Цанева. 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, първото нещо, което искам да докладвам е 

един проект на решение за промяна в наша изборна книга – 

Приложение № 4. Това е техническа грешка. 
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Много моля, колеги, да го погледнете, в моя папка, казва се 

„поправка на техническа грешка“. Проектът е с № 2260. Предлагам 

ви да приемем решение за поправка на техническа грешка в 

Приложение № 4 към Решение № 615, като в указателния текст 

грешката се заменя с думите: „местонахождението на съответното 

лечебно заведение, дом или институция е на територията на 

общината, в която българските граждани имат адресна регистрация 

по постоянен адрес или по настоящ адрес (ако са подали заявление 

за гласуване по настоящ адрес), най-малко 6 месеца преди датата на 

изборите, съответно адрес на пребиваване най-малко 6 месеца преди 

датата на изборите – за гражданите на друга държава – членка на 

ЕС. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и подлежи на 

обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната 

избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му“. 

Това е, госпожо председател. Ако имате други предложения? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, други 

предложения, въпроси към докладчика? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Мария Бойкинова, Таня Цанева. 

Номерът на решението е 1212. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. 

Госпожо председател, колеги, моля за протоколно решение за 

писмо до „Държавен вестник“, с което да изпратим решението за 

публикуване в „Държавен вестник“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на писмо до „Държавен вестник“ за обнародване 

на решението. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Мария Бойкинова, Таня Цанева. 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, предлагам ви 

да приемем протоколно решение, с което да заменим резервен член в 

Общинска избирателна комисия – Годеч, Софийска област. 

Постъпило е искане, което е оригинално, от господин Радослав 

Асенов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, с което ни 

моли на мястото на резервния член Светла Стоилова Велкова, със 

съответното ЕГН, да бъде заменена с друг резервен член – Христина 

Георгиева Аспарухова, с висше образование. Има приложено копие 

от дипломата и декларация. 

Моля, колеги, с протоколно решение да заменим резервния 

член.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура на гласуване 

на протоколно решение, колеги, за замяна на резервен член. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Кристина Стефанова. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, отново протоколно 

решение, отново същата избирателна комисия в Годеч, отново 

искане за замяна на резервен член, като се предлага на мястото на 

резервния член Методи Първанов Кирилов, със съответното ЕГН, да 

бъде назначен за резервен член Първан Кирилов Милчев, със 

съответното ЕГН. 

Моля протоколно решение за замяна. Приложена е 

декларация и копие от дипломата. Така че моля за промяна в 

резервния член, предложен от Коалиция „БСП за България“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване. Гласуваме, колеги, протоколно решение за замяна на 

резервните членове. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Кристина Стефанова. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, има качен в 

моя папка от днешно заседание, файл, който се казва „предложение 
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за проверка“. Аз съм докладвала писмото от „Информационно 

обслужване“, с което те ни бяха изпратили едно писмо с 

предложение за проверка на различните категории лица. Ще видите 

във файла, че с червено съм допълнила това, което е предложение на 

работна група, да бъде включено в обема на проверките. 

Моля, колеги, ако има други допълнения да ги обсъдим, за да 

може да се нанесат и съответно да бъде върнато с писмо към 

„Информационно обслужване“ за обема на проверките на 

различните категории лица. Виждате, това са членове на ОИК, на 

СИК, наблюдатели, застъпници, представителите на партиите, 

анкетьорите, кандидатите. Така че моля за допълнения, предложения 

в обема на проверките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Съответно, ако ги одобрим, да гласуваме с писмо да бъде 

изпратено обратно към „Информационно обслужване“. 

Колеги, съгласна съм с това „кандидати“ да бъде членувано – 

„кандидатите“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Николов, 

заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, чл. 397 допуска пасивно 

избирателно право да реализират само лица, които не са поставени 

под запрещение. Видях в частта за кандидатите какво е предвидено, 

това е т. 7. Предлагам тук да се допълни и това изискване, може би 

като отделен булет или към този, който касае дали лицето не е 

осъдено по данни на Национална база данни „Население“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В т. 6, където за анкетьорите е добавено 

изречение в червено – дали не са регистрирани като анкетьори от 

повече от една социологическа агенция, а пък в забележките в  т. 3 

казваме точното обратното – едно лице може да бъде анкетьор в 

повече от една регистрирана социологическа агенция. 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В забележката съм пропуснала 

да го коригирам. Да, в т. 3 ще отпадне от забележката. 

Идеята в кандидатите (последното в червено) е, че един 

кандидат, който е независим кандидат за кмет може да бъде и 

независим кандидат за общински съветник, но трябва да бъде от 

друг инициативен комитет. Това е идеята и това съм искала да кажа, 

може би не съм го изразила правилно. Ще го редактирам, съгласих 

се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли, колеги, други 

бележки към текста? Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Таня Цанева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря ви. Аз нямам друг 

доклад 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-10-

135/26.09.2019 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

предложение от Любомир Петров Бойчев – организационен секретар 

на ПП „ГЕРБ“ – Родопи и представляващ партията с пълномощно, 

описано подробно в предложението. Господин Бойчев моли да бъдат 

прекратени правомощията на Евелина Русчева Божикова, като 

председател на Общинска избирателна комисия – Родопи, назначена 

с наше Решение № 721/23.08.2019 г. поради невъзможност да 

изпълнява задълженията си в общинската избирателна комисия. 

Моли, като председател на Общинска избирателна комисия – 

Родопи от квотата на ПП „ГЕРБ“ да бъде назначена Таня Атанасова 

Бочукова, с висше образование, магистър по макроикономика. 

Подписано е, в оригинал е дошло предложението, има копие от 

лична карта с „Вярно с оригинала“, декларация в оригинал от Таня 

Атанасова Бочукова, удостоверение за регистрация на партията и 

пълномощно в полза на господин Любомир Петров Бойчев – 
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организационен секретар на ПП „ГЕРБ“ за Община „Родопи“. Има и 

заявление от Евелина Русчева Божикова, досегашен председател на 

ОИК – Родопи, с която до председателя на Централната избирателна 

комисия и уважаемите членове на ЦИК моли да бъде освободена 

като председател на ОИК – Родопи по лични причини. Има 

приложени: заверени две ксерокопия на две дипломи за висше 

образование на Таня Атанасова Бочукова, която е предложението за 

нов председател на ОИК – Родопи.  

Подготвил съм проект за решение относно промяна в състава 

на ОИК, съгласно което да извършим докладваната от мен промяна, 

а именно да освободим като председател на ОИК – Родопи, област 

Пловдив Евелина Русчева Божикова и да назначим за председател на 

ОИК – Родопи, област Пловдив Таня Атанасова Бочукова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма изказвания, 

колеги, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Таня Цанева. 

Номерът на решението е 1213. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа е качено с вх. № МИ-15-438 от днешна дата 

писмо, изпратено по електронната поща от ОИК – Кюстендил, с 

което е препратено предложението за замяна на член на ОИК – 

Кюстендил от квотата на Коалиция „БСП за България“, който е 

подал заявление за освобождаване поради лични причини, а именно 

Валери Евтимов Тотевски. В предложението е направено искане да 

бъде заменен с Добри Пламенов Божков, като член, с неговите 

данни.  

Към предложението е приложено заявлението от господин 

Тотевски, с което желае да бъде освободен като член на ОИК. 

Декларацията и дипломата на Добри Пламенов Божков, който да 

замени освободеният член на ОИК - Кюстендил са приложени, като 
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дипломата е за бакалавърска степен по публична администрация. 

Приложено е и пълномощно на представляващия Коалиция „БСП за 

България“, лице, което на общинско ниво представлява коалицията. 

В тази връзка ви предлагам да приемем решение. Проектният номер 

е 2263, с което да освободим като член на ОИК – Кюстендил, област 

Кюстендил Валери Евтимов Тотевски и анулираме издаденото му 

удостоверение и назначим на негово място Добри Пламенов Божков, 

като му бъде издадено удостоверение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Кристина Стефанова, Таня 

Йосифова. 

Номерът на решението, колега Андреев, е 1214. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви. 

Колеги, докладвам ви проект на Решение за промени в 

състава на Общинска избирателна комисия – Трън, област Перник. 

Със свое Решение № 1177-МИ/24.09.2019 г. Централната 

избирателна комисия е освободила като заместник-председател на 

ОИК – Трън, област Перник Силвия Иванова Мирчева поради 

регистрирането й за кандидат в изборите за общински съветници и 

за кметове на 27.10. 2019 г.  

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-366/25.09.2019 г. от 

Иванка Ивкова, упълномощен представител на Коалиция „БСП за 

България“ в община Трън за промени в състава на ОИК, а именно: за 

заместник-председател да бъде назначен настоящият член на ОИК 

Борис Григоров Нонев, за член на ОИК – Трън да бъде назначен 

Анани Христов Димитров. Към предложението са приложени 

декларации, копие от дипломата за завършено висше образование на 

Анани Христов Димитров.  
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Предвид изложеното предлагам на Централната избирателна 

комисия да реши: Назначава за заместник-председател на ОИК – 

Трън, настоящият член Борис Григоров Нонев, със съответното 

ЕГН. Назначава за член на ОИК – Трън, Анани Христов Димитров, 

със съответното ЕГН. На назначените заместник-председател и член 

на ОИК – Трън да се издадат удостоверения. Решението подлежи на 

обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната 

избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма изказвания, 

колеги, процедура по гласуване на решението. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Таня Цанева. 

Номерът на решението е 1215, колега Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, докладвам ви проект за Решение за 

освобождаване на член от състава на Общинска избирателна 

комисия – Ракитова, област Пазарджик. Постъпило е писмо с вх. № 

МИ-15-417/25.09.2019 г. от Стоянка Гинчева – председател на ОИК 

– Ракитово с приложено заявление от Петър Ангелов Пейчинов за 

освобождаването му като член на ОИК – Ракитово, област 

Пазарджик, назначена с Решение на ЦИК № 871-МИ/29.08.2019 г.  

Предвид изложеното предлагам на Централната избирателна 

комисия да реши: Освобождава като член на ОИК – Ракитово, 

област Пазарджик, Петър Ангелов Пейчинов, със съответното ЕГН, 

и анулира издаденото му удостоверение. Решението подлежи на 

обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната 

избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.  

Проведен е разговор с политическата сила ПП „ГЕРБ“ и 

очаквам да постъпи предложение за назначаване на нов член, който 

вероятно ще бъде от състава на утвърдените резервни членове. След 
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като постъпи официално предложението ще подготвя и проект на 

решение за назначаване на нов член в ОИК – Ракитово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, уважаеми колеги. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Таня Цанева. 

Номерът на решението е 1216. 

Заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

за сведение писмо с вх. № МИ-22-218 от Д. Г. Т., който ни обръща 

внимание на правописа в сайтовете на общинските избирателни 

комисии. Казва, че му прави впечатление, че в различните сайтовете 

„община“ се изписва в някои с малка, в други – с главна буква. Казва 

ни, че правилото е, че когато употребяваме думата в значението й 

като административно-териториална единица тя следва да се 

изписва с малка буква. Това за сведение го казвам на колегите. Той е 

отправил и питане до БАН, с което очаква да получи писмен отговор 

за най-новите правила в българския правопис. 

Още едно писмо, което преди малко ми беше разпределено, с 

вх. № МИ-22-226 от днешна дата. То е отново с въпрос, който касае 

отпуските на общинските съветници. Предлагам ви да напиша едно 

изречение – отговор в смисъла, в който до сега изписваме 

отговорите, че кандидатите за общински съветници ползват отпуск 

във времето, в което участват в мероприятия на предизборната 

кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура на 

гласуване, колеги. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма. 

Извън залата: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Кристина Стефанова, Таня Цанева. 
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Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

Решение относно промяна в състава на Общинска избирателна 

комисия – Смолян. Постъпило е заявление със съответния входящ 

номер от 26.09.2019 г. от Шинка Андреева Щинкова, член на ОИК – 

Смолян с искане за освобождаването й от състава на ОИК поради 

настъпила несъвместимост със заеманата от нея длъжност по 

смисъла на чл. 66, ал. 1, т. 1 от ИК.  

Предвид изложеното и на цитираните в проекта правни 

основания предлагам следното решение: Освобождава като член на 

ОИК – Смолян, област Смолян, Шинка Андреева Щинкова, със 

съответното ЕГН, и анулира издаденото й удостоверение.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада за 

промяната в ОИК – Смолян. Има ли други предложения? Ако няма 

други предложения, моля процедура по гласуване на промяната в 

ОИК – Смолян. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Извън залата: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Кристина Стефанова, Стефка Стоева, Таня Цанева. 

Номерът на решението е 1217. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е писмо по 

електронната поща от председателя на Общинска избирателна 

комисия – Сливен госпожа Росица Тодорова, която моли да 

информираме общинската избирателна комисия към кого да се 

обърнат, за да получат резултатите от проверката за уседналост, тъй 

като предстои подписване на бюлетините съгласно приетите 

указания.  

Говорих по телефона с госпожа Тодорова, тя уточни, че са 

извършили служебна проверка в съответната служба ЕСГРАОН на 

общината за адресите на всички кандидати и надлежно са въвели 

данните на кандидатите под формата, така че всичко е наред. 

Докладвам го за сведение. 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. 

Това е за сведение. 

Друг доклад имате ли? Нямате. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

В моя папка вх. № 22-219 сме получили жалба от затвора в 

Ловеч от господин, който има питане към министър-председател, 

към прокуратурата. Предлагам или за сведение или да изготвя 

писмо, с което да върнем въпросите на господина. Да се изпрати по 

компетентност. Не са от нашата компетентност.  

Докладвам ви за сведение.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма да го препращаме, така ли? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Ако прецените – може да го 

препратим. 

РЕПЛИКА: Той го е пратил до прокуратурата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Правя предложение да му го 

върнем, че ние не сме компетентни. Има ли други предложения.  

Колеги, тъй като не виждам други предложения, моето е 

второ по ред, моля процедура по гласуване да му върнем отговор от 

едно изречение, че ЦИК не е компетентна по поставените въпроси. 

Моля процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Извън залата: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Кристина Стефанова, Стефка Стоева, Таня Цанева. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е 

проект за Решение относно подадена жалба от Георги Иванов 

Георгиев, в качеството му на упълномощен представител на ПП 

„ВМРО - Българско национално движение“ срещу Решение № 29 на 

ОИК – Болярово в частта му, с която е отказана регистрацията на 

предложения кандидат от партията Кръстина Митева Георгиева, 

като кандидат за общински съветник в община Болярово и като 
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кандидат за кмет на кметство с. Стефан Караджово, община 

Болярово.  

За да откаже регистрацията на предложения кандидат от 

политическата партия ОИК се е позовала на получено писмо от 

община Болярово с приложен списък с имената на кандидатите, с 

техните постоянни и настоящи адреси и удостоверения за промени 

на настоящ адрес на Кръстина Митева Георгиева. Съгласно това 

удостоверение за промени на настоящ адрес госпожата има настоящ 

адрес от 27.12.2001 г. до 25.07.2019 г. в Гърция. Приложено е 

удостоверение за постоянен адрес. Постоянният адрес е в с. Стефан 

Караджово, ул. „Странджа“ № 7. Но настоящият адрес от 27.12.2001 

г. до 25.07.2019 г. е в Гърция. 

Независимо, че в мотивите си ОИК – Болярово е написала, че 

тя няма изискване за уседналост на територията на населеното място 

всъщност от това удостоверение се установява, че няма 

изискванията за уседналост на цялата територия на Република 

България, тъй като съгласно § 1 от ДР, т. 5 едно от изискванията да 

си живял през последните 6 месеца е именно да имаш настоящ и 

постоянен адрес на територията на Република България, като вече 

съответно в т. „б“ се казва, че може единият от които да е в 

съответното населено място. Поради това считам, че решението на 

ОИК – Болярово е правилно и правилно е отказана регистрацията на 

госпожа Кристина Митева Георгиева, тъй като тя има настоящ адрес 

извън Република България след 26.04.2019 г., поради което не 

отговаря на изискванията за уседналост независимо, че тя има 

постоянен адрес в населеното място. Ако имаше настоящ адрес в 

друго населено място – да, правилни са разсъжденията в жалбата, че 

единият от които е достатъчно. Но тъй като настоящият адрес е 

извън Република България считам, че тя не отговаря на изискванията 

на уседналост, поради което ви предлагам да отхвърлим жалбата на 

упълномощения представител на „ВМРО – Българско национално 

движение“, тъй като същата е неоснователна по съображенията, 

които ви изложих. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма изказвания, 

колеги, моля процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10, против – 1 (Катя 

Иванова). 

Извън залата: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Кристина Стефанова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева. 

Номерът на решението, колега Бойкинова, е 1218. 

Друг доклад имате ли? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Имам още една жалба, но за утре ще 

я оставя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Иванова? 

Нямате. 

Заповядайте, колега Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, в моя папка от днес можете да видите 

писмо – запитване от ОИК – Кнежа МИ-15-409 от 25.09.2019 г. Това 

е запитване във връзка с отпуските, ползване на отпуск от 

регистриран кандидат в изборите за общински съветници. 

Запитването касае кмета на с. Лазарово, който се кандидатира само 

за общински съветник. Той първоначално е уведомил, че ще излиза в 

служебен отпуск. Общинският съвет е избрал временно изпълняващ 

длъжността, а впоследствие кметът е уведомил, че няма да излиза в 

отпуск, тъй като в с. Лазарово няма да бъдат произвеждани избори 

за кмет на кметство.  

Предлаганият отговор възпроизвежда това, което вече 

отговорихме и на общините, че когато кмет на община, район или 

кметство е регистриран само като кандидат за общински съветник 

задължително ползва отпуск само за дните, през които в работно 

време участва в мероприятие на предизборната кампания. В тези 

случаи общинският съвет не по-късно от 19 октомври 2019 г. – 7 дни 

преди края на мандата избира временно изпълняващ длъжността 
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кмет на община, район и кметство за времето от края на мандата до 

полагане на клетва от новоизбрания кмет.  

Тъй като тук поставят и въпроса дали ОИК е компетентният 

орган в изложения казус, накрая съм отговорила, че ОИК не е 

компетентен орган в този казус. Това е отговорът, който ви 

предлагам.  

От ОИК – Кнежа питат компетентен орган ли е по изложения 

в писмото от председателя на Общински съвет – Кнежа казус. Ако 

не е, кой е компетентният орган в настоящия случай. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, въпроси към 

докладчика, бележки. 

Ако няма, моля процедура по гласуване на предложения 

отговор. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11, против – няма. 

Извън залата: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Кристина Стефанова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, отново в моя папка с вх. № МИ-

10-136 от днес – сигнал за нарушение на изборния процес от ОИК – 

Пирдоп. Сигнализира ни пълномощник на Единна народна партия 

във връзка с несвоевременно публикуване на регистрираните 

кандидатски листи на официалната страница на ОИК – Пирдоп, с 

което се нарушавало правото на избирателите от община Пирдоп да 

бъдат информирани. Молят ни да упражним контрол върху 

дейността на ОИК за спазването на изборното законодателство. 

Закъснели са да публикуват тези кандидатски листи.  

За сведение предлагам да остане. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Какво значи закъснели? 

Решенията за избиране на кандидатите трябваше да се публикуват 

до 24.09.2019 г. Кога са ги публикували? 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Несвоевременно публикуване, като 

прилагат снимка с извлечение от протокола и приложение към 

решенията относно кандидатските листи от 24.09.2019 г.  
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Те са си ги публикували на 

24.09.2019 г.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Към момента са качени. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, днес в моя 

папка с вх. № МИ-22-225 от 26.09.2019 г. (искам да го погледнете) 

писмо, очевидно от член на ОИК, в момента не мога да кажа от коя 

е, ни е задал няколко въпроса. Аз лично предлагам това да остане за 

сведение, защото според мен е недопустимо член на ОИК да ми 

задава въпрос как се определя заплащането на членовете на ОИК и 

дали е задължително ежедневно да присъства цялата ОИК, когато 

няма заседание. Аз лично няма да отговарям на такива въпроси на 

член на ОИК.  

Предлагам това да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам да му 

отговорим, колеги, че трябва да ходят на работа. Пита, отговаряме 

му. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз си поддържам становището. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако трябва – аз ще му 

отговоря, колкото и да сме възмутени или не.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз не му дължа отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, съжалявам, но 

членовете на общинските избирателни комисии, когато имат да си 

изясняват някои въпроси първо следва да ги поставят в общинската 

избирателна комисия, а не когато са намерили време извън своето 

работно по основна месторабота да ни отправят запитване, защото 

Централната избирателна комисия е длъжна да отговори. 

Изключително много време загубихме за този въпрос.  

Предлагам да гласуваме предложението на колегата 

Дюкенджиева и да приключим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Можем да му 

отговорим с една дума на уважаемия господин, че това са 
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елементарни неща, които би трябвало да знае, не да пита ЦИК дали 

трябва да ходи на работа. 

Това е моето предложение. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, с това изречение само, че 

той би трябвало да има отговор на тези въпроси – да, съгласна съм, 

така ще му отговоря, по имейла обаче. 

РЕПЛИКИ: Добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Трябва да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Гласуваме отговора, 

който предлагам. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Отговорът – с едно изречение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура на 

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10, против – 2 (Ерхан 

Чаушев, Севинч Солакова). 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Таня Цанева. 

Господин Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпила с вх. № МИ-15-406/25.09.2019 г. жалба от Деяна 

Викторово Стоянова, представляваща Инициативен комитет за 

издигане на Георги Герасимов Стоенелов срещу Решение № 12-

МИ/13.09.2019 г.  

Общинската избирателна комисия не ни е изпратила двете 

жалби, по едната от които се произнесохме сутринта по отношение 

на регистрацията на независимия кандидат. В случая с втората 

жалба се жали решението, с което е регистриран самия инициативен 

комитет и което решение е постановено на 13.09.2019 г. Реално 

погледнато в момента с жалбата от 25.09.2019 г. се иска да бъде 

отменено решението по отношение на инициативния комитет, тъй 

като един от членовете не е имал адресна регистрация по постоянен 
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и настоящ адрес в община Ново село. Реално погледнато това е 

предхождащото решение, с което е регистриран инициативният 

комитет.  

Предложението ми е да оставим без разглеждане, като 

просрочена жалбата на това основание, тъй като решението е било 

обявено на 13.09.2019 г. в 19.45 часа, а срокът за обжалване е 

изтекъл на 16.09.2019 г. в 19.45 часа. Считам, че като такава не 

следва да бъде разглеждана и да бъде оставена без разглеждане като 

просрочена.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, режим на 

гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – 1 (Севинч 

Солакова). 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Таня Йосифова, 

Таня Цанева. 

Номерът на решението е 1219, колега Андреев. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получихме от 

„Информационно обслужване“ във връзка с нашето писмо за 

извличане на информация за кандидатските листи от 

информационната система. Имат готовност да предадат технически 

носител, той може би вече е пристигнал, на въведените от ОИК 

кандидати, съгласно предоставения образец и Решения № 699 и № 

1099 на Централната избирателна комисия. 

Аз ви докладвам това за сведение и ви докладвам да 

предоставим на ГД „ГРАО“ за извършване на проверка на 

електронен носител на масива информация за кандидатските листи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Кристина Стефанова, Таня Цанева. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпи жалба до 

Централната избирателна комисия от „Солар Парк Тракия“ ООД 

срещу Решение № 1187-МР/25.09.2019 г. на ЦИК. Това е решението, 

с което определиха възнагражденията на ОИК и на СИК. 

Приложили са тяхна жалба, подадена чрез общински съвет, 

регистрирана в Общински съвет – Пазарджик на 25.09.2019 г. чрез 

общински съвет до Административен съд – Пазарджик. 

Втора жалба, която е до Окръжна прокуратура, също има 

входящ номер.  

Трета жалба до областния управител, входящият номер също 

е от 25.09.2019 г.  

Нашето решение от 25.09.2019 г., след като получихме 

решението на общинския съвет за насрочване на референдум за 

2710.2019 г., при това положение 25 дни преди изборния ден има 

определени задължения общинската избирателна комисия да 

назначи секционните избирателни комисии. Ние не сме имали данни 

за обжалване на решението на общинския съвет към датата на 

приемане на решението. Позовават се на чл. 166, ал. 1 от АПК, че 

оспорването спира изпълнението на административния акт.  

Предлагам ви да изпратим писмо до ОИК с копие до „Солар 

Парк Тракия“ и да кажем, че нашето решение е за еднократно 

изплащане на възнаграждение при изпълнение на правомощията на 

ОИК за произвеждане на местния референдум. В случай, че 

решението е спряно с оспорването ОИК до получаване на 

информация, че е допуснато изпълнението или прекратено 

производството и решението на общинския съвет се изпълнява да не 

предприемат действия по изпълнение на правомощията си по Закона 

за референдумите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Таня Цанева, Кристина Стефанова и Силва Дюкенджиева. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

електронната система за предпечатния образец на бюлетината ви 

предлагам да изпратим писмо. Знаете, че направихме едно малко 

дълго продължило проучване. На 23.04.2019 г. сме заявили 5 

електронни подписа с 5 ПИН кода за 10 души членове на ЦИК, 

които да имат достъп до системата.  

Въз основа на ново проучване, което направихме само за 

господин Ивайло Ивков и госпожа Мария Бойкинова, се налага да 

подадем заявка за издаване на електронен подпис, съответно ПИН 

код. Затова ви предлагам да изпратим писмо до господин Ивайло 

Филипов с искане за издаване на такъв електронен подпис. Да ни 

предоставят информация за останалите, за които описваме 

конкретно лицата, които разполагат с електронен подпис. В случай, 

че не са активни – да им бъдат издадени. Но в случай, че са активни 

– няма да се налага. 

Писмото е във вътрешната мрежа, моля да го изпратим до 

„Информационно обслужване“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване на писмото до „Информационно обслужване“. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Таня Цанева, Кристина Стефанова и Силва Дюкенджиева. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, продължават да ни 

изпращат номерата на местните коалиции и на независимите 

кандидати в бюлетината. От ОИК – Пазарджик имаме писмо, 

докладвам ви го сега, но предлагам с едно и също писмо да ги 

уведомим, че е обжалвано решението на общинския съвет и в този 

смисъл да го имат предвид. Но в същото писмо да отговорим на 

въпросите, които поставят. Те искат да знаят дали могат да сключат 

допълнителен договор във връзка с произвеждането на местния 

референдум с двама технически експерти и трима технически 

специалисти към ОИК – Пазарджик. Ще се наложи да им кажем, че 

това е невъзможно, дори не само защото решението на общинския 
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съвет е спряно, а защото нямат толкова задължения при 

произвеждане на местния референдум и не се налага да бъдат 

подпомагани от технически сътрудници или експерти. В този 

смисъл да отговорим на ОИК – Пазарджик. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване отговора на ОИК – Пазарджик. Гласуване писмо до ОИК – 

Пазарджик. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Цанева. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само обръщам 

внимание, че във вътрешната мрежа вече има проект на заявка до 

министъра на финансите и до печатницата на БНБ във връзка със 

заявяването на отпечатването на бюлетини.  

Предлагам ви, ако имате време, да го погледнете. Утре може 

би ще влезе в дневния ред на заседанието.  

Специално писмото от областния управител на Софийска 

област, ще ви го докладвам отделно, макар че то е свързано с 

определяне на помещение за съхранение на бюлетини и изборни 

книжа. Знаете, по традиция областният управител на Софийска 

област иска предварително разрешение от Централната избирателна 

комисия, за да сключи договор за съхранение в помещение на 

„ДЕМАКС DPI“ АД в район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, база 

„Металснаб“. Това е традиция. И по традиция Централната 

избирателна комисия, за да осигури, в общи линии комфорт на 

областния управител, отговаря, че няма пречка.  

В работна група го обсъдихме, решихме, че нямаме 

задължение да отговаряме на областния управител предварително. 

Както се вижда, в рамките на своята компетентност, той е издал 

заповед и е определил помещенията на база „Металснаб“ за 

съхранение на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите.  
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Докладвам ви го за сведение и за успешно изпълнение на 

правомощията и задълженията на областния управител на област 

Софийска. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приключихте ли, 

колега Солакова? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, закривам 

заседанието.  

Насрочвам следващото заседание утре в 10.00 часа. 

 

 

(Закрито в 19,25 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР: 

     Севинч Солакова 

 

 

 

Стенографи: 

Божидарка Бойчева 

Красимира Николова 

 

 

 


