
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 130 

 

На 1 октомври 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д н е в е н     р е д: 

 

1. Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК за 

секционните избирателни комисии.   

  Докладва: Мария Бойкинова 

2. Доклад относно проверките на ГД „ГРАО“.  

  Докладва: Севинч Солакова  

3. Доклад относно разяснителна кампания.  

  Докладва: Кристина Стефанова 

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

  Докладва: Емил Войнов 

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

наказателни преписки.  

  Докладват: Мария Бойкинова, Николай  

   Николов, Силва Дюкенджиева,  

   Катя Иванова и Георги Баханов 

5а. Отваряне на помещения.  

  Докладва: Мирослав Джеров 

6. Разни.     

Докладват: Мария Бойкинова, Бойчо Арнаудов,  
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 Емил Войнов, Димитър Димитров, Силвия 

 Стойчева, Таня Цанева, Цветанка  

 Георгиева, Кристина Стефанова, Силва 

 Дюкенджиева, Йорданка Ганчева, Севинч 

 Солакова и Николай Николов  

   

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева –председател на Комисията. 

 

*   *   *  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам заседанието.  

Имате думата по дневния ред.  

Госпожа Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо Председател, моля да бъда 

включена в т. 5 – Доклади по дела, жалби и сигнали.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Включена сте.  

Други колеги?  

Господин Джеров.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: В отваряне на помещения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нова точка.  

Други колеги?  
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Колегата Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: За точка „Разни“, госпожо 

Председател, ако може да ме включите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  

Тъй като не виждам други, моля процедура по гласуване на 

дневния ред с допълненията.  

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

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Госпожа Солакова иска думата.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Извинете ме, колеги, не видях в 

дневния ред първа точка, но как си мислите – довечера до 18,00 ч. да 

приемат решения ОИК-овете? Не ви ли се струва, че проверката, 

която получихме вчера, писмото, което трябва да изпратим на 

общинските избирателни комисии да заличат всички кандидати е 

нещо като спешен въпрос? Не следва ли да се разгледа като първа 

точка в дневния ред?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова има 

думата.  

 

2. Доклад относно проверките в ГД „ГРАО“.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вчера ви докладвах набързо, 

защото бяхме получили в края на деня резултатите от проверката на 

ГД „ГРАО“. Знаете, че изпратихме веднага уведомление кои 

бюлетини за кметове на общини, райони или кметства да бъдат 

блокирани, доколкото ще се наложи да бъде изменено тяхното 

съдържание, за да не се печатат бюлетини, в които присъстват 

кандидати, за които проверката от ГД „ГРАО“ е установила, че не 
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отговарят на изискванията по т. 1 от нашето Решение № 966 от 

5 септември тази година. В този смисъл във вчерашната папка има 

една подпапка  ГД „ГРАО“ и виждате, че имаме както списък на 

кандидати за общински съветници, така и за кметове на общини, на 

райони и цял отделен списък за кметове на кметства.  

Аз ви предлагам да изпратим писмо до общинските 

избирателни комисии, които са извършили регистрацията на 

съответните кандидати, за да можем да поискаме от ОИК 

незабавно, не по-късно днес от 18,00 ч. да приемат решение, с 

което да заличат регистрациите на тези кандидати за общински 

съветници, за кметове на общини, на райони и на кметства.  

В случаите, в които имат решение за заличаване на 

кандидати за кметове, да нанесат промените в платформата на 

„Информационно обслужване“, ще я напишем, защото отскоро 

вече пишем по имейла, просто няма да го обявя публично сега, и 

да уведомят „Демакс Ди Пи Ай“ за тази промяна, за да може да се 

редактира съдържанието на бюлетината. Тъй като към момента те 

не са отпечатани, много е добре да се възползваме от този момент, 

да не съдържат бюлетините кандидати, които няма да участват в 

изборите.  

И тъй като аз не намирам основание, не е уредена хипотеза 

на мястото на тези кандидати политическите субекти или 

инициативните комитети, които са ги издигнали, между другото 

няма инициативни комитети, всички са от политически партии, 

коалиции и местни коалиции, да предлагат нови кандидати на 

мястото на заличените. В този смисъл на ви предлагам. Ако Вие 

имате друго виждане по въпроса и правно основание, за което аз 

не съм се сетила, моля да го кажете.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преди 

гласуването да добавим още едно указание в това писмо до всички 
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ОИК, че след като бъдат заличени тези кандидати за кметове, 

партиите и коалициите, и местни коалиции, които са ги издигнали, 

нямат право вече да посочват нови кандидати за включване в 

листата.  

Други предложения има ли по същество по проекта за 

писмо?  

Госпожа Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би тук, с оглед изложеното 

от колегата Солакова и допълнението на госпожа Стоева, може би 

тук е мястото в това указание да посочим, че не се и пренареждат 

листите – там, където е заличен кандидат за общински съветник, а 

се посочва при отпечатване на информационното табло – 

„Заличен“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения 

има ли към писмото, колеги?  

Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване 

на предложеното писмо с двете допълнения в заседание.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

 

Връщаме се на:  

1. Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК за 

секционните избирателни комисии.  

Госпожо Бойкинова, имате думата.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка се 

намират Методическите указания за секционните избирателни 

комисии в страната за изборите за общински съветници и за кметове 
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на 27 октомври 2019 г. Върху Методическите указания работихме аз, 

колегата Войнов, колегата Силвия Стойчева и колегата Таня 

Йосифова. Работили сме върху структурата на Методическите 

указания, които приехме в изборите за членове на Европейския 

парламент, като, разбира се, сме отразили и спецификата на 

изборите за общински съветници и за кметове.  

В Методическите указания ще видите текстове в жълто, които 

ви предлагам да обсъдим.   

В съдържанието няма нищо.  

Общите положения за секционните избирателни комисии. 

Знаете, че указанията целят да гарантират точното и еднаквото 

прилагане на Изборния кодекс. Стараем се и Методическите 

указания да се ползват само от секционните избирателни комисии, 

въпреки че те се четат и от общинските администрации. Считам, че в 

тези указания трябва да се съсредоточим и да уредим само това, 

което касае дейността на секционните избирателни комисии, за да 

могат да бъдат по-кратки, точни и ясни, особено в изборния ден и в 

отчитането на резултатите.  

На страница 4 виждате, че в жълто има текст относно 

разписките. В изборите за членове на Европейския парламент го 

нямаше този текст. Предлагам и сега да го няма.  

Решенията в Общите положения – как се свикват, кога 

заседанията са законни, как се взимат решения на секционните 

избирателни комисии, има табличка за кворума им, брой 

присъстващи, съответно за мнозинството. Има и образец от 

протокол за решение, който е Образец № 1 към Методическите 

указания.  

Това е в Общите положения. Моля да се запознаете и ако 

имате забележки, предложения, да ги видим и можем да преминем 

към Предизборен ден.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Няма ли да ни ги 

представите в цялост и след това да вървим по раздели?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Добре.  

Колеги, в предизборния ден – на 26 октомври, знаете, че най-

важната работа на секционните избирателни комисии е да приемат 

от ОИК и от общинската администрация бюлетините и другите 

изборни книжа и материали, които са изброени. Това са 

избирателните списъци – част I и част II, съответно ако има ПСИК, 

получава списъка за гласуване с ПСИК, в лечебните заведения, в 

местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода, 

избирателните кутии, отделните непрозрачни кутии, кочаните, 

формуляр на списъка с допълнително вписване на придружители, 

списъка на заличените лица, формуляра на списъка за лицата, 

получили копие от подписаните протоколи. Съответно тук 

изброяваме и четирите вида протокол – протокол на СИК за 

общински съветници, за кмет на община, кмет на район, кмет на 

кметство. Протоколите се получават запечатани в плик и съответно 

формуляри на чернови на протоколите на СИК, протокол за 

предаване на сгрешен формуляр и бланки чернови. Тук може би е 

добре бланките чернови да укажем на общинските администрации 

да бъдат подпечатани в съответствие с кандидатите в съответната 

община, тоест и на бланките чернови да бъдат изписани номера на 

числата, съобразени с кандидатската листа.  

Тук може би колегата Войнов ще ме подкрепи, но според мен 

тези бланки чернови за преференциите трябва да са конкретни за 

всяка община, но това няма да бъде предмет на Методическите 

указания. Подсещам ви за такива указания.  

Съответно печата, протокола за маркиране на печата, образци-

декларации. Декларациите са два вида – Приложение № 15 и № 81. 

Двата плика – 1 и 2, в които да приберат протоколите и списъците 

при предаването след приключването на изборния ден, и всички 
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други технически материали – калкулатори, връзки, отличителни 

знаци на членовете на СИК.  

Това е в предизборния ден.  

Следват действия по подготовка на изборното помещение. 

Изборните помещения се оборудват от общинската администрация с 

работни места за членовете на СИК в зависимост от броя им, така че 

да се осигури свободно поставяне на избирателните списъци, 

кутията за гласуване, кутията с отрязъците, копирната техника.  

В жълто виждате, че в изборите за членове на Европейски 

парламент сме приели, че в секции над 400 избиратели се осигурява 

задължително втора кабина за гласуване. В местните избори 2015 г. 

сме приели, че в секции над 200, аз ви предлагам 300, въпрос на 

обсъждане е. А в секции с над 500 избиратели се осигурява при 

възможност и трета кабина. Според мен е добре да помислим и за 

този вариант, защото активността в местните избори е по-голяма, 

гласува се на места за четири вида избори и считам, че трябва да 

дадем възможност за по-добра организация.  

Виждате за таблата, това е на с. 7. Давам ви два варианта за 

табла. Единият вариант е табло, на което са изписани имената и 

номерата на кандидатите по кандидатски листи за общински 

съветници, съгласно поредността на регистрацията им, и кръгче 

пред всяко име, в което е вписан номерът на кандидата. Поредност 

на партиите, коалициите и местните коалиции, съобразно номерата 

им в бюлетините. Това е текстът от изборите за членове на 

Европейския парламент, съобразен с местните избори, но тук с 

колегата Силвия Стойчева обсъдихме варианта в жълто – списък с 

имена и номерата на кандидатите по кандидатски листи. Това е 

съгласно наше решение. И тъй като тези списъци се отпечатват от 

общинските администрации, аз считам, че е по-добре да остане 

текстът, както е в решението, защото в предизборния ден тези 

списъци се получават готови отпечатани и няма голямо значение ние 
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как точно ще формулираме. Важното е те да получат този списък, а 

тъй като и общинските администрации четат нашите Методически 

указания, да не ни питат: в Методическите пишете едно, а в 

решенията друго, предлагам да остане текстът, който е в жълто и 

който е идентичен с нашето решение за отпечатване на таблата и 

какво съдържат. Това е списък с имената и номерата на кандидатите 

по реда на подреждане. Предлагам ви текста в жълто да остане. 

Съответно същото табло се поставя в изборния ден и в кабините за 

гласуване.  

Има и действия по подготовката и на пространството пред 

изборното помещение и пред сградата. Знаете, че там също се 

поставя табло пред изборното помещение, на което се поставят 

образците на бюлетините за гласуване за общински съветници и за 

кметове за всички видове избори. Пише се „Образец“ и се поставят 

на таблото, както телефоните за връзка и подаване на сигналите, 

начина за гласуване, телефони за връзки с ОИК и табло, на което е 

указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак Х и 

V, пишещ със син цвят и е указан начинът на гласуване с 

предпочитания/преференции. И съответно указателна табела, на 

която се изписва номерът на секцията и отдолу административните 

адреси от населеното място, което обхваща секцията. Това е много 

важна табела, защото всички избиратели там първо се проверяват, за 

да се убедят, че това е тяхната секция. На видно място на входа на 

сградата, в която се помещава СИК, се поставят указателни табели, 

върху които се изписват номерата на секциите в сградата, етажът, на 

който се намира. На всеки етаж също се поставят указателни табели 

с номерата и местонахождението на избирателните секции, както и 

на входа на сградата, в която се помещава СИК. Там се поставя, ако 

има секция за гласуване на избиратели със увредено зрение или със 

затруднение в придвижването съответно и знак, е има такава секция.  
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Приключваме с охраната на изборните помещения. След 

проверката и подреждането на изборното помещение присъстващите 

членове на СИК заключват и запечатват с хартиена лента секцията и 

изборните помещения отвън се охраняват от служители на 

Министерство на вътрешните работи.  

Съдействие на кмета на общината/района. Кметът снабдява 

членовете на СИК задължително със списък с имената на членовете 

и телефонните връзки на ОИК, за да имат членовете на СИК връзка с 

ОИК. Осигурява превозно средство за придвижване до секцията на 

избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването, 

осигурява помещения за работата на ПСИК и съответно превозно 

средство за придвижването на тези членове, и транспортно средство 

за след края на изборния ден за придвижването на СИК до ОИК за 

предаването на изборните резултати.  

Това е накратко Общи положения и Предизборен ден.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Какво предлагате? 

Предлагате да работим първо по предизборния ден ли? Добре, 

колеги, страница по страница. Всичките ги гледаме в този вид.  

Имате ли бележки по с. 1? Не виждам.  

Страница 2, колеги.  

Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз понеже съм писал IV и V раздел, където 

пише „протокола“ да бъде „протоколите“, тъй като се попълват 

повече от един протокол.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: То е оправено – „протоколите“ е.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: При мен не е оправено. Оттеглям го.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други изказвания 

по с. 2?  

Страница 3, колеги. Има ли желаещи да вземат думата?  
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Страница 4 – Общи положения. Имаме и текст, оцветен в 

жълто. Докладчикът предлага да отпадне този текст. Има ли 

обратното разбиране?  

Ако няма, преминаваме на с. 5. Тя започва с таблица. Няма как 

да бъде свита, нали?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Ще се опитам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да не е пренесена, ако е 

възможно.  

Предизборният ден, колеги.  

Страница 6, моля.  

Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Според мен т. 1.9 трябва да се премахне, тъй 

като в чл. 215 не е упоменато, че този протокол се предава и в 

нашата изборна книга – Приложение № 85 също не е посочено. Би 

било нормално този протокол за предаване на сгрешен формуляр и 

приемане на нов формуляр да се предава заедно със самия нов 

формуляр от Общинската избирателна комисия. Според мен не 

трябва да бъде в секционната комисия.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Съгласна съм да отпадне.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли друго мнение за 

т. 1.9 – сгрешен протокол? Добре. Докладчикът приема да отпадне.  

Други колеги по с. 6, моля.  

Жълтият текст в т. 1.15 – местата за изтърпяване на наказание 

лишаване от свобода?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, на с. 7 да решим секции с над 

300 избиратели се осигурява задължително втора кабина, или 200? 

Според мен над 200 с оглед на това, че ще има и много дълги 

бюлетини.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тук предложението е 300 

или 400.  
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не. 400 сме приели при изборите за 

Европейски парламент.  

Аз ви предлагам 300, но проверих в изборите 2015 г. сме 

заложили на 200. И можем да обсъдим 200 или 300. Аз предлагам 

200. Ако сте съгласни, можем да го уредим 200.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: А трета кабина? Над 

500?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Над 500 избиратели се осигурява при 

възможност.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така ли е било в 2015 г.?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Или над 700.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако приемем, че над 200 избиратели ще има 

втора кабина, това значи, че на всеки 200 би трябвало по една кабина 

да осигуряваме, което според мен не е нормално.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не е такава логиката, че на всеки 200. 

Добре е над 200 избиратели задължително да има втора кабина, а за 

третата е при възможност. Въпрос на организация. Помещението 

може да не позволява трета кабина и много други неща, но да дадем 

възможност, че може. А може и да го премахнем и когато ни питат 

ще даваме указания. И това е вариант.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Защо да го премахваме? 

Не е ли по-добре изначално да е ясно?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: При възможност. Те трябва да 

съобразят. Има помещения, в които няма как да има три кабини. Но 

две с над 200 избиратели задължително трябва да има. Иначе ще има 

големи опашки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Трета кабина над колко 

души предлагате? 500 ли да остане?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Тя е при възможност.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, по 

броя на избирателите на една кутия? Обединяваме ли се около 200 

избиратели? Добре.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: А имало ли е проблем 2015 г. с 

осигуряването на втора кабина?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Остава ли подчиненото 

изречение при възможност за трета кабина?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Ако искате да го махнем. В 2015 г. не 

е имало.  

Има и нещо друго – това, че в една секция ще има три кабини, 

не означава непременно, че едновременно ще гласуват и в трите 

кабини. Това е въпрос на организация, но ако се струпат в даден 

момент много хора, третата кабина ще даде възможност по-лесно да 

се гласува. Но е пак въпрос на организация, въпрос на помещение. 

Затова сме оставили при възможност, но можем и да го махнем този 

текст.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Разбира се, че е въпрос 

на ситуация и на възможност, но ако не го уредим и не знаят СИК-

овете, че може да има и трета кабина, няма да го правят в изборния 

ден. Какво пречи да знаят? Тази възможност ние правим с 

условности – при необходимост, при възможност.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нека да се обосновем 

защо това приемаме.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, предлагам над 500 

избиратели да предвидим възможност да се постави трета кабина в 

зависимост от помещението, от организацията на работа на СИК, в 

зависимост от числеността на СИК, присъстващите наблюдатели, 

застъпници. С оглед на цялата организация предоставяме 

възможност те да решат, в случай че имат нужда и възникне такава 

необходимост.  
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ти каза 500.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Извинявам се за грешката – над 700 

избиратели.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Дали да не добавим 

освен при възможност – по преценка и при възможност трета, за да 

имат някаква оперативна самостоятелност да вземат решения.  

Още един жълт текст, колеги, няколко реда по-надолу.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, за текста, предлагам ви на 

таблото да остане списък с имената и номерата.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Защо е в жълто?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Защото са два варианта и аз ви 

предлагам да остане вариантът, който е в жълто.  

И съответно ви предлагам едно ново табло, което тук го няма, 

но то е съгласно наше Решение № 607 – табло с указание, че 

избирателят може да постави в кръгчето с номера, с който е 

регистриран избраният от него кандидат за общински съветник от 

избраната от него листа на партия или коалиция, ще добавя „и 

местна коалиция“ със знак Х или V,  който показва по еднозначен 

начин неговото предпочитание и преференция за съответния 

кандидат. Това е новото табло, което ще бъде след списъка с 

имената. Не, преди него. Защото първото табло указва начина на 

гласуване с Х и V, второто – гласуването с преференции, и третото 

табло – списъка. И съответно всички тези табла ще бъдат и в 

кабината. И там ще бъде същата поправка, няма пак да се повтарям.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът предложи 

списък с имената и номерата на кандидатите по листи – да остане 

този абзац.  

Има ли друго разбиране, колеги? Не виждам изказвания.  

Продължаваме, колеги, да разглеждаме Методическите 

указания на с. 8. Също има в средата жълт текст. Това остава както 

на предишната страница.  
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Ако няма други изказвания, да минем на с. 9 – охрана на 

изборните помещения и съдействие от кмета на общината/района. 

Не виждам изказвания.  

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за доклад на част III – 

Изборен ден.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, изборният ден – 

27 октомври 2019 г.  

Знаете, изборният ден се открива в 7,00 ч. и не по-късно от 

8,00 ч., ако в 7,00 ч. не са се явили повече от половината членове на 

СИК. Както и във всички избори, регламентираме, че членовете на 

СИК следва да се съберат в секцията поне 10-15 минути преди 

7,00 ч. При липса на член на комисията, казахме, че в предизборния 

ден те са снабдени с телефоните както помежду си, така и с 

членовете на ОИК. Казваме колко члена е необходимо, за да се 

отвори изборното помещение. Ако не са се явили повече от 

половината от членовете на комисията, не се отваря изборното 

помещение. Председателят на СИК уведомява ОИК и съответно се 

прави необходимата организация, така че да се явят повече от 

половината. Съответно общите правила – ако не се яви 

председателят, изборното помещение се отваря от заместник-

председателя, уведомява се ОИК. И ако до 8,00 ч. не се явят всички 

членове, ОИК назначава нови членове на мястото на неявилите се от 

същата квота, съответно уведомяват и Централната избирателна 

комисия.  

Действия след отварянето на помещението. Секционната 

избирателна комисия проверява дали са налице избирателните 

списъци, бюлетините, печатите и другите изборни книжа и 

материали, които изброихме в предизборния ден, че трябва да 

приемат и да подпишат приемо-предавателни протоколи за това. 

Членовете на СИК разделят помежду си функциите, които ще 

изпълняват в изборния ден с решение, за което се съставя протокол. 
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Председателят на СИК, или определен с решение на комисията член 

разпечатва плика с печата, той се маркира, съставя се протокол, след 

което се проверява избирателната кутия, кутията за отрязъците дали 

са празни, запечатват се с хартиените ленти, подписват се от 

присъстващите. Съответно откъсват по една бюлетина от всеки вид 

избор. Тук вече не отбелязваме, както в предишни Методически 

указания, кога разкъсват пакетите. Този въпрос повече няма да го 

обсъждаме. Важното е да знаят, че по една бюлетина откъсват за 

всеки вид избор, надписват я с големи букви „Образец“ и я залепват 

на образеца на таблото пред избирателната секция, което табло 

трябва да бъде подготвено в предизборния ден, а в изборния се 

поставят само бюлетините.  

След извършване на тези действия, след като председателят се 

убеди, че цялата организация по помещението всичко е налично, 

гласуването започва. И както приехме в изборите за членове на 

Европейския парламент, започваме с гласуването за българските 

граждани. Те гласуват в избирателните списъци част I, допускат се 

един по един.  

Моля да погледнете този текст, който е в жълто – т. 4, който 

текст не го има в Методическите указания от 2015 г., намира се на 

с. 10, но сме имали много запитвания и по този повод сме излезли с 

нарочно съобщение до секционните избирателни комисии в 

изборния ден. Направила съм му някаква редакция. Аз също сега се 

замислям дали да го напишем, или да го оставим, ако имаме питане.  

Става въпрос за следното. В секционни избирателни комисии в 

избирателните списъци на които са включени избиратели от 

различни населени места, такива секции ще има, е възможно една 

част от избирателите да имат право да гласуват за всички видове 

избори, но други избиратели да имат право да гласуват само за 

общински съветници и за кмет на община, защото няма да имат нито 

постоянен, нито настоящ адрес в населеното место на кметствата – 
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там, където най-вече има избори за кметства. Това е проблемът и би 

предизвикал въпроси. Тогава е много важно да кажем, че когато 

избирателите имат право да гласуват само за общински съветници и 

за кмет на община, следва да им се дадат бюлетини само за тези два 

ида избори и съответно в избирателния списък да бъде отбелязано, 

че са гласували за кмет на община или за общински съветници. 

Може и да не е с абревиатура и на ръка да има отбелязване, с оглед 

на което при броенето на подписите и бюлетините, тук колегата 

Войнов ще каже, но трябва да има отбелязване, защото списъкът е 

един, а видовете избори са четири.  

Аз много работих да го подобря, но ако считате, че текстът е 

неясен може да отпадне от Методическите указания и да излезем с 

нарочно съобщение, защото тази хипотеза няма да се случи при 

всички секционни избирателни комисии и може също отделно да го 

уредим.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нека да си остане и тук.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нека докладчикът да си 

свърши доклада и започваме с въпроси. Нека да приключим 

изборния ден.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, предлагам ви да помислите 

този текст. Казвам ви, че не е задължително да бъде в 

Методическите указания. Такъв въпрос е възникнал в 2015 г. и сега 

ще възникне. Можем да отговорим.  

Сега продължавам с гласуването. Документите за гласуването 

са както при всички избори – гласува се само с лична карта, или 

зелен паспорт за родените след 31.12.1931 г., не се допуска с 

шофьорска книжка. Ако личната карта е с изтекъл срок или 

повредена, знаете, че трябва да се извади удостоверение по чл. 263.  

Тук е новият текст в жълто. В СИК, образувани в местата за 

изтърпяване на наказания лишаване от свобода, при упражняване 

правото си на глас лицата, освен с предвидените по-горе документи 
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за самоличност, могат да гласуват като установят самоличността си 

и по предвидения в чл. 54, ал. 1 от ЗИНЗС ред. Този текст го нямаше 

в изборите за членове на Европейския парламент, но получихме 

тогава писмо от неправителствена организация – АРОЛ, в което 

казват, че не сме уредили как ще гласуват. Съответно аз им 

отговорих с текста в жълто. Считам, че няма пречка да остане.  

ЗА гласуването за ПСИК, колеги, предлагам ви както в 

изборите за членове на Европейския парламент да приемем отделно 

решение, защото гласуването в ПСИК си е две страници и си го 

изпращаме само на ПСИК. Тук ПСИК фигурира, доколкото в 

предизборния ден е получаването, и в Общите положения.  

Съответно проверка на избирателя дали е вписан в 

избирателния списък – това е първото нещо, което правят членовете 

на секционната избирателна комисия. Ако избирателят фигурира, 

сравняват се имената, без да ги чете на глас. Членът на СИК 

задължително вписва в избирателния списък ЕГН, вида и номера на 

документа за самоличност. Не се четат данните на глас. Ако 

установи разлика в графа „Забележка“ вписва разликата. Това е най-

често срещаният вариант за гласуване.  

След което следват действия, ако избирателят не фигурира в 

избирателния списък и е вписан в списъка на заличените лица. Всяка 

секция разполага със списък на заличените лица и там фигурират 

лицата по постоянен адрес, тоест които би следвало да гласуват в 

тази секция по постоянен адрес. Те фигурират в списъка на 

заличените лица. Съкращенията са:  

ПО означава, че лицето е оставено под запрещение, няма 

избирателни права и не може да гласува.  

ПМ означава, че лицето в момента изтърпява наказание 

лишаване от свобода.  

НА означава, че избирателят е включен в списъка по настоящ 

адрес и следва да гласува в секцията си по настоящ адрес.  
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НА извън Република България означава, че избирателят няма 

избирателни права в изборите за общински съветници и кметове и не 

може да гласува, тъй като има настоящ адрес през последните шест 

месеца преди датата на произвеждането на изборите за общински 

съветници и за кметове извън Република България.  

Това в жълто съм го добавила аз, иначе в предходни избори е 

стигало до „няма избирателни права и не може да гласува“. С това 

поясняваме, че той има настоящ адрес след 26-и или преди 26 април 

извън Република България.  

Без уседналост има три варианта, колеги, моля да погледнете.  

Първият вариант без уседналост означава, че адресната 

регистрация на избирателя е след 26 април и не може да гласува в 

изборите за общински съветници и за кметове. Това е редакцията от 

Методическите указания 2015 г.  

Вторият вариант без уседналост са българските граждани, 

които нямат постоянен и настоящ адрес на територията на 

съответната община или кметство, или които нямат постоянен или 

настоящ в различни общини или кметства, тоест нямат на 

територията на Република България. Този текст ни е от изборната 

книга, там сме дали това пояснение за без уседналост.  

А третият вариант сме сътворили с колегата Цачев – без 

уседналост означава, че лицето няма адресна регистрация по 

постоянен адрес и не може да гласува в изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври. Той затова е в списъка на 

заличените лица.  

Вторият вариант е от изборната книга, защото ако изборната 

книга е отпечатана, ще стои, те могат да го прочетат. Не е грешен, но 

ние даваме по-краткия вариант – третият вариант, ако сте съгласни.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: А не може ли в третия вариант да вмъкнем 

6 месеца от първия вариант?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Няма 6 месеца в първия вариант.  
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Около третия вариант ли се обединяваме, колеги? Добре. И аз 

съм съгласна с вас за третия вариант.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, нали се 

разбрахме да каже докладчикът всичко и да започнем да правим 

корекции?  

(Въпрос от Димитър Димитров извън микрофоните.)  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Той е в секцията си по постоянен 

адрес и когато е в графа „Без уседналост“ му се обяснява, че той 

няма адресна  регистрация към 26-и. (Реплика на Димитър 

Димитров извън микрофоните.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ще ви дам 

думата, като му дойде времето.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Съответно членът на СИК проверява 

причината за вписването на избирателя, обяснява му защо не може 

да гласува и го уведомява, че може да гласува само ако представи 

удостоверение от общината или кметството по чл. 40 от Изборния 

кодекс, това е Приложение № 16-М. И ако такъв избирател се върне 

в тази избирателна секция с това удостоверение и попълни 

декларация № 15, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. 

В графа „Забележка“ членът на СИК отбелязва основанието за 

вписването му – Удостоверение по чл. 40. Тук се урежда начинът на 

гласуване на такива избиратели, които се намират в списъка на 

заличените лица, връщат се в секцията с удостоверение по чл. 40 и 

упражняват правото си на глас.  

На с. 13 са уредени хипотезите, в които в допълнителната 

страница на избирателния списък се вписват избирателите в 

изборния ден. Допускат се само следните лица:  

Лицата, които са се явили в секцията по постоянен адрес и са 

вписани в списъка на заличените лица след представяне – това, 
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което преди малко обясних – на удостоверение от общината и 

декларация по образец.  

Избиратели с увредено зрение или затруднение в 

придвижването, които гласуват в избрана от тях секция, или в 

секция, предназначена за тях на първия етаж. Това, което съм 

добавила, колеги, не го има в нашето решение, за избирателите със 

затруднения в придвижването, другото условие е да имат постоянен 

адрес в населеното място в общината към 26 април, включително, и 

да нямат настоящ адрес извън страната. Тоест тези избиратели могат 

да гласуват в удобна за тях секция, но все пак трябва да имат 

уседналост на територията.  

След това са избирателите, заличени от избирателния списък, 

тъй като са вписани в избирателните списъци в лечебни заведения, 

но в изборния ден напускат лечебното заведение и решават да си 

гласуват в секцията по постоянен адрес. При тях също съм добавила 

добавката, че се дописват по постоянния им адрес, след представяне 

обаче на удостоверение – Приложение № 16, то се издава от 

ръководителя на лечебното заведение, и декларация.  

Следващата категория са избиратели, заличени от 

избирателния списък, тъй като са вписани в избирателните списъци 

в местата за изтърпяване на наказания лишаване от свобода, в 

изборния ден напускат тези места. Те също могат да гласуват след 

представяне на удостоверение – Приложение № 16, издадено от 

ръководителя на мястото, и декларация по образец – Приложение 

№ 81, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.  

Също така дописват се допълнително постъпилите в лечебните 

заведения, домове за стари хора и други специализирани институции 

след съставяне на избирателния списък от ръководителите им. Тук 

вече дописването е в тези секции в домовете. От ръководителите им 
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се дописват в изборния ден и също попълват декларация по образец 

№ 81, че не са гласували и няма да гласуват.  

Следващата категория са лицата от персонала на лечебни 

заведения, домовете за стари хора и други социални институции в 

местата за изтърпяване, които са служебно заети в изборния ден, въз 

основа на графика за работа, както сме приели в другите избори, и 

съответно, ако имат постоянен адрес в населеното място в общината 

включително и нямат настоящ адрес извън страната. Това е, което 

съм добавила, защото те също трябва да имат уседналост. Разрешава 

им се да гласуват не в секцията си по постоянен адрес, защото са 

ангажирани служебно, но трябва да имат изискването за уседналост.  

Следващата категория са лицата, които са се явили в секцията 

по постоянен адрес, отговарят на изискванията на чл. 396 от 

Изборния кодекс, имат право да гласуват, но са пропуснати в 

избирателния списък. Не фигурират в списъка на заличените лица, 

имат постоянен адрес в населеното място в общината към 26 април 

включително, и нямат настоящ адрес извън Република България. 

Могат да гласуват, след като попълнят декларация Приложение 

№ 81, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.  

Последното тире са  лицата, които са заети в произвеждането 

на изборите. Това са членовете на СИК и охраната. Ако не 

фигурират в избирателния списък, защото е възможно пък да 

фигурират, да са членове в секцията си, и адресната им регистрация 

е на територията на общината към 26 април включително, могат да 

гласуват след представяне на декларация, тоест и за тях си важи 

изискването за уседналост. Ако нямат уседналост, просто няма да 

могат да гласуват.  

В жълто тук пак е за гласуването за кмет на кметство. Ако тези 

лица нямат постоянен адрес в населеното место на кметството, няма 

да могат да гласуват за кмет на кметство. Тук мисля да го оставим.  
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Навсякъде общото възприятие е, че в градовете с районно 

деление е достатъчно да имаш постоянен или настоящ адрес на 

територията на общината.  

Колеги, представените удостоверения и декларации се 

прилагат в оригинал към избирателния списък. Секционните 

избирателни комисии предоставят на избирателите образците на 

декларациите, описани по-горе.  

След приключване на гласуването председателят и секретарят 

на СИК се подписват под последното име на вписания в 

допълнителната страница избирател и прилагат към избирателния 

списък всички описани в него декларации и удостоверения. 

Документът за самоличност на избирателя се връща само след като 

пусне бюлетините в избирателната кутия и положи подпис в 

избирателния списък.  

Текстът в жълто, който виждате: „Ако избирателят заяви, че не 

желае да гласува за даден вид избор, съответно не му се предоставя 

бюлетина за гласуване, или може би му се предоставят бюлетини за 

желания от него вид избори, не знам дали така няма да е по-добре 

редакцията ,като в графа „Забележка“ на избирателния списък се 

отбелязва за кой вид избор е гласувал. Този текст не го е имало в 

предишни избори, но сега в изборите за общински съветници и 

кметове гласуваме за четири вида и ще има такива ситуации, като 

общото правило, което приемаме, е, че се предоставят всички видове 

бюлетини, но ако избирател не желае… Моля да погледнете 

редакцията. Считам, че има нужда от редакция.  

(Дискусия извън микрофоните.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е свобода – ако 

искам ще гласувам, ако искам няма да гласувам. (Реплики от 

Александър Андреев.)  
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Хайде да помоля дебатът да е на микрофон, колеги, че искам 

като приключим Изборния ден да приключим за два спешни, а също 

и доста важни въпроса.  

Какво предлага докладчикът – да остане болдваният текст в 

жълто?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз предлагам да остане, 

защото при преброяване след това подписите няма да съответстват 

на бюлетините за видовете избори. Това е много важно.  

Освен това, колегата Андреев сега влезе, ще има избирателни 

секции, в които избиратели ще имат право да гласуват и за четирите 

вида избори, но ще има избиратели, които няма да могат да  гласуват 

за кмет на кметство, а само за общински съветници и за кметове. 

Има и такива секции, в чиито населени места се включват и 

кметствата. И в 2015 г. сме имали много такива въпроси. Изрично 

сме указали, че следва да се отбележи, че са гласували само за този 

вид избори. Иначе няма да излязат подписите.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В конкретния случай, още повече 

на основата на това нещо, как ще се отграничат случаите, в които 

той не е имал избирателно право, и случаите, в които той не е 

пожелал да гласува за даден вид избор.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Няма да може.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма да може. Възможно ли е 

обаче чрез факта на отбелязването в „Забележки“, че той не е взел 

едната бюлетина, да се контролира вотът? Възможно е.  

Затова единственият начин да се запази тайната на вота е да му 

се дадат всички бюлетини, за които той може да гласува, и да пусне 

бюлетината, включително и с „Не подкрепям никого“.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Може ли да взема отношение?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът.  
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Това, че има отбелязване, че някой е 

гласувал само за общински съветници или само за кмет, не му се 

нарушава тайната на вота. Не е тайна, че той е отишъл да гласува. 

Тайната на вота е за кого е гласувал, но това, че той е гласувал в 

даден вид избор, не е никаква тайна, нито нещо се нарушава.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Към тези аргументи, които се изложиха, 

искам да добавя и следния. Ние не можем да задължаваме един 

избирател да гласува за всички видове избори. Дори и да му дадеш 

всички бюлетини, какво му пречи на него да хвърли едната 

бюлетина, която не ще. Какво правим с нея?  

Според мен текстът, който е записан, е добър и го подкрепям.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Андреев.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не бих навлизал в спора 

задължително, незадължително, кое е, защото чл. 3 от Изборния 

кодекс е ясен. Нали така?  

Затова в случая пазенето на тайната на вота е и фактът, дали 

той е пожелал да гласува за определен вид избори или не. Тъй като 

това също е възможно по този начин да се контролира вотът на 

избирателите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само в частния случай, в който 

някой е заинтересован да не се гласува, тогава може да се упражни 

този контрол. Във всички останали случаи няма основание реално. 

Ако някой е заинтересован да заплати някому, казвам го в банален 

текст, или по някакъв начин да го принуди да извърши определено 

действие, той може да го принуди да не извърши действието, но не и 

да извърши.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, при двете 

поддържани становища, предлагам да поставим на гласуване, първо, 
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предложението на колегата Андреев – да отпадне текста в жълто на 

с. 14.  

Моля, процедура по гласуване, колеги.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 1 (Александър Андреев); 

против – 11 (Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева).  

Продължаваме.  

Други бележки на с. 14?  

Страница 15, колеги.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: От с. 14 започва гласуването с 

придружител.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не виждам изказвания.  

Отиваме на с. 16.  

(Дискусия извън микрофоните.)  

Колеги, моля ви дискусията на микрофон.  

Колега Андреев, аз мисля, че трябва да стоим тук и да 

изразяваме мнение, а не като Киряк Стойчов: аз излизам. Излазам, 

мисля, че беше в „Под игото“.  

Имате думата, колеги. 

Продължаваме, колеги. На с. 16 не виждам изказвания.  

На с. 17 приключва изборният ден. Закриваме го в 21,00 ч.  

Колеги, за съвсем малко искам да прекъсна обсъждането на 

Методическите указания. Разбрах, че междувременно сте обсъждали 

въпроса за днешното съдебно заседание от 13,00 ч. Аз също исках да 

обсъдим този въпрос.  

Предлагам, колеги, предвид важността на делото, да има 

процесуален представител на ЦИК. Първо, защото е дело като дело и 

е редно да има представител, независимо какво сме решили в 
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Комисията. Второ, защото независимо от отхвърлянето на искането, 

има две тези и е хубаво нашият представител добросъвестно и пълно 

да отрази и двете тези. Трето, защото е важно – това дело ще постави 

на определени релси нашата политика за в бъдеще, защото съдът ще 

ни каже статиите във вестниците, били те редакционни или с автор, 

е ли са агитационни материали. И четвърто, госпожа Мая Манолова 

е един от видните кандидати за кмет, следят медиите, ще видят и ще 

кажат: Е, какво, ето, ЦИК не искат да се явят и ще тръгнат 

обсъждания, а пък ЦИК е далеч от мисълта, че няма да се явява по 

дела и да си застъпва тезите.  

Ето защо предлагам да отиде нашия ръководител на работна 

група „Жалби и сигнали“ и да ни представлява днес пред съда, за да 

чуе съдът нашите две тези, да обясни, че решението е взето в 

хипотеза, която законът допуска, и очакваме отговор от тях.  

Има ли мнение? Досегашната практика е била да не се явява.  

Госпожо Солакова, имате думата.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз нямам нищо против. Добре е тезите 

да се чуят. Наистина съм съгласна, че делото е много важно, защото 

това ще ни даде насоки оттук нататък и по прилагането на 

съответните разпоредби, но предлагам да има двама процесуални 

представители, а не само един.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: То така е и решението. Ние не 

постигнахме общо решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Винаги ли ще пращаме, 

когато някой е на особено мнение, да ходи и той да си разкаже 

особеното мнение? Аз казах, че човекът, който е, трябва 

добросъвестно и пълно да изложи и двете тези. В това няма и 

съмнение. Иначе изглежда, че и там сме разделени, и там спорим. 

Дори чисто визуално така ми се струва.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз дори нямах предвид единият да 

застъпва едната теза, а другият – другата. Просто двама души.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако искате, госпожа 

Бойкинова с плам ще говори и по двете тези.  

Съдът е съд, той знае, той ще обсъди. Съдът въобще не се 

интересува от нашите допълвания. Дайте всички да отидем – 8 на 8 

да застанем и да  разказваме. Искате и в съда да ни видят какво 

правим. Както и да е. Решавайте.  

(Дискусия извън микрофоните.)  

Искаме да го реши по същество. Единни сме с жалбоподателя.  

Ако искате цялата комисия отидете и си гледайте. Заседанията 

са публични.  

Колеги, дали не приключихме, че има още един важен въпрос.  

Делото е от 13,00 ч. Другите гледаме по телевизията.  

Колегата Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Колеги, в моя папка във вътрешната мрежа е получено писмо 

от „Информационно обслужване“. Пишат ни само два реда:  

Информираме ви, че екипът на „Информационно обслужване“ 

има готовност да демонстрира реално приложението във вторник  

(тоест днес). При поети ангажименти към други държавни органи, 

предлагаме демонстрацията да се извърши след 13,00 ч. в удобно за 

членовете на ЦИК време. В очакване на вашето становище за час на 

демонстрация.  

Предлагам след 14,00 ч., когато прецени Централната 

избирателна комисия, да ги поканим днес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В колко часа да ги 

поканим, колеги? В 16,00 ч., за да сме отхвърлили сериозната част от 

работата си.  
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И правя още едно предложение предвид поставените вчера 

въпроси.  

Предлагам колегата Войнов да изготви писма и да поканим 

Държавната агенция, полк. Темелков – той, или да посочи член, от 

ДАНС също да поискаме представител на тази среща с оглед 

сигурността, за която говорихме вчера, и ГД БОП. Държавни органи 

са. Молим, ако не могат за днес, вярвам, че това са оперативни 

органи и ще могат да осигурят. За сигурността на черновата на 

протокола.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Тогава по-късен час – 17,00 ч., примерно.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не по-късно от 16,00 ч.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

предложения да каним и други специалисти?  

Колега Войнов, други специалисти?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Тези са достатъчни.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тогава предлагам да 

напишем отговор на „Информационно обслужване“ в този смисъл – 

да заповядат при нас на среща в 16,00 ч., включително с мотивиран 

отговор на вчера зададените въпроси, както и да поканим 

представители от тези три държавни структури, за да присъстват на 

срещата.  

Моля, процедура по гласуване, колеги.  

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Колегата Бойкинова излезе да се готви за заседание.  

Спираме с Методическите указания. Докладчикът ще ги 

докладва като се върне. Нека да прекъснем.  
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Колегата Стефанова не я виждам.  

Колега Войнов, заповядайте.  

 

4.  Проекти на решения относно промени в състави на 

ОИК.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви проект за решение 

относно промяна в състава на ОИК – Долни Чифлик, област Варна.  

Знаете, че преди една седмица с Решение № 1178 от 

24 септември 2019 г., освободихме Неделчо Илиев Янков – член на 

ОИК – Долни Чифлик, тъй като предложението, което тогава беше 

направила политическата сила, нямаше всички необходими 

реквизити. Тогава не назначихме нов член, затова сега предлагам на 

мястото на освободения тогава Неделчо Янков, за нов член на ОИК 

да бъде назначена Дафинка Любенова Демирова.  

Налице са всички необходими документи – декларация, 

диплома за завършено висше образование на Дафинка Демирова.  

Предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

следното решение: назначава за член на ОИК – Долни Чифлик, 

област Варна, Дафинка Любенова Демирова, със съответното ЕГН. 

На назначения член да се издаде удостоверение.  

Решението подлежи на обжалване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчика по този въпрос? Очевидно не.  

Процедура по гласуване.  

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Номерът на решението е 1263-МИ, колега Войнов.  

Друг доклад има ли колега по тази точка? Не.  
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5. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, във вчерашна папка има качена жалба с вх. 

№ МИ-06-377 от 30 септември 2019 г., а в днешна папка с мои 

инициали има проект за решение. Това е жалба срещу решение на 

Общинска избирателна комисия – Хасково.  

Постъпила е жалба с вх. № МИ-06-377 от господин Деян 

Данчев Ванчев срещу Решение № 123 от 25 септември 2019 г. на 

ОИК – Хасково. С обжалваното решение Общинската избирателна 

комисия е прекратила правомощията на господин Ванчев като кмет 

на  кметство с. Узунджово, община Хасково, и съответно е 

обезсилила издаденото му удостоверение. Жалбоподателят счита 

решението на ОИК – Хасково за незаконосъобразно и неправилно. 

Според него в решението няма конкретизация на основанието по чл. 

42, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и според него това решение е в противоречие с целта 

на Изборния кодекс, като се моли ЦИК да отмени решението като 

незаконосъобразно.  

Колеги, това решение е взето на основание влязла в сила 

присъда, с която господин Ванчев е лишен от правото да заема 

изборна държавна и обществена длъжност за срок от четири години. 

По преписката са приложени присъдата на Софийски градски съд, 

която е още от 2017 г., и потвърдена с решение на Апелативен съд и 

на Върховен касационен съд.  

Общинската избирателна комисия е получила преписката от 

Софийска градска прокуратура, че лицето трябва да бъде отстранено 

от длъжност. Както казах, присъдата е влязла в сила на 16 септември 

2019 г. и Общинската избирателна комисия в Хасково правилно е 
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прекратила правомощията на господин Ганчев като кмет на кметство 

Узунджово.  

Поради което, колеги, ви предлагам да отхвърлим жалбата, 

подадена срещу Решение № 123 на ОИК – Хасково, и съответно да 

върнем преписката на Общинската избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Решението на ОИК подлежи на 

обжалване. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, извинявайте, техническа 

грешка. Както има още една техническа грешка, където вместо да 

напиша Софийски градски съд, съм написала Районен съд – 

Хасково, но присъдата е на СГС.  

Решението на ОИК подлежи на обжалване. Техническа 

грешка, колеги. Приемам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки, или 

различно становище, колеги?  

Процедура по гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Номерът на решението е 1254-МИ, колега Дюкенджиева.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Аз имам още една жалба, която искам да докладвам.  

Уважаеми колеги, във вчерашна папка с мои инициали ще 

видите с вх. № МИ-10-146 от 29 септември 2019 г. постъпила жалба 

срещу решение на Общинска избирателна комисия в Чипровци. А в 

днешното заседание в моя папка има проект за решение.  
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Колеги, постъпила е жалба с вх. № МИ-10-146 от 29 септември 

2019 г. от господин Тихомир Григоров Трифонов – упълномощен 

представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу 

Решение № 62 от 27 септември 2019 г. на Общинската избирателна 

комисия в Чипровци. С това решение е освободена като член на 

СИК Мария Антова Живкова, ние вчера няколко пъти обсъждахме 

ОИК – Чипровци, ОИК – Брусарци, кандидат и така нататък.  

След като госпожа Живкова е подала молба до ОИК – 

Чипровци, за освобождаването й като член на секционна 

избирателна комисия, те са я освободили и със същото решение са 

назначили за член на СИК госпожа Цветана Петкова. С жалбата 

жалбоподателят твърди, че в ОИК – Чипровци, е подадено 

предложение за промяна в състава на въпросната секция с конкретно 

указание на мястото на Мария Живкова да бъде назначена Роза 

Николова Павлова, има такова предложение. Общинската 

избирателна комисия в Чипровци обаче не се е съобразила с това 

предложение на партията и са назначили лицето по тяхна преценка 

произволно избрано лице от четирите предложени резерви.  

Моето предложение е, че жалбата е допустима, подадена е в 

срок и разгледана по същество е основателна.  

По преписката има представено предложение от 

политическата сила и съответно пълномощно от представляващия 

партията. Видно е, че на 27  септември 2019 г., в същия ден, в който 

госпожа Живкова е подала молба за освобождаване, партията е 

предложила Роза Николова Павлова, както казах. Комисията не се е 

съобразила с това предложение, а произволно е назначила едно лице, 

избрано от списъка на резервите.  

Поради което ви предлагам да отменим решението на 

Общинската избирателна комисия в Чипровци с № 62, да върнем 

преписката на ОИК – Чипровци, за ново произнасяне по 
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предложението на партия ДПС за назначаване на конкретното лице 

за член на СИК със съответния номер.  

Нашето решение подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само един уточняващ въпрос – от коя 

дата е предложението и от коя дата е решението?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И предложението е от 

27 септември, и решението е от 27 септември.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имам 

техническо предложение в диспозитива да остане: Връща 

преписката на ОИК – Чипровци, за произнасяне съобразно мотивите 

на настоящото решение, а указанието за регистрация да се качи в 

мотивите.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Ивков, 

заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Само да уточним – предложението е 

постъпило преди решението за назначаване на новия член, или след 

това? И какви са мотивите в обжалваното решение да бъде назначен 

член от списъка на резервите, подаден от същата политическа сила, 

предполагам?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Предложението на партията е 

постъпило в по-ранен час. В един и същи ден, но в по-ранен час, 

преди решението на Общинската избирателна комисия за 

назначаване на новия член.  

В самото  решение на ОИК – Чипровци, няма мотиви. Аз 

разговарях с Общинската избирателна комисия и тяхното обяснение 

беше, че просто са избрали едно лице от предложения списък на 

резервите, който е даден при консултациите при кмета на община 
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Чипровци. Те са избрали едно лице от резервите, но не първото лице 

в списъка. Лицето, което са назначили, е третото лице от четирите 

резерви. Това лице, което партията предлага, не е в резервите.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да не би да няма висше образование?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не, лицето си отговаря. Това е 

секционна избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други бележки, 

колеги?  

Ако няма, моля процедура по гласуване на решението с 

направените корекции.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – 2 (Георги Баханов и Ивайло Ивков).  

Номерът на решението е 1265-МИ, госпожо Дюкенджиева.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Нямам друг доклад.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

жалба с вх. № МИ-10-149 от 30 септември 2019 г. Жалбата е 

постъпила в пощата на Централната избирателна комисия на 

30 септември, докладвам ви я днес.  

Жалбата всъщност е озаглавена като сигнал. Тя е депозирана 

от господин Иво Захариев, който е секретар на Общинската 

избирателна комисия на ПП ГЕРБ в гр. Костенец. Съгласно 

съдържанието на жалбата на 24 септември госпожа Стоянова е 

публикувала в личната си страница във Фейсбук определени 

текстове, бихте могли да се запознаете с текста, той е приложен към 

жалбата. Според жалбата тези текстове всъщност са от естество да 

представят в алтернативен порядък в негативна светлина определен 
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кандидат за кмет на община. Също така са в нарушение на чл. 175 от 

Изборния кодекс, тъй като предизборната кампания се открива 

30 дни преди изборния ден, а тези изявления са направени на 

24 септември.  

На следващо място, твърди се и е приложена снимка за това, 

че госпожа Лидия Стоянова се е снимала с госпожа Александра 

Герева, която е председател на Общинската избирателна комисия в 

Костенец.  

На следващо място, може би трябва да кажем, че всичко това 

госпожа Лидия Стоянова го е направила в качеството си на кандидат 

за кмет, проверихме, регистрирана е като кандидат за кмет на 

Политическа партия „Земеделски народен съюз“ за община 

Костенец.  

Може да видите писмото. То очевидно…  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Това е Фейсбук.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Мисля, че казах, че е Фейсбук, колега 

Цанева.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Защо го обсъждаме?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Защото бих искал да кажа мнението 

си, ако позволите, а то е следното.  

В конкретния случай предлагам сигналът да бъде за сведение 

по следните съображения.  

На първо място, сигналът касае публикация във Фейсбук, 

който, съгласно т. 15, на § 1, изречение последно не е медийна 

услуга по смисъла на Изборния кодекс.  

На второ място, действително това изявление, което е от 

частен характер, е направено на 24 септември, но по никакъв начин 

не може да се касае за засягане на правилата на предизборната 

кампания, доколкото тя започва на 27 септември.  
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И на следващо място, предлагам сигнала за сведение, 

доколкото – и това е може би най-важният аргумент – евентуалните 

текстове от Изборния кодекс, които биха могли да се третират като 

административно нарушение, визирам най-вече чл. 183, ал. 2, ал. 4 в 

конкретния текст според мен съществено, и то по няколко елемента 

от състава на тези административни разпоредби с рестриктивен 

характер, не попадат в конкретната ситуация.  

Специално по отношение на снимката може да видите тази 

снимка, мисля, че Централната избирателна комисия вече имаше 

практика – в тази снимка има три дами, които са се снимали в едно 

помещение, няма никакви отличителни знаци по тях.  

Така че предлагам сигнала за сведение. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: От това, което чух, освен 

че имаше за сведение, имаше осъждания е ли това, е ли не е. Имаше 

съображения по същество какво представлява материалът, или аз не 

разбрах?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Изразих определени правни доводи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имаше и по същество 

изказвания според мен.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Правни доводи изразих наистина, 

които може би са по съществото, за да аргументирам защо е за 

сведение този сигнал.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли друго виждане, 

колеги? Някой счита ли, че трябва да се произнася комисията по 

сигнал във Фейсбук.  

(Дискусия извън микрофоните.)  

Колеги, дълъг е спорът за Фейсбук, нека се събере цялата 

комисия. Тук няма различно мнение от това на докладчика, че 

Комисията не установява нарушение и не разглежда случая по 

същество.  



38 

 

Кой друг колега има готовност в точка „Жалби“.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз имам един сигнал.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, господин Баханов, 

заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-465 от 

27.09.2019 г. в Централната избирателна комисия е постъпил сигнал 

и вчера има още един сигнал с вх. № МИ-22-258 и си позволих да го 

обединя, тъй като в едната си част става въпрос за едно и също.  

Сигналът е от Мирослав Петров Ангелов – заместник-

председател на Общинска избирателна комисия – Козлодуй. 

Господин Ангелов с голямо безпокойство ни уведомява за следния 

прецедент, случващ се в ОИК – Козлодуй.  

На 19.09.2019 г. в ОИК – Козлодуй се е получила подписка на 

независим кандидат за кмет Румен Маноев, която, след като била 

проверена и входирана, председателят на инициативния комитет си е 

тръгнал. Жалбата е от заместник-председателя на ОИК срещу 

председателя на ОИК. След това председателят на ОИК госпожа 

Галина Христова с мотива, че иска да провери дали нейни близки и 

роднини, самата тя е лице, работещо в община Козлодуй, не са 

вписани в подписката без да знаят. Като лице, запознато 

разпоредбите на закона, в това число съобщение от 18.09., намиращо 

се на страницата на ОИК, я е помолил да затвори файла. Заместник-

председателят е помолил председателя да затвори файла и да 

предаде електронния носител, за да отиде в ГРАО като 

упълномощено лице на ОИК – Козлодуй, да предаде флашката за 

преглед. Казала му е госпожа Христова да си подготви описа, да я 

остави да прегледа имената, да не й стои на главата.  

„Като лице, отговорно за сигурността на личните данни на 

лицата смятам, че тези нейни действия безспорно и категорично 

говорят за евентуална злоупотреба с лични данни. Дали това е така 
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или не обект на моята компетенция не е и правомощия…“ Затова се 

обръща към ЦИК да вземе становище по компетенция.  

И другата жалба е в тази връзка, че опасенията произхождат от 

факта, че председателят на ОИК – Козлодуй към настоящия момент 

е пряко заинтересован от  развоя на изборите, тъй като е действащ 

служител на община Козлодуй и сега работодателят й Николова е 

регистрирана като кандидат за кмет на общината. Тя, разбира се, не 

е единствената, която съвместява двете длъжности. В това число 

влизат и Момчил Маринов, Иван Вачов и Володя Тодоров, които са 

също служители на община Козлодуй и същевременно членове на 

ОИК.  

Също така господинът заместник-председател Ангелов я е 

попитал на 25 септември защо носи ключа на помещението, в което 

се намира ОИК, в личната си чанта и отваря същото без присъствие 

на останали членове от други партии. Председателката се е ядосала 

и казала, че ще даде ключовете на охраната, която обаче е също в 

трудово правоотношение с кандидат-кмета на община Козлодуй 

Маринела Николова. Моли за нашето решение по тези нарушения на 

ОИК, които намира, че са извършени от посочените членове на 

ОИК.  

И другият сигнал, който ви докладвах,  от  Ивайло  И. и 

Юлиян Т.,  казват,  че има  нарушение  на изборното 

законодателство от страна на членове на ОИК – Козлодуй, което 

намира, че води до опорочаване на изборния процес. Членовете на 

ОИК Галина Кузманова – председател, Володя Тодоров – член, Иван 

Вачов – член, Момчил Маринов – член, са служители в община 

Козлодуй, без да са в платен отпуск, работят едновременно в 

общината и в ОИК, за което получават съответно две 

възнаграждения. Изложеното представлява нарушение на 

изискванията за несъвместимост – чл. 81 във връзка с чл. 66 от 
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Изборния кодекс. Нещо повече, посочените членове на ОИК са в 

конфликт на интереси, поради това, че работодателят им Маринела 

Николова е кандидат за кмет на община Козлодуй.  

Молят ни да предприемем действия, съобразно правомощията 

ни, за да бъде преустановено нарушаването на изборното 

законодателство, като отстраним от длъжност, поради 

несъвместимост членовете на ОИК, изброени преди малко от мен в 

сигнала.  

Уважаеми колеги, по първия казус, изразен в сигнала от 

господин заместник-председателя на Общинската избирателна 

комисия, изразявам становище, че председателят на Общинската 

избирателна комисия е лице, пред което се представят и пред 

останалите членове на ОИК подписки, включително и на технически 

носител, така че всички лица знаят отговорностите си по Закона за 

защита на личните данни от Общинската избирателна комисия, те са 

администратори на лични данни, така че считам, че няма нарушение, 

че председател или който и да е член от Общинската избирателна 

комисия е отворил флашката или е гледал представените на хартиен 

носител документи, в случая подписка.  

По отношение на второто оплакване, което е засегнато и в 

другия сигнал, че трима членове на ОИК – Козлодуй, са служители в 

община Козлодуй, не са били в платен отпуск, и едновременно 

работят в общината и в ОИК, за което получават съответни 

възнаграждения, няма задължение членовете на общинските 

избирателни комисии да излизат в платен годишен отпуск, или 

неплатен. В тази връзка е и становището на ЦИК, изпратено до 

всички общини и общински избирателни комисии. Те трябва да 

ползват само отпуска за времето, през което заседават, или има 

други задължения по време на заседанието на Общинската 

избирателна комисия.  
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Относно това, че посочените лица работят и в общината, и са 

членове на ОИК, считам, че не е налице нито конфликт на интереси, 

както е изразено, нито пък нарушение. Ние не сме орган, който може 

да се произнася за наличието  или липсата на конфликт на интереси. 

Има друга комисия за това нещо.  

Отделно от това считам, че не са в несъвместимост, тъй като 

несъвместимостите са изрично изброени в чл. 66 от Изборния кодекс 

и никъде не е посочено, че служител на община не може да бъде 

председател или член на общинска избирателна комисия. Фактът, че 

досегашният кмет, така поне разбирам от сигнала, Маринела 

Николова е и кандидат-кмет на община Козлодуй, предполагам и 

съм сигурен почти, че същата вече е в платен годишен отпуск, така 

че не виждам с какво има конфликт на интереси, че служители на 

общината, на която тя е била кмет до преди известно време, е 

кандидат за кмет на същата община е конфликт на интереси.  

Това е становището ми. Изчетох ви изцяло сигналите. Моля ви 

за вашето становище по изложените факти в същите.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на господин Баханов.  

Има ли други предложения? Не виждам.  

Тогава остава за сведение.  

Друг доклад, господин Баханов, имате ли?  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги в 

точката за дела, жалби и сигнали има ли някой друг да докладва?  

 

3. Доклад относно разяснителна кампания.  

Госпожо Стефанова, заповядайте.  
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

публикуван проекта за договор с печатницата за книжните 

материали, моля да го погледнете.  

Използван е образецът от предходни избори, като тук сме 

уточнили, че договорът е написан въз основа на офертата, която 

получихме и ви я представих миналата седмица. Доставките ще 

бъдат до пощенска станция в София, както и за младите хора 

флаерите – до Министерството на образованието и науката част от 

тях.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

моля да се запознаем с предложения проект на договор.  

Колеги, има ли предложения по проекта на договор?  

Ако няма предложения, моля процедура по гласуване, заедно с 

упълномощаване на председателя на Централната избирателна 

комисия да подпише договора.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, фирмата, обслужваща 

социалните мрежи, има предложение да разработи инфографика с 

данните за местните избори, като посочим броя на българите с право 

на глас, броя на избирателните секции, броя на регистрираните 

партии и коалиции в ИК, броя на кандидатите за общински 

съветници, брой на кандидати за кметове на кметства, кметове на 

общини, кметове на райони, общ брой кандидати. И можем да 

включим кметства с един кандидат.  

Колеги, във вътрешната мрежа има въпроси от профила ни във 

Фейсбук.  
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На първия коментар предлагам да не взимаме отношение.  

На втория: може ли да ми кажете стъпка по стъпка как да 

подам онлайн заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, 

защото съм с двигателни увреждания, но информацията в интернет е 

оскъдна. Предлагам да отговорим на запиталия да се обърне към 

съответната община, в която ще гласува, за да получи подробна 

информация как са уредили този въпрос за подаването на онлайн 

заявление.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Стефанова за отговора във 

Фейсбук, и да бъде качен още един нов пост във Фейсбук, с 

информацията, както беше докладвана от госпожа Стефанова.  

Има ли, колеги, други предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

 

Колеги, преминаваме към следваща точка:  

6. Разни.  

Господин Арнаудов, заповядайте.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия по електронната поща е постъпило едно 

запитване с вх. № МИ-22-257 от 30.09.2019 г. от госпожа Николова, 

която ни пита следното:  

Здравейте! Преди два месеца си смених адреса – както 

временния, така и постоянния, както и документите за самоличност. 

Справката в ГРАО обаче ми дава, че на предстоящите избори трябва 



44 

 

да използвам избирателна секция по предходния ми адрес, който, 

доколкото виждам, е в гр. Попово. Бихте ли ми дали повече 

информация как да процедирам в случая? Благодаря.  

Отговора на поставения въпрос може да намери в нашата 

рубрика под № 22 – къде може да гласува. В случай че предишният 

и новият адрес е на територията на различни общини, имате право да 

гласувате в секцията по предишния ви адрес.  

Този отговор е получила и от справката от ГРАО, така че това 

ще бъде отговорът, който ще й бъде върнат.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за отговор на  господин Арнаудов.  

Има ли други предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, докладвам ви за сведение вх. № 

МИ-15-443 от 26 септември 2019 г., с което ОИК – Стамболово, ни е 

изпратила сканирано решение № 43 от 26.09.2019 г. Решението е 

относно заличаване на регистрацията на кандидат за кмет на община 

Стамболово от кандидатската листа на „БСП за България“ за участие 

в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.  

За сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад имате ли, господин Арнаудов?  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Не.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Джеров, заповядайте.  
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5а. Отваряне на помещения.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, в моя папка от днес 

можете да се запознаете с вх. № ЦИК-14-101 от 27.09.2019 г. с едно 

придружително писмо под същия номер от 30.09.2019 г. от госпожа 

Красимира Йорданова – кмет на община Севлиево, с което ни молят 

да отворят запечатано помещение, съответната стая, както е 

обяснено в писмото. Целта е преместване и съхраняване на книжата 

и материалите от изборите за общински съветници и за кметове през 

2015 г., избор за кмет на кметство Идилево от 2016 г. и така нататък, 

както и извършване на експертиза и предаването им на отдел 

„Държавен архив“ в Габрово.  

Подготвил съм едно писмо за отговор, колеги, в същата 

връзка, с което моля да се запознаете. В моята папка е с проектен № 

1891 до община  Севлиево, в което им казваме, че Централната 

избирателна комисия е приела Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г. 

относно достъпа до запечатани помещения в общинските 

администрации, в които се съхраняват изборни книжа и материали и 

във връзка с искането ви за отваряне на запечатаното помещение със 

съответните писма с входящи номера, както са отразени, ви указваме 

да се съобразите с решението на Централната избирателна комисия.  

Предлагам ви по този начин да отговорим на искането на 

община Севлиево за отваряне на запечатано помещение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз искам да 

докладвам, може би го бях предвидил за т. „Разни“, но може и в тази 

точка по-късно, че съм приготвил едно писмо до всички кметове на 

общини, както говорихме вчера, с което изпращаме на 265 кмета 

приетото вчера решение. Съдържа и кратки разяснения относно най-
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съществените нови моменти в режима на отваряне на помещения, 

така че до община Севлиево със сигурност ще пристигне. В тази 

връзка го казвам. Ще пристигне може и по същото време, по което 

пристигне това писмо, и самото Решение № 1244.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да 

разбирам ли, че искате господин Джеров да си оттегли временно 

доклада, така ли?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не. Искам да кажа, че това писмо, 

което е изготвил колегата Джеров, би било подходящо като бланка и 

в други случаи, в които при новия режим получаваме искания от 

страна на съответните кметове на общини за отваряне. Този процес 

все още ще продължи известно време, както казахме и вчера, но аз 

подкрепям писмото и мисля, че може да бъде утвърдено сега. Има 

синхрон.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: да бъдат синхронизирани нещата. 

Правя същото предложение. Смятам, че е нормално да бъде прието.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това 

предложение за писмо, заедно с копие от решението, да бъде 

изпратено на ОИК – Севлиево. Аз също правя такова предложение.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Това е моето предложение. Приемам 

го, да.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения по предложения проект за отговор до 

община Севлиево?  

Ако няма, моля процедура по гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).  
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Имате ли друг доклад, господин Джеров?  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, нямам друг доклад. Благодаря Ви.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Димитров, заповядайте.  

 

6. Разни.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, имаме писмо с вх. № 22-256 

в моя папка. Господин И. кратичко ни пита: като съм във Варна, а 

настоящият ми и постоянният ми адрес е в София, мога ли да 

гласувам? Какво трябва да направя? Отговорът ми, естествено, е: Не 

можете да гласувате. Препратил съм го и към Въпрос № 12 в нашата 

рубрика „Въпроси и отговори“, където е обяснено по кой член не 

може. Всичко е качено в папката.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте и виждате в папката на господин Димитров има предложение 

за отговор.  

Има ли други предложения?  

Колеги, ако няма други предложения, моля процедура по 

гласуване отговора на господин Иванов.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Друг доклад имате ли, господин Димитров?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам още един, който не знам как 

да докладвам. Това е искане от една партия, казва се Християн-

социален съюз, да им дадем, искат да получат бюлетина от изборите 

за Европейски парламент. Не е докладвано, доста отдавна е. Неясно 
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защо писмото е написано на 7.08.2019 г., на ръка е, а е дошло на 

30.09.2019 г. Нямам представа.  

Ако може да се установи връзка, ще му предоставим такъв 

бюлетин. Няма никакъв проблем. Проблемът е, че нямат нито 

обратен имейл, нито телефон, нищо. Помолих да потърсят. Адрес 

има.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има го в регистъра.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: От регистъра ми пишат, че не са 

регистрирани за европейски избори и са ми дали адреса, който имат: 

ул. „Розова долина“, апартамент еди-кой си. Ако мога да установя 

някакъв телефон…  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има искане от Християн-социален съюз за предоставяне на сборника 

с бюлетини и с резултатите от изборите за членове на Европейския 

парламент, произведени тази година през месец май.  

Има ли, колеги, други предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване за предоставяне на 

бюлетина.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само да уточня – при условие че се 

намери някакъв контакт с тях.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Е, нали са 

посочили някакъв адрес?  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Господин Димитров, имате ли друг доклад?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не.  

Госпожо Стойчева, заповядайте.  
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, получено е писмо по 

електронната   поща  от  господин  Емил  Г., който  ни  пита  защо  

не може да гласува според постоянния и настоящия си адрес в с. 

Мала църква, община Самоков, след като ги е сменил през месец 

юли и след проверка в регистъра в ГРАО е установил, че отново е 

посочена избирателната му секция по предишния му постоянен 

адрес.   

Подготвила съм отговор, в който обяснявам, че за да може да 

гласува по новия си постоянен адрес, следва да има адресна 

регистрация преди 26 април 2019 г. Отговорът е в моята папка, може 

да го погледнете, за да не го изчитам.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на госпожа Стойчева.  

Има ли други предложения по проекта за отговор, съобразен с 

рубриката „Въпроси и отговори“?  

Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Друг доклад имате ли, госпожо Стойчева?  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Не.  

Госпожо Цанева, заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № НС-04-01-2 

чрез Министерството на външните работи от ОССЕ сме получили 

информация относно предварителната мисия, която е провела 

наблюдение на обстановката преди изборите във  Варшава. Самите 

парламентарни избори ще се проведат на 13 октомври 2019 г. 

Единственото по-различно е, че казват, че тази година ще правят 

мониторинг и на медиите, ангажирани по време на тази кампания.  
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С вх. № МИ-22-264 имам зададен въпрос: С постоянен адрес в 

Бургас съм, мога ли да гласувам за кмет и общински съветници на 

Бургас, но от друго място?  

Аз просто не знам дали трябва да напиша само един отговор: 

Не! Или просто да се интересуват на нашата страница.  

Също така ви докладвам с вх. № ЦИК-07-123 от IFES – 

международната структура за електорална подкрепа, която ни 

съобщава, че през месец октомври ще се проведат избори в Тунис, 

като ни задават и четири въпроса, на които искат да отговорим.  

Аз ви предлагам на по-късен етап, след като преминат 

изборите, тогава да подготвя отговорите на тези въпроси. Няма срок, 

защото самите отговори изискват доста по-обстойно…  

За сведение.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Специално IFES е отворил наново 

програмата си за Източна Европа и най-вероятно ще има някакъв 

тип регионални инициативи. Само че по-нататък, няма смисъл сега 

да ги осъждаме. Видях се с този, който е назначен и представлява, и 

така нататък.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приключихте ли с 

доклада, колега Цанева?  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Да.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  

Госпожо Георгиева, заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, ще помоля 

за следобедното заседание, тъй като отговорът на писмото, което 

съм подготвила, е свързано с жалба, която предстои да бъде 

разгледана.  

КАТЯ ИВАНОВА: Аз съм изготвила решението.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: За да има синхрон между 

текстовете, за след обяд.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  
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Госпожо Стефанова, заповядайте.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-22-237 

отново ни пише госпожа Г. , която миналата седмица ни попита за 

документ, „доказващ, че е гласувам на изборите в България“. Сега 

ни е написала, че „по лична карта съм регистрирана в община 

Лозенец. Бихте ли ми дали имейл, на който мога да им пиша, иначе 

съм гласувала в Люксембург и в Брюксел, но от там не са чували 

никога за подобен документ и не пожелаха да издадат“.  

Ако й трябва документ, в който има избирателни права да 

гласува за тези избори, да й опишем, че освен постоянния адрес, тя 

трябва да има и настоящ адрес през последните 6 месеца от 26 април 

насам в страната, за да има избирателни права и да гласува, но 

доколкото виждам, тя работи в чужбина и най-вероятно там има 

настоящ адрес.  

Другият вариант е да уточни трите си имена и ЕГН и да ни 

напише на последните избори къде е гласувала. И ако е в секциите 

ни извън страната за европейските избори да направим проверка и 

да й изпратим имейл, потвърждаващ, че на евроизборите е гласувал.  

Предлагам да й отговорим, че за настоящите избори може да 

гласува, ако има и настоящ адрес на територията на страната, а ако 

иска информация относно предходни избори…  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз предлагам да видим 

написан отговора, за да можем да се ориентираме.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Другият вариант е да го оставим 

за след изборите. Не знам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тя иска да участва в 

изборите, доколкото разбирам.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Не, тя иска да й се изчисли 

отпуската.  

Колеги, предлагам да оставим за сведение писмото.  
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Колеги, във вътрешната мрежа в моя папка е публикувано 

предложение, което обсъдихме миналата седмица в работно 

заседание. Това предложение за задание е за социологическо 

проучване, което ще направи аналитичен доклад с резултати от 

качествено и количествено изследване, като към омнибус 

изследването да добавим и фокус групи.  

Ще  помоля и Митко да даде становище колко като брой. 

Клиповете за разяснителната кампания са пет и дигиталните 

материали са пет. Максимумът, който предлагам, е пет фокус групи, 

или можем да се ограничим до три.  

Моето предложение, тъй като „Алфа Рисърч“ ни дадоха добра 

оферта, в която отговорът, който са ни пратили на 24 септември – вх. 

№ МИ-25-30 остава същото предложение, без допълнително 

таксуване за финалния анализ, окончателен доклад, докато „Маркет 

Линкс“ са ни дали с вх. № МИ-25-18 от 24 септември 2019 г. нова 

оферта за цена 4800 лв. без ДДС, да се обърнем към „Алфа Рисърч“, 

като ги помолим да ни добавят и фокус групите в офертата, за да ви 

я представя за одобрение.  

И се ориентираме към една социологическа агенция.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Наистина, че качествената оценка 

става през фокус групи и това е най-евтиният начин да се получи 

каквато и да е информация. По тази причина подкрепям, но нека да 

ги попитам каква е цената. Преди година или  година и половина се 

движеше между 200 и 300 лв. на фокус група в зависимост колко са 

и така нататък. Аз мисля, че с три фокус групи ще се справим. 

Въпросът е да общо да представят, или определени профили на 

избирателите. Това ще го уточним, това е методологически проблем. 

Не мисля, че ще се добави голяма сума към това, за което 

разговаряме. И трябва да видим срокове на изпълнение. Това е 

важно за тях.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Какви други суми да 

добавяме към това, което разговаряме?  

Искате да гласуваме. Нека сега да се каже всичко – какво ще 

представлява точно предметът, колко ще струва. Да не донаждаме 

после във времето.  

Да, колега Стефанова, заповядайте.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

публикувано предложение за задание, като са включени омнибус 

изследване, това е количественият етап на изследването и 

проучването, и за качествения етап фокус групи.  

Това, което моля сега да уточним, като е написано 

специфичните цели на проучването, резултатът и какво търсим от 

оценката от местните избори. В момента искам одобрение да се 

свържем с „Алфа Рисърч“, за да добавят към тяхната оферта и 

качествения етап от фокус групи, за да завършим цикъла за 

социологическо проучване, да ви го представя като задание и цена в 

окончателен вариант за решение от комисията.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Още веднъж да кажа. Те имаха една 

начална цена, тя беше малко по-висока от другите, с няколкостотин 

лева, не си спомням, разликата беше около 800 лв. Само че другите 

са добавили, за да напишат доклад, а доколкото разбирам, „Алфа 

Рисърч“ е отговорила, че в рамките на тази сума тя ще си напише и 

доклада. Нали стана въпрос да бъде една агенция, която да направи 

всичко, да не се разделя и така нататък. 

Единственото, което ви питам, и то е на равнище сондажи, е да 

добавим ли две, тоест аз казах три, нека да бъдат три фокус групи, 

което ще бъде извън това, което са ни представили като оферта, 

което беше 4800 лв., или нещо такова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Не, 3900.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Даже 3900 лв. Аз не си спомням.  
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Тоест горе-долу в тази сума биха направили не само базата 

данни и написали доклад върху количествените разпределения, но и 

вероятно могат да добавят две, или три, ще видим колко фокус 

групи, които ще дадат нещо като качествена оценка за различните 

групи, ако ние го пожелаем. Ако не го пожелаем, няма проблем, ще 

имаме само количествени разпределения – толкова процента за това, 

толкова процента за това.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз мисля, че заради 

равенството, започнали сме кореспонденция с трите фирми и така до 

края трябва да продължим, докато изберем една от тях. Иначе няма 

основание отсега да предпочетем едната. 

Да, колега Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Разбира се. Ние не сме стигнали на 

етап избор. Дотук още уточняваме параметрите на евентуалната 

оферта, времето, в което ще се направи, каква е методологията и 

прочие. Само че сме поискали от тях индикативни цени и по тази 

причина има впечатление, че разговаряме вече в краен етап. Не сме 

на този етап. Освен това нямаме и спешност в момента.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам това 

запитване да го отправим към трите фирми, с които досега сме 

кореспондирали. Добре.  

Да видим писмото, или то е голямо?  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Не, не съм писала писмо.  

Имам предложение за задание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да изпратим и на трите 

фирми предложение за заданието?  

Колеги, има ли въпроси, бележки към заданието? Не виждам.  

Моля, процедура по гласуване да изпратим така подготвеното 

задание на трите социологически агенции, с които досега водим 

кореспонденция – „Алфа Рисърч“, „Тренд“ и „Маркет Линкс“.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

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

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

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Колеги, в моя папка от вчерашно заседание има едно 

запитване. Всъщност то не е запитване, то е настояване секционните 

избирателни комисии да не добавят в избирателните списъци нови 

избиратели. Към писмото са ни представени едни 5 страници 

проблем на проблемите, за ниската избирателна активност, изобщо 

предложения за промени в изборното законодателство от господин 

Йордан Ч. Писмото е изпратено по електронната поща.  

Аз ви предлагам да му отговорим с едно изречение, има 

проект на отговор, качен в днешното заседание до господин Ч., с 

което го уведомявам, че във връзка с полученото писмо по 

електронната поща, че при избори за общински съветници и за 

кметове избирателните списъци се съставят по постоянен адрес на 

гражданите, като от избирателните списъци се заличават имената на 

гражданите, които имат настоящ адрес извън Република България. И 

освен това, че неговите предложения за оптимизиране на процеса на 

изборите не могат да бъдат приложени от ЦИК, тъй като това са 

въпроси от компетентността на Народното събрание.  

Това е моето предложение за отговор до господин Ч.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки към 

отговора? Изказвания?  

Процедура по гласуване, колеги, на предложения отговор до 

господин Ч.  

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

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 
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Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще започна с писмо, 

което ви предлагам да изпратим до Печатницата. Господин Андреев 

отдавна постави въпроса и днес отново напомни да поискаме три 

кочана бюлетини за общински съветници, кмет на община и на един 

от районите, произволно избран от Печатницата, за да можем да 

използваме тези бюлетини в разяснителната кампания, от една 

страна, и от говорителите, включително и за да можем да 

преценяваме необходимия брой кутии в изборния ден за отделните 

секции.  

Писмото е във вътрешната мрежа и моля да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване, 

колеги. Кратко и ясно писмо.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колегата Андреев.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Свързано във връзка с писмото, 

което гласувахме току-що.  

Имам предложение да изпратим и едно писмо до Столична 

община да ни предостави временно една изборна кутия за гласуване, 

за да можем да я използваме както по отношение на разяснителната 

кампания, така и във връзка с преценка на организацията на 

изборите.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване, 

колеги, на такова писмо до Столична община, предложено от 

колегата Андреев.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, следващото писмо е 

във връзка с писмо от Печатницата на БНБ, с което уточняват, че в 

заявката за бюлетините за общински съветници и за кмет на община 

в генерираната към нас от „Демакс Ди Пи Ай“ заявка е била 

допусната грешка, която те са поправили, но тъй като бяхме 

изпратили на хартия повторена тази грешка, аз ви предлагам да 

изпратим коригираната справка с номерацията на бюлетините за 

Столична община за общински съветници и за кмет на община с 

осемцифрения номер.  

И на следващо място, пак до Печатницата с копие до 

министъра на финансите да изпратим една поредна корекция в 

заявката. Моля да ме извините, че малко по-подробно ще ви 

докладвам това писмо, но вчера от Трекляно сериозно и тревожно 

поставиха въпроса, че вместо 800 бюлетини за общински, съответно 

толкова за кмет на община, ние сме заявили по 400 броя, че това е с 

50% намаление и ние сме допуснали грешка. При извършване на 

проверката ние изпратихме корекция на бюлетините, но днес 

всъщност разбирам, че в Трекляно са сумирали броя на избирателите 

по предварителните списъци, тоест по постоянен адрес, с броя на 

избирателите по настоящ адрес, без да имаме основание да го 

правим.  
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Затова аз ви предлагам в днешното писмо, което ще изпратим, 

за община Трекляно отново да коригираме тази бройка и да посочим 

първоначално подадената заявка – по 400.  

На второ място, от Алфатар поставиха въпроса за броя на 

бюлетините, че ние сме заявили 4100 за общински съветници и за 

кметове, а би следвало да е 2600.  

По повод и на Алфатар, и на Трекляно си даваме сметка, че 

следващия път, когато изискваме от общините заявка за бюлетините, 

таблицата, която те да попълват, трябва да я предоставяме ние. 

Разностранна, разнопосочна, понякога дори противоречива 

информация получаваме от общините, което ни обърква и създава 

предпоставки за грешки.  

В тази връзка за тиража на бюлетините за общински 

съветници и за кмет на община Алфатар ви предлагам да коригираме 

и да намалим от 4100, както сме заявили, на 2600 броя. Те искат и 

получихме и днес писмо по електронната поща по повод на нашето 

писмо, че и за кметство Бистра искат увеличение от 300 на 400 броя 

бюлетини. Посочват, че сто процента са гласували избирателите. 

Направих си труда да извадя сканираните протоколи от местни 

избори 2015 г. и от парламентарните в 2017 г. и искам да ви кажа, че 

от 295 избиратели в 2015 г. са гласували 226 души, от 406 

избиратели на парламентарни избори, знаете, че там е по-голям 

броят на избирателите, са гласували 200 избиратели. В този смисъл 

не виждам причини и на този етап не ви предлагам, от проекта на 

писмо предлагам да отпадне за село Бистра, тоест да остане само 

корекция на тиража на бюлетините за община Трекляно и община 

Алфатар за общински съветници и за кмет на община.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване, 

уважаеми колеги.  
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Господин Андреев за последен доклад и ще обявя обедна 

почивка.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

папка във вчерашна дата е качен вх. № МИ-11-51 от 30.09.2019 г. 

Питането е от госпожа Йорданова, като пълномощник на 

представляващите коалиция „Демократична България – 

Обединение“, която е регистрирана и за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове. Същото е във връзка с 

тълкуването на споразумението, което е подписано, и 

обстоятелството, че в чл. 9, ал. 4 от споразумението е предвидено 

дебатът на 4.10.2019 г. по програма „Панорама“ да е между 

представителите на парламентарно представени партии и коалиции, 

и партии и коалиции, които имат избрани кандидати за членове на 

Европейския парламент. В тази връзка е допуснато участието на 

партия „Съюз на демократичните сили“, с оглед на което ни 

сигнализира госпожа Йорданова, като пълномощник на 

„Демократична България – Обединение“.  

Подготвил съм един кратък отговор, който е адресиран до 

господин Кошлуков, като генерален директор на Българската 

национална телевизия, с копие до госпожа Йорданова, в което 

изразяваме наето становище, че стриктно следва да се спазва 

споразумението, което е подписано и което е одобрено от 

Централната избирателна комисия, както и с Решение № 447-ЕП е 
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посочено кои партии и коалиции имат членове в Европейския 

парламент.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки към 

отговора, колеги?  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, 13,30 ч. Не сме почивали от 10,00 ч. Предлагам да дам 

почивка до 15,00 ч., защото продължаваме с жалби и със срещата с 

„Информационно обслужване“.  

Обявявам почивка до 15,00 ч. Прекъсвам заседанието.  

 

(Почивка.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заседанието 

продължава с 25 минути закъснение. Кой е готов? Госпожо 

Солакова, заповядайте. 

 

2. Доклад относно проверките в ГД „ГРАО“.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря много. Уважаеми колеги, 

когато днес изпратихме до общинските избирателни комисии 

извлечения от получените справки от ГД „ГРАО“, се оказа, че в 

справката, която е за общински съветници, имаме и граждани, които 

са граждани на други държави-членки на Европейския съюз, които 

имат право да се кандидатират в изборите за общински съветници. 

Изрично в писмото - но без да е отразено, че е в същата справка и 

това ни е подвело, изрично в писмото на ГД „ГРАО“ е записано, че 
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те не са проверени от ГД „ГРАО“. В тази връзка, с оглед на това, че 

към настоящия момент ние сме получили документи от два ОИК и 

сме информирани за трета ОИК, че има граждани на друга държава 

членка, аз Ви предлагам, във вътрешната мрежа е публикувано 

писмото, от този проект ще изключим Средец и Царево, откъдето 

имаме получена информация за кандидатите и които дори 

изпратихме вече за проверка до Министерството на правосъдието и 

МВР – Главна дирекция „Миграция“. За останалите да изискаме 

заявлението, съответното приложение, което е подадено от 

кандидатите с данните, които са ни необходими за извършване на 

проверката в тези две институции. Моля Ви, вижте писмото, нека да 

го изпратим, то да бъде допълнение, а тъй като от Хайредин са 

поставили въпроса, ако искате, да добавим едно изречение, че за 

гражданите на други държави-членки няма основание за заличаване 

от кандидатските листи за общински съветници.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не съм голям експерт, не мога да 

кажа точно как, но навремето се интересувах по повод на Регистъра 

на избирателите, тъй като, общо взето, там влизат също постоянен и 

настоящ адрес и т.н. Оказа се, че има технологичен срок. Когато Вие 

попълните адресната карта или какъвто е документът (навремето се 

казваше адресна карта), в която Вие заявявате някаква смяна на 

адрес, нещо си, настоящ, постоянен адрес и прочее, кметът, пред 

който Вие декларирате това, трябва да стигне до ГРАО, там, където 

е най-близкото поделение, да го депозира и декларира от Ваше име. 

Аз съвсем не съм наясно, тъй като там пише, че някои нямат и 

постоянен адрес, няма друга причина някой да няма постоянен 

адрес, освен ако няма някаква технологична история. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тук това писмо 

касае само гражданите на други държави-членки, които нямат 

постоянен адрес, адрес на пребиваване и тъй като нямат ЕГН, не са 
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проверени в ГД „ГРАО“. В този смисъл ще извършим проверката 

както за Царево и Средец, в Министерството на правосъдието и в ГД 

„Миграция“. Както вече колегата, ще направим и предложение, тъй 

като до този момент двете сме били докладчици по такива преписки. 

Ще направим предложение, но когато съберем целия масив чрез 

Министерство на външните работи в страната по произход да 

направим тези проверки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други 

изказвания, колеги, моля за процедура по гласуване. 

Гласували: 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Колега Баханов, докладвайте за смяната на член на ОИК.  

 

4. Проекти на решения относно промени в състави на 

ОИК.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с предходно наше 

решение  от 25 септември 2019 г., съобразно предложение от 

представител на БСП за община Котел, освободихме като член на 

общинска избирателна комисия – Котел в Сливен Елена Атанасова 

Янкова. Тъй като документите за предложеното лице не бяха в 

цялост, изискахме да представи такива за член на ОИК, който се 

предлага и по електронната поща. Към настоящия момент са 

пристигнали декларация от Мария Радославова Стоянова, както и 

копие от диплома за завършено висше образование - по имейл, но 

считам, че можем да извършим замяната: Мария Радославова 

Стоянова и пълномощника, който предлага замяната, предлага себе 

си. Така че, съм подготвил решение, с което само да назначим за 

член на Общинска избирателна комисия – Котел, Сливен, Мария 
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Радославова Стоянова с посочено ЕГН, като на назначения член на 

ОИК да се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. Моля, процедура по гласуване на предложеното 

решение за назначаване на нов член на ОИК.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението, колега Баханов, е 1266.  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В „Жалби“ съм, госпожо Стоева, не 

знам къде ми дадохте думата.  

 

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

наказателни преписки. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам „МИ-110-152 от 

1.10.2019 г. Колеги, това е жалба от пълномощник за област 

Благоевград на Политическа партия „Съюз на демократичните 

сили“, като сочи, че поради факта, че е пълномощник и не е 

преупълномощавал друг с изрично пълномощно да участва в 

изборите, от всички рекламни агитационни материали, свързани с 

кандидатурата на Иван Кадиев за кмет на община Банско, иска 

отстраняването и премахването, очаква законни действия за 

отстраняването на името на Политическа партия „Съюз на 

демократичните сили (СДС)“ от рекламните и агитационни 

материали на кандидата за кмет на община Банско Иван Кадиев, аз 

Ви предлагам да изпратим жалбата по компетентност на общинска 

избирателна комисия Банско. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

предложения, колеги?  Не виждам други предложения. Моля, 



64 

 

процедура по гласуване на протоколно решение да изпратим 

жалбата на ОИК – Банско по компетентност.  

Гласували: 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам Ви вх. № МИ-22-262 от 

30 септември 2019 г. С поставени въпроси от господин Валери 

Малев с посочен телефон. Колеги, това е относно мястото и начина 

на гласуване. Свързах се с господин Малев и съм отговорила на 

всички въпроси. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.  

Колега Ивков. (Коментари и реплики в залата.) Колега, 

обсъждането приключи миналата седмица още. Очакваме решението 

на съда. Благодарим на госпожа Бойкинова и очакваме съдът да се 

произнесе. (Реплики.) Добре, очакваме решение от съда.  

Колегата Катя Иванова, заповядайте.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги в моя папка ще Ви моля 

да погледнете проект на Решение № 33-72. Проектът е изготвен по 

жалба от Коалиция „БСП за България“ чрез пълномощника Рабие 

Лютвиева Кьосева срещу Решение 60-2138 МИ от 28 септември 2019 

г. на ОИК – Чепеларе, област Смолян.  

Жалбата, както казах, е подадена срещу Решение 60-2138 

МИ. Обжалва се решението само и единствено в частта, в която 

ОИК – Чепеларе не е назначила предложената от Коалиция от 

партии „БСП за България“ за председател на СИК № 21 38 00005 

Стефка Христова Чилова.  

Жалбоподателят излага съображения, че в обжалваната му 

част решението е незаконосъобразно и необосновано, тъй като 

госпожа Стефка Чилова отговаря на всички законови изисквания, в 
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това число и на изискванията по чл. 95 от Изборния кодекс и може 

да бъде член и председател на секционна избирателна комисия. 

Твърди се, че изискваният за членство в СИК се свеждат само и 

единствено до това, предложените лица да имат право да гласуват в 

съответния вид избор, на което условие по твърдение на 

жалбоподателя госпожа Чилова отговаря, както и се твърди, че ОИК 

– Чепеларе неправомерно се е позовала на разпоредбата на чл. 396, 

ал. 1 от Изборния кодекс. Преписката е окомплектована, изпратена е 

от ОИК – Чепеларе на ЦИК, където е заведена, виждате с нашия 

входящ номер.  

От представената преписка се установява следната 

фактическа обстановка. В ОИК – Чепеларе е постъпило писмено 

предложение от кмета на общината за назначаване на поименния 

състав на секционните избирателни комисии на територията на 

община Чепеларе, направено след консултации за съставите на СИК 

с представители и на парламентарно представени партии, и на 

такива, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на 

Европейския парламент, като на консултациите е постигнато 

съгласие от участвалите в тях партии и коалиции.  

Предложението на кмета на общината е окомплектовано с 

всички необходими документи по Изборния кодекс и е направено в 

срока по чл. 91, ал. 9. 

За да постанови решението си в оспорената му част, ОИК – 

Чепеларе е приела, че от самото извършено отбелязване в 

предложението за назначаване на състава на въпросната СИК, се 

установява, че предложеното за председател на тази СИК лице 

Стефка Чилова няма постоянен и настоящ адрес на територията на 

община Чепеларе (тук виждам една техническа грешка), поради 

което комисията е приела, че тя не отговаря на изискванията на чл. 

95, във връзка с чл. 396, ал. 1 от Изборния кодекс, за да бъде член на 

тази СИК. По-конкретно, приема се, че лицето няма избирателно 

право за съответния вид избор, който ще произвежда конкретната 
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СИК, което представлява пречка същото лице да бъде неин член. 

Поради това ОИК – Чепеларе с решението е постановила да се върне 

предложението на кмета в частта, касаеща назначаването на тази 

СИК при спазване на изискванията на закона и съобразно мотивите 

на посоченото решение.  

Колеги, след като се запознах с всички документи по 

преписката, въз основа на които ОИК – Чепеларе е постановила 

своето решение в оспорената му част, аз Ви предлагам да приемем, 

че подадената жалба е основателна. Решението, постановено от ОИК 

– Чепеларе в оспорената му част според мен е постановено в 

нарушение на закона и по-конкретно на разпоредбата на чл. 95, 

която разпоредба според мен комисията неправилно е тълкувала и 

приложила.  

Считам също така, че решението не е съобразено и с точка 19 

от наше решение 10-29-МИ от 10 септември относно назначаване на 

съставите на СИК за изборите за общински съветници и кметове, 

съгласно която за членове на СИК се назначават лица, които имат 

право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 

27 октомври и владеят български език. 

Изводът, който аз съм направила въз основа на анализа на 

приложените документи и мотивната част на решението е, че 

обстоятелството, че госпожа Чилова няма постоянен и настоящ 

адрес на територията на община Чепеларе, а има постоянен и 

настоящ адрес на територията на община Смолян, не е пречка 

същата да бъде назначена за председател на въпросната СИК в 

посочената община. Това означава само, че тя няма да може да 

упражни правото си на глас в тази СИК в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври на територията на община 

Чепеларе.  

При тази фактическа обстановка Ви предлагам проект на 

решение, с който ние да отменим Решение № 60-2138 МИ на ОИК – 

Чепеларе в обжалваната му част със задължителни указания за 
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назначаване поименния състав на тази СИК, съобразно писменото 

предложение на кмета на община Чепеларе. Това е и проектът на 

решение на посочените основания: отменяме решението в 

обжалваната му част, връщаме административната преписка на ОИК 

– Чепеларе за ново произнасяне, съобразно задължителните 

указания в мотивите на това решение и нашето решение подлежи на 

обжалване пред ВАС по предвидения в Изборния кодекс ред. 

(Коментари и реплики в залата.) Приемам предложението, колеги.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания, 

колеги? (Реплика.) Това е отстранимо. Ако няма изказвания по 

същество, моля, колеги, процедура по гласуване.  

Гласували: 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е1267.  

Имате още доклади, нали? Добре, продължавайте.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви още един 

проект за решение, който е под номер 33-71 в моя папка. Става дума 

за жалба на Коалиции от партии „БСП за България“ чрез 

пълномощника Пламен Христомиров Рашев срещу Решение 135-МИ 

от 23 септември 2019 г. на общинска избирателна комисия – Русе, 

област Русе. Жалбата е по стъпила при нас на 30 септември. В нея 

жалбоподателят твърди, че Решение 135 на ОИК – Русе е 

незаконосъобразно, противоречащо на морала и на предпоставките 

за гарантирано произвеждане на честни избори. 

Основният довод в жалбата се свежда до това, че при 

постановяването на оспореното решение ОИК – Русе не е 

съобразила квотното разпределение на членовете и по-конкретно на 

ръководството на СИК за всяка парламентарно представена партия и 
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коалиции, тоест твърдението е за нарушение на разпоредбата на чл. 

92, ал. 6 от Изборния кодекс.  

Изложени са съображения и за това, че неоснователно не е 

прието направеното предложение от Коалиция „БСП за България“ за 

конкретен брой председатели, заместник-председатели и секретари - 

така, както са посочени в мотивната част на решението, в СИК на 

територията на община Русе.  

Не на последно място, твърди се, че обжалваното решение за 

поименно назначаване на съставите на СИК не е мотивирано.  

Преписката ни е изпратена в цялост от ОИК – Русе. От 

същата се установява следната фактическа обстановка. В 

общинската избирателна комисия е постъпило писмо, с което кметът 

на община Русе е изпратил документите за назначаване на 

секционните избирателни комисии на територията на община Русе, 

съобразно направените предложения от партиите и коалициите, 

участвали в консултациите за назначаване на СИК на територията на 

общината и за утвърждаване на списъците на резервните членове. 

Към предложението е бил приложен подписаният протокол 

от проведените консултации между политическите сили, както и 

всички други необходими документи в изпълнение на изискванията 

на Изборния кодекс.  

От съдържанието на изготвения от проведените консултации 

протокол се установява, че на тези консултации при кмета на 

община Русе не е постигнато съгласие между представителите на 

политическите партии и коалиции за назначаване на членовете на 

секционните избирателни комисии на територията на община Русе и 

за утвърждаване на списъка с резервни членове, както и не е 

постигнато съгласие по отношение на местата в ръководството на 

СИК. Установява се обаче, че е постигнато съгласие за 

допълнителните СИК и подвижните секционни избирателни 

комисии.  
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С решение 135 общинска избирателна комисия е назначила 

секционните избирателни комисии на територията на община Русе, 

утвърдила е списъците на резервните членове, както и броя на 

ръководството в СИК. Неразделна част от това решение е 

Приложение № 1, в което се съдържат конкретно имената на 

предложените лица – членове на СИК с всички необходими данни, 

които се изискват съгласно Изборния кодекс.  

Към решението е приложено, колеги, едно особено мнение от 

Милена Хинкова, секретар на общинска избирателна комисия – 

Русе, което е кратко и аз ще Ви го зачета за пълнота на доклада: 

„Подписвам решението с особено мнение, тъй като при обсъждане 

на същото не е взето предвид направеното предложение на 

Коалиции от партии „БСП за България“ на консултациите при кмета 

на община Русе. В протокола от консултациите изрично е вписано 

искане за 85 председатели, 40 заместник-председатели и 85 

секретари на СИК. Вместо това е взето решение за разпределение на 

ръководството на СИК, при което за Коалиции „БСП за България“ са 

предвидени 0 председатели, което е в противоречие с чл. 91, ал. 12 и 

чл. 92, ал. 6  от Изборния кодекс.  

Освен това, в мотивите на решението не е посочено на какво 

основание е направено това, нито на какъв принцип са разпределени 

членовете на ръководството на СИК и какво е основанието за 

лишаване на една политическа коалиции, която има 79 народни 

представители от председатели на комисиите. Доколкото в чл. 92, 

ал. 2 от Изборния кодекс е предвидено, че председателят 

представлява същата, не е ясно защо една политическа партия ще 

доминира с 81,9% в представителството на СИК в община Русе. 

Освен това, при обсъждането не бяха взети предвид нито един от 

доводите, направени от мен, както и конкретното ми предложение за 

назначаване на СИК.“ Това е особеното мнение на секретаря на ОИК 

– Русе. 
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Колеги, след като се запознах с всички документи по 

преписката – те, между другото, са качени в моя папка от вчерашна 

дата – въз основа на които ОИК – Русе е постановила своето 

Решение 135, аз Ви предлагам да приемем проект на решение, с 

който да отхвърлим жалбата като неоснователна. Мотивите са 

следните: 

Решение № 135 е постановено от общинска избирателна 

комисия – Русе в изпълнение на правомощията й по Изборния 

кодекс, визирам чл. 87, ал. 1, т. 5, назначаването на секционните 

избирателни комисии и утвърждаването на списъка с резервни 

членове и при условията на оперативна самостоятелност, доколкото, 

както Ви казах, на проведените консултации при кмета не е 

постигнато съгласие. Същото е изцяло съобразено с разпоредбата на 

чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс и е постановено в пълно 

съответствие с наше решение 10-29-МИ от 10 септември относно 

назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и 

кметове, насрочени на 27 октомври и с определената изчислителна 

процедура в Методическите указания за определяне на съставите на 

СИК на територията на общината и за разпределение местата в 

ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и кметове, 

които методически указания съставляват приложение към 

цитираното наше решение. Във вчерашна моя папка е качена цялата 

жалба с всички документи. 

Колеги при тази установена фактическа обстановка аз Ви 

предлагам проект на решение, с който да приемем, че Решение 135-

МИ на общинска избирателна комисия – Русе е правилно, 

законосъобразно, поради което ще следва да бъде потвърдено, а 

преписката -  върната на същата комисия. Това е и диспозитивът на 

решението да отхвърляме жалбата, подадена от Коалиция „БСП за 

България“ чрез нейния пълномощник срещу Решение 135-МИ на 

ОИК – Русе и да върнем административната преписка.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Чухте доклада.  

Имате думата. Колегата Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз имам въпрос, тъй като все пак 

трябва да изясним фактическата обстановка. Оплакването в жалбата 

касае цифрата 0 по отношение на председателите, а какво е 

положението със секретарите?  

КАТЯ ИВАНОВА: Колега Николов, можете да погледнете 

текста на жалбата, който, както казах, е качен в моя папка от 

вчерашно заседание. Аз сега ще Ви зачета самата жалба. В жалбата 

изцяло е изложена фактическата обстановка.  

Какво е прието с Решение 135? Подробно се излага, че в ОИК 

– Русе е постъпило писмото на кмета, с което е предложено да бъдат 

назначени състави на СИК, в ОИК – Русе са обсъдени постъпилите 

документи и направените предложения. Видно от тях, не могат да 

бъдат удовлетворени всички искания, тъй като надхвърлят общия 

брой на ръководствата на СИК. Има предложение на Коалиции 

„БСП за България“ за намаляване на предложените от партия ГЕРБ и 

БСП председатели, за да бъдат изпълнени условията на чл. 92, ал. 6. 

Това предложение не е прието. Пояснява се, продължаваме с 

фактическата обстановка – то стриктно следва заседанието на ОИК. 

Заседанието е прекъснато за обсъждане на предложенията. При 

новото разглеждане на въпроса е предложено от секретаря на ОИК 

Милена Хинкова това, което Ви изчетох като предложение за 

ръководство в особеното мнение. Това предложение не е прието и 

жалбата продължава с това, че без правни или други аргументи, без 

мотиви е взето решение за назначаване на съставите на СИК 

поименно. Това решение е незаконосъобразно и немотивирано. В 

него липсва основен принцип за разпределение… (Реплика.) Понеже 

колегата ме пита.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Той ще го прочете.  

Колега Николов.  
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз няма да 

подкрепя решението. Бих искал да направя изказване с кратки 

мотиви в това отношение. Смятам точно обратното на това, което 

смята докладчикът. Смятам, че жалбата е основателна. Решението на 

общинска избирателна комисия – Русе следва да бъде отменено и 

следва да бъде върнато със задължителни у казания за абсолютно 

всички партии и коалиции, които са участвали в консултациите, 

абсолютно всички, а не само жалбоподателят, да бъдат 

преразпределени местата на председателите и секретарите. Това е 

моя теза, която заложих още в края на месец август, тогава, когато 

обсъждахме именно председателските и секретарските позиции в 

самите общински избирателни комисии, когато действахме като 

орган по назначаването.  

Смятам, нека да повторя, че не само в общинските 

избирателни комисии, а и във всяка една секционна избирателна 

комисия на територията на една община, всяка една политическа 

партия (те са шест субекта, които евентуално участват в 

преговорите, защото може и да са по-малко) следва да получи както 

председателски така и секретарски места според съотношението на 

силите в парламента. Това означава равенство, това гарантира 

справедливост на процеса, отчетност и прозрачност. 

Защо, според мен, следва да отменим конкретното решение 

на процедурни  основания?  

Аргументите ми са следните в този случай. Централната 

избирателна комисия действа като висшестоящ орган по отношение 

на Общинска избирателна комисия – Русе, както и на всички 

останали. В този случай намират приложение нормите на 

Административнопроцесуалния кодекс: при обжалване пред 

висшестоящ административен орган на решение на съответната 

общинска избирателна комисия. Съгласно чл. 83, висшестоящият 

административен орган има право да отмени и да прецени не само 

законосъобразността, но и целесъобразността на решението, което  е 
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оспорено пред него. Вероятно общинските избирателни комисии 

действат в ситуация на оперативна самостоятелност при условие, че 

не е постигнато съгласие, както коректно докладва колегата Катя 

Иванова. В този случай обаче, възползвайки се от нормата на чл. 83, 

Централната избирателна комисия има право да прецени акта, който 

е оспорен, от АПК, да прецени с оглед на целесъобразността 

оспорения акт, нека да повторя, без да се повтарям повече, и да 

върне със задължителни указания всички, а не само БСП, да получат 

председателски и секретарски места.  

С изключение на Централната избирателна комисия, при 

общинските, районните и секционните избирателни комисии 

заместник-председателските места нямат стойност на гаранция за 

законност и гаранция на процеса. 

В конкретния случай, според мен, ние имаме правомощия да 

отменим този акт и да  следваме напълно справедливата практика, 

която формирахме при назначаване на ръководствата на общинските 

избирателни комисии само преди малко повече от един месец и, да 

Ви повторя за последно, всички, а не само Коалиция „БСП за 

България“, представени партии и коалиции, да имат 

представителство в съответните ръководства. 

Благодаря. Извинявам се.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви. 

Други колеги? Колегата Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо председател, колеги, аз чух тук 

хиляди думи за фактическата обстановка, но най-важните думи не ги 

чух, а те са следните. Фактическата обстановка е следната: от 210 

секционни избирателни комисии ГЕРБ има председатели в 171, 

обединени патриоти – в 26, ДПС – в 13, БСП – в 0. Това е 

фактическата обстановка и аз не я виждам описана в нашето 

решение. „Воля“ също е с 0.  

Ние имаме разпоредбите на чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс, 

където се казва, че при определяне на ръководствата на секционните 



74 

 

избирателни комисии се запазва съотношението между 

парламентарно представените партии и коалиции, но в 

ръководствата не влизат само общата бройка ръководства, а в 

ръководствата влизат и председателски места, заместник-

председателски и секретарски. Така че, ако се тълкува разпоредбата 

на закона, би трябвало тези места също да се разпределят 

пропорционално. 

Наистина, в нашето решение за разпределяне на местата в 

СИК сме се ограничили само до разпределението на ръководните 

места като цяло и наистина е спазено това представителство, но това 

не означава, че трябва да има няма какъв паритет – аз не говоря за 

пълен – и между разпределението на председателските места. Така 

че, въобще не съм съгласен тук, че е спазен и духът, и буквата на 

закона и ще гласувам против така предложеното решение. Смятам, 

че трябва не да се отхвърля, а да се уважи жалбата и да се отмени 

решението на общинската избирателна комисия в Русе и да се върне 

преписката за ново преразглеждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг колега?  

Колегата докладчик, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз благодаря на колегата Войнов за 

признанието, че всъщност е спазена разпоредбата на закона. Имам 

предвид ал. 6 на чл. 92. Аз не искам да изчитам като фактология 

конкретното разпределение на ръководните постове в секционните 

избирателни комисии, но след като този въпрос се поставя, ще Ви ги 

зачета. 

Коалиция от партии „БСП за България“ има 84 заместник-

председатели и 126 секретари, ГЕРБ има 171 председатели и 39 

секретари, „Обединени патриоти“ имат 26 председатели, 38 

заместник-председатели и 25 секретари, ДПС има 13 председатели, 

49 заместник-председатели и 20 секретари, Политическа партия 

„ВОЛЯ“ има 39 заместник-председатели. (Въпрос от залата.) 

„Демократична България“ няма. Пак казвам, че при стриктно 
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налагане на тези 210 секции , с оглед конкретното разпределение на 

ръководните постове в секционните избирателни комисии, ГЕРБ 

имат 210 членове на ръководни постове, Коалиции от партии „БСП“ 

имат 210 членове на ръководни постове, „Обединени патриоти“ – 88, 

ДПС – 82 и „ВОЛЯ“ – 39. Така че, стриктно са спазени както 

законовата разпоредба на чл. 92, ал. 6, така и нашето решение и 

приетата от Централната избирателна комисия в методическите 

указания изчислителна процедура и пак казвам: благодаря на 

колегата Войнов, че го призна.  

Дали е морално решението аз не бих могла да коментирам. 

Неслучайно акцентирах върху това, че комисията е действала в 

условията на оперативна самостоятелност. 

Второто, което държа да кажа на микрофон и да се отрази в 

протокола е, че категорично не споделям изложената теза от 

колегата Николай Николов, че Централната избирателна комисия 

може да осъществява контрол върху решенията на ОИК по 

целесъобразност.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, аз благодаря на колежката 

Иванова, че съобщи колко малко секретари има в ГЕРБ и колко 

малко заместник-председатели. Това е като в приказката: всички 

ядем свинско със зеле, но някои ядат свинското, а другите ядат само 

зелето. Това, което казах за разпоредбите на ал. 6, точно това казах, 

че не е изпълнена тази разпоредба, тъй като към ръководствата на 

секционните избирателни комисии, които трябва да се разпределят 

пропорционално, в това влизат включително пропорционално 

разпределение на председателски, заместник-председателски и 

секретарски места, така че си поддържам аргумента, че е нарушено 

това изискване на закона, на чл. 92, ал. 6, че при определяне на 

ръководствата на секционните избирателни комисии се запазва 

съотношението между парламентарно представените партии и 
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коалиции. Под ръководство се разбира и председатели, и заместник-

председатели, и секретари.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други колеги? 

Колегата Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз ще бъда много кратък. Имам 

право на дуплика. Разбира се, че чл. 83 намира приложение към 

конкретния казус. Спомням си зората на този състав на Централната 

избирателна комисия. Тук в тази зала аз лансирах тезата, че 

Административнопроцесуалният кодекс намира съответно 

приложение по отношение на нашите решения. Тази теза беше 

посрещната на нож, казано неюридически.  

Какво намираме обаче според съдебната практика? Нашите 

актове отиват във Върховния административен съд и там се 

преценяват според критериите, според механизмите, условията и по 

реда на Административно-процесуалния кодекс.  

Един пример само: във всяко решение пише дали нашият акт 

отговаря на изискванията на чл. 146 от АПК. След като 

разпоредбите на АПК намират субсидиарно приложение в 

конкретната процедура, в която ние действаме като висшестоящ 

административен орган по отношение на общинската избирателна 

комисия, която и да е тя, то напълно такова приложение към този 

казус намира разпоредбата на чл. 83, която ни дава възможност да 

преценяваме оспорените пред нас актове и по целесъобразност. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам Ви да останем в 

настоящето, а да не си спомняме за зората. Тук достатъчно ясно се 

изясниха тезите. Докладчикът, както каза - всъщност доколкото 

слушах дебата, беше подкрепено и от членове на Централната 

избирателна комисия, които няма да подкрепят предложения проект 

за решение, - е, че е спазено напълно изискването на чл. 92, ал. 6 от 

Изборния кодекс, а още повече, колега Войнов, предлагам когато 
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изнасяме фактите, да не изнасяме фактическата обстановка 

избирателно, защото председателите сами по себе си не са само и 

единствено част от фактическата обстановка.  

Мисля, че докладчикът достатъчно пълностранно и в 

пълнота, в цялост даде фактическата обстановка не само преди 

Вашето изказване, а и след това, с оглед изнесените от Вас частично 

факти от непълната, според Вас, фактическа обстановка. 

(Коментари в залата.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако разрешите, и аз да 

взема думата. Може ли две думи, колеги. Не знам защо на 

оперативната самостоятелност гледаме като на нещо странно, на 

някакъв произвол. Оперативна самостоятелност означава от две 

законосъобразни решения (нали така, колега Николов?) да изберем 

по-правилното. И двете са законосъобразни. Мисля, че никой не 

оспорва глобалния факт, че съотношението ръководство на 

комисиите, членове е спазено, както изисква законът и както 

изискват нашите указания. 

Всичко друго, колеги, цифрите – колко секретари, колко 

заместник-председатели – да, пролича неравенство, но текстът на 

закона в момента изглежда такъв. Може да помислим, да предложим 

по-голямо детайлизиране колко председатели, заместник-

председатели, но към този момент текстът е така. Затова при тези 

данни  аз ще подкрепя решението. Имам няколко такива корекции.  

Има едно „пълно съответствие“ с решението; и непълно да е, 

предлагам: „съответствие“ просто.  

Малко по-надолу: „решението е правилно – 

законосъобразно“, хайде да си изберем едно от двете. (Реплика на 

Катя Иванова.) Добре.  

В диспозитива последната част: „решението на ОИК – Русе 

подлежи на обжалване пред Административния съд в тридневен 

срок от обявяване“ на нашето решение, на настоящото решение.  
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Други бележки, колеги, има ли към проекта, освен тези 

принципни, които са по същество? 

Колегата Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Нямам никакви бележки към проекта. 

няма да подкрепя решението. Никакво съотношение не е спазено и 

нищо законосъобразно няма. Не това е смисълът и целта на закона. 

Ръководство е председателят, ръководство донякъде е и секретарят, 

всичко останало… Или да ги точкуваме, ако искате. Не може от 210 

комисии да сложиш във всички комисии председатели на една 

политическа сила, а в останалите да са секретари. Абсолютно 

недопустимо, абсолютно в разрез с изискването на Изборния кодекс.  

Не съм съгласен с Николов, че трябва да прилагаме ние АПК, 

защото имаме специални текстове от Изборния кодекс, но по 

същество съм изцяло съгласен с него, за да не го повтарям. И с 

Войнов – също.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания, 

колеги? Не виждам. Няма друго предложение за това на докладчика. 

Имаше просто изказвания – да знам какво да подложа на гласуване.  

Колеги, процедура по гласуване на предложения проект за 

решение.  

Гласували: 17 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,); против – 6 

(Емил Войнов, Ивайло Ивков, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева). 

Няма решение, колеги, решение за отхвърляне е. 

Номерът на решението е 1268.  

Колеги, предлагам да установим нашия дневен ред за малко и 

да проведем една работна среща на протокол.  

(Прекъсване на заседанието поради провеждане на работно 

заседание на Централната избирателна комисия) 
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Продължава заседанието, колеги. Кой желае да вземе думата 

и да продължим? 

Госпожо Георгиева, имате думата. Да продължим по дневния 

ред и извън него.  

 

6. Разни. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, изчаках да вземе решение комисията, която беше 

за Чепеларе, за която докладва колегата Иванова и в тази връзка Ви 

предлагам отговор на едно писмо, получено от едно питане от 

Екатерина П. То е точно в тази връзка: може ли да бъде назначено за 

член на ОИК лице, което няма постоянен и настоящ адрес на 

територията на община Чепеларе. 

В моя папка от днешна дата Ви предлагам текст за отговор: 

„Уведомяваме Ви, че съгласно точка 19 от Решение № 1029-МИ от 

10.09.2019 г. на ЦИК, за членове на СИК се назначават лица, които 

имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. и владеят български език. В този 

смисъл няма пречка лице без постоянен и настоящ адрес на 

територията на община Чепеларе да бъде назначено за член на 

секционна избирателна комисия.“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложения 

отговор, колеги. Има ли  изказвания?  

Моля, процедура по гласуване на отговора.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Георги 

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

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Госпожо Стойчева, заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги докладвам Ви няколко писма. 
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Първото писмо е от Общинска избирателна комисия – Своге, 

които ни уведомяват, че със свое решение 61-МИ от 27 септември т. 

г. във връзка с наше писмо със съответния изходящ номер, ни 

изпращат решението, с което лицето Рима Захариевна Иванова е 

заличена като кандидат за общински съветник от листата на 

Коалиция „БСП за България“. това е във връзка със сутрешното 

писмо, което изпратихме до общинските избирателни комисии във 

връзка с проверката, извършена от Главна дирекция „ГРАО“.  

Освен това, в Централната избирателна комисия постъпи и 

писмо от Общинска избирателна комисия Главиница, с което ни 

информират за следното: Във връзка с постъпило то писмо за 

извършената проверка на кандидатите от кандидатска листа за кмет 

на община Главиница и установеното от проверката, че кандидатът 

Хюсеин Муталиб Хамди не отговаря на условията, Ви уведомявам за 

следните обстоятелства: „Кандидатът фигурира в публикувания 

избирателен списък в секция № 312. При извършената проверка на 

кандидатите за регистрация на Общинска избирателна комисия -  

Главиница, адресната регистрация на кандидата отговаряше на 

декларирания адрес: с. Звенимир, ул. 2, № 20, община Главиница, 

област Силистра. При справка в отдел „ГРАО“, гр. Главиница се 

установи, че със заявление, вх. № 23  от 12 септември 2019 г. е 

направена промяна на постоянния адрес на лицето, за което е 

издадено и удостоверение. В тази връзка е регистрирана и адресна 

карта с входящ № 15 от 12 септември 2019 г. със същия адрес. 

Предвид горното, Ви моля да разпоредите да бъдат проверени 

горните обстоятелства. Моля да бъда уведомен незабавно за 

евентуална промяна дали кандидатът отговаря на условията. 

Председател на Общинска избирателна комисия – Главиница, 

Венцислав Маринов.“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаема госпожо Стойчева, моля да 

ни информирате писмото от цялата общинска избирателна комисия 
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ли е, защото цитирате председател на ОИК, за да знаем цялата 

комисия ли не изпълнява указанията на Централната избирателна 

комисия, или само председателят отговаря. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Информирах Ви съвсем коректно, 

председател на общинска избирателна комисия Венцислав Маринов. 

Писмото е изпратено от негово име.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания, 

колеги?  

Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, днес констатирам, 

че общинските избирателни комисии вместо да заседават и 

съобразно правилата по Изборния кодекс да вземат решение и да ни 

изпратят становище, се обаждат или по телефона, или 

председателите пишат писма, с които ни уведомяват, че няма да 

изпълнят указанията на Централната избирателна комисия. На този 

етап ще спра дотука. Обръщам просто внимание, че това не е 

нормална кореспонденция и е в разрез с изискванията на Изборния 

кодекс, на указания на Централната избирателна комисия, гласувани 

с протоколно решение да гласува председателят на ОИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Само да кажа, че цитирах преди това 

и писма от общински избирателни комисии, които изпълняват 

решението на Централната избирателна комисия, така че работят 

нормално.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Тъй като влязох малко по средата на доклада на колегата Стойчева, 

колега Стойчева, Вие докладвахте писмо с входящ номер? 

Извинявам се. 

Писмо входящ номер МИ-15-602 от 1 октомври 2019 г. от 

председателя на Общинска избирателна комисия – Главиница, 
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Венцислав Маринов, като нямах възможност да кажа какво 

предлагам в тази връзка. Ако ми позволите да Ви предложа вариант 

за отговор, който би следвало да бъде насочен до господин Иван 

Гетов – главен директор на Главна дирекция „ГРАО“ в 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството: „Във 

връзка с постъпило в Централната избирателна комисия писмо със 

съответния входящ номер, от председателя на общинска 

избирателна комисия – Главиница Венцислав Маринов, който сочи 

несъответствие в извършената проверка на Хюсеин Муталиб Хамди 

– регистриран като кандидат за кмет на община Главиница, молим за 

извършване на повторна насрещна проверка.“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг колега? Имате 

думата. Колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз се запознах с писмото. Виждам, 

че то е, ако правилно се вижда от писмото, 14.01. от 01.10.2019 г. от 

председателя на  ОИК Главиница. Приемам това, което каза колегата 

Солакова. Би следвало – аз съм един от членовете на Централната 

избирателна комисия, който настоява писмата да са наистина от 

председател, секретар и т. н, но, колеги, прави ми впечатление, че 

ние непрекъснато разглеждаме такива писма от председателите на 

съответните избирателни комисии, без значение в произвеждането 

на кой вид избори сме. Така че, аз лично не намирам в момента да 

има проблем. Ние сме сезирани за дадени обстоятелства. Видно, 

направена е справка от доклада на колегата Стойчева и поддържам 

също искането й  за повторна проверка. Не считам, че в момента има 

неизпълнение на указания на Централната избирателна комисия, 

съгласно гласуваното с протоколно решение в сутрешната част на 

заседанието писмо до общинските избирателни комисии, които въз 

основа на извършената проверка от ГД „ГРАО“ на основание наше 

Решение 966, ние изпратихме за заличаване с копие извлечение от 

Exell формат от регистър за несъответствие по нашето решение.   
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В момента Централната избирателна комисия е сезирана. 

Още повече, сезирана е от председател на избирателна комисия и без 

значение дали става въпрос за конкретната комисия или прочее, 

считам, че ние трябва да вземем отношение и този ред на мисли 

поддържам направеното предложение от колегата Стойчева. Бих 

добавила: незабавно да се извърши проверка и да се уведоми 

Централната избирателна комисия, както и да вземем отношение по 

действията, с оглед на това, че тече процес за одобряване на 

бюлетини и прочее. тоест, всички съпътстващи действия, би 

следвало да вземем ние отношение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Не 

виждам. Моля, процедура по гласуване, колеги, на предложеното 

писмо до главния директор на „ГРАО“ в МРРБ.  

Гласували: 16 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова). 

Друг колега за доклад?  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В моята папка има писмо с подобен 

казус – входящ номер МИ-15-602 от 1 октомври 2019 г., което е от 

упълномощения представител на Политическа партия ГЕРБ Деница 

Петрова Цветанова. Приложено е пълномощното на упълномощения 

представител. То е адресирано до Общинска избирателна комисия – 

Горна Оряховица и до Централната избирателна комисия. В това 

писмо подробно са изложени обстоятелства, свързани с наличието 

на постоянен и настоящ адрес на Добромир Стойков Добрев, 

издигнат като кандидат за кмет на община Горна Оряховица. 

Извършената проверка от Главна дирекция „ГРАО“, която 

получихме сутринта, сочи, че лицето не отговаря на изискванията за 
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наличие на  постоянен и настоящ адрес към дата 26 април 2019 г. в 

община Горна Оряховица. 

Справката, която ние направихме в Национална база 

„Население“ срещу настоящ адрес сочи дерегистрация на единствен 

адрес. Срещу постоянен адрес сочи адреса, който си има. В папката 

можете подробно да се запознаете с документите, които са 

приложени към това възражение на пълномощника на партията, като 

само Ви уведомявам, че става дума за действащия кмет на община 

Горна Оряховица, който е кандидат, който е кмет на общината вече 

два мандата и очевидно има постоянен адрес. (Въпрос в залата.) От 

данните, които са качени в папката, да не ги чета на микрофон.   

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако е бил кмет, той е бил назначен за 

кмет преди пет години. В момента проверяваме данни към 26 април. 

Така че не е очевидно само. Очевидно било!  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: За мен е очевидно, защото 

удостоверението, което е приложено за промени на постоянния 

адрес, сочи, че последната промяна на постоянен адрес е от 28 юли 

2004 г. и то е в гр. Горна Оряховица (няма да чета името на улицата 

и номера).  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това е приложено към заявлението, а 

действителното удостоверение ние не го знаем. Хайде поне малко 

прецизно да представяме нещата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Няколко пъти давах 

думата на госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, аз считам, че 

става въпрос за кандидат; в момента е неотносимо за кой град, за кой 

кандидат и т .н. и предлагам, тъй като виждам, че писмото, което е 

от пълномощника на политическата партия, е входирано и до  

общинската избирателна комисия - не виждам  да има от общинската 

избирателна комисия преписка, която колегата Стойчева да докладва 

- ние да процедираме по същия начин. Считам, че случаят е 

аналогичен както на Главиница и предлагам с писмо да изпратим 
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отново на ГД „ГРАО“ за повторна и насрещна проверка с оглед, че 

Централната избирателна комисия е сезирана за такива 

обстоятелства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, уважаема госпожо 

Стойчева, само искам да Ви кажа: да, нека да не предпоставяме 

нещата: „ще се извърши повторна“ - не знам какво означава – 

„насрещна проверка“, но да се извърши повторна проверка не 

означава ние да предвидим какъв ще бъде резултатът от тази 

проверка, повтаряйки какво удостоверение било приложено и че той 

е бил два мандата кмет. Само напомням, че 2015 г., ако не ме лъже 

паметта, кмет на Долна Баня, бил два мандата или колко мандата 

кмет, беше заличен като регистриран кандидат точно защото не 

отговаряше ни изискванията след проверка от ГД „ГРАО“. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря за уточнението, госпожо 

Солакова. Само да Ви коригирам, че в Долна Баня кандидатът за 

кмет, за който говорите, беше заличен без да е бил два мандата кмет 

на Долна Баня, просто беше кандидат за кмет, а не два мандата кмет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз не знам защо е тази реакция на 

изказано от колегата Стойчева мнение, ако не се е изразила 

правилно, че е очевидно, то това е логичното обяснение на нещата: 

след като е кмет на два мандата, логически и житейски е нормално 

този човек да има регистрация на територията поне на България. А 

срещу неговото име е посочено, че няма настоящ адрес на 

територията на България. Той е бил дерегистриран. Това е по-

притеснително и по-неочевидно, или по-нелогичното. Затова не 

виждам какъв е проблемът да се направи проверка при това 

положение, а да се реагира тук и да се вика по колеги и т.н. Какво 

предизвика тази реакция аз не мога да си го обясня.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев.  
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Едва ли ще се занимавам с жалки опити 

да се отклонявам от съществения проблем. Тук имам някаква 

дерегистрация, очевидно от получените данни. Както предните са 

били дерегистрирани, и този е бил дерегистриран, само че на 

предния – пък бил той и кмет или кандидат за кмет, - май никой не е 

търсил насрещни проверки да види този защо е бил дерегистриран. 

Това е – едно.  

Сега – по същество. Имаме ли текст какво пише до ГД 

„ГРАО“, какви проверки да направи при положение, че тази 

проверка той е направил - към колко часа сме получили тази 

проверка, от която този списък на една поредица от кандидати? Ние 

сме го получили днес или вчера, все едно. Сега не ни харесват 

някакви данни, почваме да питаме, „направи ги пак“! Затова питам 

какъв е текстът, който ще изпратим до ГД „ГРАО“ и за кои хора и 

какво конкретно  искаме да се провери, и да даде обяснение ако има 

промени защо към един час е дал някакъв си списък и сега да обясни 

защо пък сега ще ни даде едни други данни. Това е моето 

предложение. Иначе проверки може да си правим колкото щем, само 

че трябва да разберем и причините за несъответствията на 

официални твърдения на един и същи човек.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз нямах възможност да продължа до 

края доклада си. Щях да предложа да изпратим аналогично писмо до 

Главна дирекция „ГРАО“ с въпрос кога е била извършена 

дерегистрацията по постоянния адрес, за да установим това ли е 

причината за несъответствието. (Реплика на Ерхан Чаушев.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В молбата се твърди, че настоящият 

му адрес е бил в гр. Русе, тъй като е бил студент и служебно е 

дерегистриран от адреса по настоящия адрес. Съгласно Закона за 

гражданска регистрация, всеки български гражданин трябва да има 

постоянен и настоящ адрес. В молбата се твърди, че в такъв случай 



87 

 

при служебно дерегистриране от настоящия адрес и при положение, 

че лицето не е подало ново заявление за промяна на настоящия, не е 

извън страната, за да има, ние трябва да разберем причината за 

служебното дерегистриране и да установим все пак кой е 

настоящият му адрес. Той трябва да има настоящ адрес. Той не може 

да е без настоящ, защото по Закона за гражданска регистрация всяко 

лице трябва да има постоянен и настоящ адрес. Може да напишем 

писмото за всички, за които в справката пише „дерегистрирани“, не 

само за него. (Реплика на Ерхан Чаушев.) Защото когато в справката 

има, че има настоящ адрес извън страната, хипотезата е много ясна, 

но когато имаме дерегистрирани, ние може да проверим причината.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Законът за гражданската регистрация е 

пред мен. Много ми е интересно кои са тези текстове, да ги видя аз 

по отношение на служебна дерегистрация. Това – едно. 

Второ, това, че са го дерегистрирали, въобще не означава, че 

той има някакъв си адрес някъде си, поради което питането – аз 

продължавам да вървя в главната си теза – ние като ще питаме нещо, 

поне да знаем какво питаме, а не да очакваме конкретния резултат, а 

после да правим изводи, както направи госпожата. Да искаме цялата 

информация поне с всичките данни по описванията в личния картон.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, докладчикът 

съгласен ли е? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би сме пропуснали в писмото 

да цитираме предложения текст на колегата Стойчева, решение 966. 

Ние правим проверките, колеги, по наше решение 966, на което 

беше докладчик колегата Дюкенджиева, мисля. Аз се учудвам, че тя 

гласува против на предходното писмо, с оглед на това, че именно тя 

беше докладчик. Очевидно за мен е несъответствие между 

проверката, която общинската избирателна комисия е извършила, 

съгласно нашето решение, преди регистрацията на кандидатите в 

конкретния случай, за които сме сезирани, с проверката, която ние 
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извършваме. Мисля, че по следващите римски от решение 966, 

голямата проверка, която правим в ГД „ГРАО“, защото всяка 

общинска избирателна комисия правят проверката в местното ГД 

„ГРАО“ – в кавички казано, не се изразявам точно, именно, според 

мен, искането е с оглед на това, че се установява несъответствие и 

сме сезирани за това несъответствие, моля да извършите повторна 

проверка. Защото, колеги, моето мнение е, че ако има някаква 

техническа грешка, някакво несъответствие, не би следвало 

кандидатите да бъдат спирани да участват в състезанието, наречено 

избори на това основание. Още повече, ЦИК е сезирана за 

конкретния случай и ние сега да изследваме какво и що… Така че, 

поддържам направеното предложение от колегата Стойчева, но 

може би с тази добавка.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Основанието ми да поддържам 

колегата Стойчева е решението, което Ви докладвах преди три дена, 

също кандидат беше дерегистриран, но имаше заповед на кмета на 

общината и беше дерегистриран, защото има настоящ адрес в друг а 

държава, тоест, винаги има някаква причина за тази регистрация и е 

добре ние да я установим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

предложения за корекции към проекта?  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Понеже се повтаря едно и също, и аз ще 

се повторя. Аз пак що повторя: фактът на дерегистрация не означава 

нищо, освен факта на дерегистрация към определена дата. Нашият 

фактически състав е да установим наличен постоянен и настоящ 

адрес към дата 26-и. Трябва да има категорични данни за настоящ и 

постоянен адрес към дата 26 април. Няма да ми реши проблемът да 

ми каже, че действително е дерегистриран някой си на нещо си 

заради нещо си. Трябва да установим конкретния адрес. Това – едно. 

Второ, дори и да се установи това, ако има други ужким 

установености, защото досега тук сме само на твърдения за 

несъответствия, ГД „ГРАО“ да установи вече с официален документ 
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на какво се дължат тези несъответствия и, пак да се повторя: това 

нещо да бъде записано в писмото.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, приключихме 

ли със съдържанието на писмото и с корекцията?  

Госпожо Стойчева, приемате ли добавката, направена от 

колегата Чаушев?  

Процедура по гласуване на писмото до ГРАО, колеги.  

Гласували: 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Георги 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Продължаваме ли, колеги?  

Господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка съм подготвил проект на решение по 

жалба, която е постъпила с входящ номер вчерашен в Централната 

избирателна комисия по електронната поща, всъщност, в оригинал е 

пристигнала днес.  

Жалбата е на Коалиция „БСП за България“ частично срещу 

назначаване на две секции в община Стралджа, срещу решение 38 на 

общинска избирателна комисия. Казусът, накратко, е спор този път 

за редови член, не за председатели и не за секретари, тоест, партия 

ГЕРБ и Коалиция „БСП за България“. Спорят в шеста секция в 

Стралджа коя партия колко члена да има. 

Накратко, фактическата обстановка, казах съществото на 

казуса. Провели са се консултациите при кмета на общината на 18-и. 

Секционните избирателни комисии са 29. Две от партиите, които 

споменахме, са се разбрали само за две секции, а именно: 6 и 24. За 

секция 6 и двете партии имат претенции, всъщност, ГЕРБ има 
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претенция за един редови член, БСП също има претенция за редови 

член.  

В предложението, което е направено от кмета и което е 

адресирано всъщност до общинската избирателна комисия, с 

изрично отбелязване за несъгласие по отношение само на тези две 

секции, и съгласие за другите 27, са предложени 8 кандидати.  

Общинската избирателна комисия на съответното свое заседание е 

приела с решение 38 по отношение на тези две секции, че в секция 6, 

която е в гр. Странджа, ГЕРБ ще има трима представители, а БСП 

ще има един и съответно предложеният 8-ми от БСП ще бъде 

назначен в с. Поляна, където съотношението ще бъде: двама за ГЕРБ 

и двама за БСП.  

Предлагам решение, с което частично да отменим решение 

38. Аргументът се свежда до обстоятелството, че наистина 

общинската избирателна комисия спазва  разпоредбите на чл. 92, ал. 

6, но също така не е съобразила обстоятелството, уважаеми колеги, 

че 36% от представителите на ГЕРБ, които са общо 61, са назначени 

в градски секции, а представителите на БСП, които са общо 52-ма и 

трябва толкова да си останат (има съгласие, 61 на 52-ма), само 25% 

от представители те на БСП от тези 52-ма са назначени съответно в 

градските секции.  

Изтъкнал съм обстоятелството, че решението в тази част, 

предвид този факт – 36% в градски секции на 25% е 

нецелесъобразно и като такова следва да бъде отменено сам в тази 

част, уважаеми колеги, само в тази част, като се дадат задължителни 

указания на общинската избирателна комисия да направи 

съответното предназначение, така че в секция 6, която е спорна, 

съотношението да бъде двама на двама и съответно в секция 24-а да 

бъде 3 на 1, като 3 – за ГЕРБ и 1 – за БСП. Това е предложението, 

колеги съвсем накратко изложено като фактическа обстановка – 

както прецените.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Иванова, 

заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колега Николов, как са изчислени тези 

проценти – 36“ и 25%. Вие ли сте ги изчислявали, или просто 

възпроизвеждате твърдения в жалбата? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не съм ги проверявал лично, 

разговарях с председателя на общинската избирателна комисия. 

Всъщност той не оспори този факт. Може би те са ги изчислявали, 

но лично аз такова изчисление не съм правил, ако пожелае 

Централната избирателна комисия, бих могъл да седна да ги 

изчисля. Това ще отнеме време, естествено, но възможно е да се 

направи специално за градските секции. В предложението на кмета е 

отбелязано кои са градски и кои са селски.  

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо Стоева, аз правя 

предложение за отлагане на доклада на колегата Николов. Искам да 

се запозная с жалбата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Николов, по 

този въпрос? Иска време.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: За протокола: не възразявам.  

Междувременно може да ги сметна лично. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, може да използвате 

времето.  

Продължаваме, колеги. Има ли друг доклад след господин 

Николов? Заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Първото писмо, което също е в моя 

папка от сутринта още, касае приетото вчера Решение 1244. С 

писмото, което предлагам и което е в моя папка, изпращаме 

приетото Решение 1244 на всички кметове на общини – това, от една 

страна. От друга страна, съдържат се в писмото. Моля да се 

запознаете, уважаеми колеги с кратки указания относно новите 
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моменти в режима на съхраняване на изборните книжа и материали 

най-вече на отваряне на съответните помещения, които са в сила, 

считано от 30 септември 2019 г. Моля да се запознаете.  

Предлагам писмото да бъде изпратено, както вчера 

постановихме в диспозитива на решението, по електронната поща на 

всички 265 кметове на общини.  

Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева); против – няма. 

И второто Ви писмо? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Само искам да добавя за сведение 

към вече приетото писмо, че вчера в 16.15 часа със съответния 

входящ номер, ми е разпределено едно запитване от секретар на 

община - общината е Кричим, - който запитва кога ще бъде 

публикувано в сайта на ЦИК Решение 1244. То беше публикувано 

късно снощи. Очевидно има интерес към решението. Очевидно с 

това писмо допълнително ще разясним не само на Кричим, но и на 

всички общини съдържанието му. 

Вторият въпрос който бих искал да докладвам, е: постъпило е 

искане от Комисията за защита на личните данни с входящ номер 

ПВР-23-1 от 30 септември 2019 г. Бихте могли да се запознаете с 

него в моята днешна папка. Приготвил съм също така - с това искане 

Комисията за защита на личните данни заявява, че на 2 октомври 

има заседание по определена преписка при нея, във връзка с което 

моли до датата на заседанието, тоест до 2 октомври Централната 

избирателна комисия да им предостави заверено копие на 

подаденото от политическия субект Реформаторски блок 
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коалиционно споразумение за участие в съответните конкретни 

избори 2016 г. за президент и вицепрезидент.  

В писмото, което съм представил – може да го видите, 

публикувано е в 12.01 часа – приложено е и Ви го представяме с 

едно изречение, във връзка с преписката, която е при тях, заверен 

препис на съответното коалиционно споразумение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма 

бележки към отговора до господин Караджов, който не е отговор 

всъщност?  

Заповядайте, колега Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, правя предложение 

настоящото писмо да бъде допълнено  с текст, в който изрично да се 

укаже на общинските администрации, че Централната избирателна 

комисия във връзка с предстоящите избори на 27 октомври 2019 г. за 

общински съветници и за кметове ще приеме нарочно решение, с 

което ще укаже условията и реда, при които следва да се отворят 

онези запечатани помещения в съответните общински 

администрации, в които ще се прибират изборните книжа и 

материали от произведените избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз не възразявам, разбирам, че става 

дума за ново принципно решение, доколкото разбира, защото 

формулировката е следната: във връзка с предстоящите избори ЦИК 

ще приеме нарочно решение, с което ще укаже условията и реда, 

обаче във всяка общинска администрация - горе-долу имам 

информация как процедира ЦИК, но не мога да разбера във всяка 

общинска администрация, тоест решение ад хок или принцип, 

защото формулировката ще укаже условията и реда, клони към 

принцип.  

Ако трябва, директно да кажем за всяка общинска 

администрация, не възразявам, приемам. Дайте я, колега Иванова, аз 

ще я запиша. Записал съм следното: „Във връзка с предстоящите 
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избори Централната избирателна комисия…“ (Реплика от Катя 

Иванова)  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Добре, възприемам предложението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Може, ние го 

гласувахме, просто с това допълнение да влезе писмото, да не 

пускаме повторно системата за гласуване. 

Връщаме се на отговора на господин Караджов, кратък и 

ясен. Процедура по гласуване, колеги.  По-скоро писмо, с което му 

изпращаме коалиционно споразумение, още от изборите от 2016 г.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева); против – няма. 

С това приключихте, колега Николов, нали? (Реплика на 

Николай Николов.) По-късно едва ли ще имаме тази възможност. 

Продължаваме по редицата. Колега Чаушев, имате думата. 

Заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми, колеги, в моя вътрешна папка 

има проект на решение по отношение на жалби – 4 броя от Айсел 

Руфат, упълномощен представител на ДПС, съответно и от 

Нехрибан Ахмедова – кандидат за кмет на община Венец. 

Петитумите са срещу решение 36, 37, 38, 39 на Общинска 

избирателна комисия – Венец. Не знам да започна ли, за да не кажат 

после: „искаме запознаване“. По-скоро предлагам, по същество - 

добре, поне си направих предложението – преписките, с които са 

постъпили жалбите, респ. материалите към тях са: МИ-10-142, 

публикувано е във вътрешна мрежа и съответно преписка МИ-15-

506 от Айсел Руфат. Съответно административната преписка е с № 

15-506 от 28.09.2019 г.  

Трябва да са публикувани, по-скоро да ги видите. Има ли ги 

публикувани? Добре. По същество текстът – в жалбите се иска 

отмяна на тези решения, с които са регистрирани като кандидати 
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Серджан Реджебова за кандидат за кметство Осиновец, Валентин 

Андреев Рашков – кандидат за кмет на с. Черноглавци, съответно 

Метхи Сали като кандидат за кмет на кметство на с. Ясенково и 

съответно Мустафа като кандидат за кметство Уйновица. Твърди се 

в жалбите по същество, че тези регистрации са извършени 

незаконосъобразно, тъй като документите за регистрация на тези 

кандидати, представени и предложени от „БСП за България“, са 

постъпили след срока, определен от ОИК, а именно, 16.30 часа на 

24.09.2019 г.  

В една от жалбите се посочва, че е постъпило заявление от 

упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, който е 

и областен на съответната структура, с което се заявява оттегляне и 

дерегистрация на вече регистрираните кандидати за кметства, които 

изредих, така да се каже, прави заявление за оттегляне. То е 

входирано със заявление № 46 от 26.09.2019 г. на съответната ОИК – 

Венец. (Въпрос от залата.) Има снимки. Те са приложени. Сега да 

се отклоняваме по любимите ни истории – те са приложени към 

жалбите и аз трябва да ги упомена, а вчера въобще нямаше такива.  

По същество обаче, основният аргумент се крепи на 

въпросния документ, наречен протокол за извършена справка за 

постоянен и настоящ адрес на кандидатите, изискани от ОИК – 

Венец, с изходящ номер съответно, подписано е от кмета. По-скоро 

вижте това, което е докладвано на заседанието и е в преписката по 

жалбите. Този протокол ще го зачета: „Днес в общинската 

администрация на община Венец се извърши справка по постоянен и 

настоящ адрес на предложените кандидати, поискана от ОИК – 

Венец.“ Намерихте ли я? Ако сте я намерили, да не я чета? 

„Протокол за извършена справка на постоянен и настоящ адрес на 

кандидати, изискана от ОИК – Венец“. Трябва да е в папката, 

изпратена на 28-и, приложено към становището на ОИК. Няма ли я? 

Към обясненията на комисията са приложени. Тя ги е описала. Има 

го и това нещо, което искам просто да го видите, за да не бъда 
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голословен. В т.нар. документ протокол, кметът твърди: днес се 

извърши проверка. След извършената проверка е установено, че 

предложените кандидати за кметове и кметства имат постоянен и 

настоящ адрес на територията на община Венец. Горепосочените 

обстоятелства са констатирани от служител на община Венец чрез 

извършена проверка в регистрите на ГРАО. Толкова. Нито имена, 

нито кой я е извършил, нито към коя дата са тези настоящи и 

постоянни адреси и за кого в крайна сметка е направена тази 

справка.  

Така че, този документ е негоден, няма удостоверителна сила 

и въз основа на него не може да се извърши проверка по чл. 397, ал. 

1, съответно да се произнесе решение за регистрация на тези 

кандидати. ; 

Втората част и просто уточняване, че има несъответствия във 

вписвания, твърдения и време за извършване на всичките описани 

действия в документи и твърдения, от което се прави извод, че 

подкрепени от снимковия материал, че очевидно в тази общинска 

избирателна комисия са се приемали документи с последствие. Това 

е по същество аргументацията на жалбата – с което се указва да се 

заличат въпросните регистрации и съответно да им се анулират 

издадените удостоверения.  

Документите са налице. Изпратени са и от ОИК. Ето ги. 

(Въпрос от Силва Дюкенджиева.) Те са ги регистрирали и не са се 

произнесли по заявлението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли нещо по 

доклада, колеги и по проекта за решение за ОИК – Венец?  

Колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Считам, че нямаме никакво 

основание да заличим регистрациите на вече заличени кандидати на 

основание на това, че са приети документите извън срока. Поне аз 

така разбирам от мотивите.  
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Кое разбираш от мотивите? Прочети го, 

да видим кое разбираш така? (Реплика на Мария Бойкинова.) Така, а 

заради какво? (Въпрос на Мария Бойкинова.) Да, в жалбата се 

твърдят тези факти. Пак ли да се повтарям? Аз затова казах първо да 

се запознаете, а всичките казахте: Да, да, да. Твърдя, че всички 

описани факти от мен в мотивната част съответстват на 

документите. Единствените несъответствия са описани също така. 

Не може за четири минути да се регистрира, първо, в кандидатската 

листа на ДПС да запишат всички данни от същата председателка, 

която е приела и следващите документи в 16.30 часа според 

записите. Някой човек може ли да го направи, междувременно да й 

направи справка? То е описано, защо трябва да го преразказва?  

Междувременно, в 16.45 часа вече и да започнат заседания и 

да започна да докладвам регистрации. Как да стане това?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Описано по часове и по 

минути. Друго имате ли, колега Бойкинова? Заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В крайна сметка, ние отменяме 

решение за регистрация  по жалба на трето лице при положение, че 

практиката ни е, че това са позитивни решения и че липсва правен 

интерес за жалбоподателя да обжалва регистрациите на други 

партии и кандидатски листи, пък ако ще и за половин секунда да са 

ги регистрирали? Няма такова основание в Изборния кодекс ние да 

отменяме регистрирани кандидати на основание на това, че от 

камери. От това може да се установи, че за пет минути не могат да 

извършат проверка или не могат да ги регистрират. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Въз основа на негоден протокол, от който 

не е видно, че е извършена проверка и има лъжливо документиране. 

Да започвам ли сега?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз втори път ще си позволя да се 

обърна специално към колегата Бойкинова като ръководител на 
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група „Жалби“. Аз направо Ви умолявам на камера да не се чува, че 

няма правен интерес и една незаконосъобразна регистрация може да 

остане. Моля Ви да не забравяме, че една незаконосъобразност при 

регистрацията недействителност на регистрацията е основание за 

касиране на изборите. Това ли се опитваме да кажем непрекъснато 

на хората, които ни слушат? Неколкократно се обръщам да кажа, че 

когато е жалба и тя е недопустима, следва да се приеме като сигнал, 

но Централната избирателна комисия е органът, който постановява 

решения за законосъобразност на актовете на ОИК, за да гарантира, 

че е законосъобразен целият изборен процес. Порок в регистрацията 

води до порок в Изборния кодекс, води до порок и опорочава 

изборния резултат. Моля Ви, стига сме повтаряли на камера, че 

Централната избирателна комисия нищо не може да направи. Когато 

има решение, ако това решение е незаконосъобразно, Централната 

избирателна комисия е длъжна да приложи закона.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Кой иска думата?  

Колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да уточним, че има разлика между 

недействителност на регистрация и незаконосъобразност, защото, 

да, Централната избирателна комисия е компетентна да обяви 

недействителност на регистрацията на кандидатските листи, но тази 

недействителност е, когато един кмет е регистриран в повече от два 

района, повече от две партии и т.н. В този случай ние обявяваме 

недействителност на една от техните регистрации. Но в случая аз не 

съм съгласна, че ние можем така да отменим решение на общинска 

избирателна комисия за регистрация. Ние тук можем да направим 

проверка за наличието на постоянен и настоящ адрес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Напълно подкрепям казаното от колегата 

Бойкинова. Всеки от членовете на ЦИК може да казва каквото си и 

ска на микрофон, госпожо Солакова, и то си е за негова сметка. 
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Няма нужда други членове да му обясняват какво да казва и какво 

не. 

Не съм съгласен също така и с тази част от решението, в 

която се твърди, че официалната справка от ГД „ГРАО“, видиш ли, 

бил неистински или не знам какъв удостоверителен документ. не 

виждам на какво основание – че не пишело за къде ще послужи. Ако 

той я удостоверява и е издаден от компетентния орган, той е такъв . 

Така че аз също считам и аз в никакъв случай няма да подкрепя това 

решение и по двете причини.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да чуем докладчика. 

Колега Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Именно защото няма удостоверителен 

документ от ГД „ГРАО“ е постановено това решение. Именно 

заради тази липса на този документ – ето, въз основа на това са 

постановили регистрацията, е и аргументът за заличаване на 

въпросните кандидати. От този документ очевидно нищо не личи. 

Това е документът, въз основа на който е докладвано на ОИК лично 

и е получен лично от председателката, за да може да докладва на 

заседание на общинската избирателна комисия, видно и от 

протокола. Това нещо, наречено документ или протокол абсолютно 

нищо не удостоверява по отношение на регистрацията, поради което 

тази регистрация на документално ниво е опорочена.  

Като оставям настрана останалото, може ли някой да 

извърши регистрация въз основа на това нещо, наречено справка? 

(Реплика на Ивайло Ивков.) За кого е извършена тази справка? Няма 

за кого е извършена тази справка, няма за кого въобще е направено, 

какво е направено, от някакъв безличен служител нещо било 

направено, тоест, кметът свидетелства, че някакъв безличен 

служител е направил нещо и въз основа на това нещо го е сложил 

като проверка – това ли твърдим?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Бойкинова. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: В момента изпращаме писма до 

всички общински избирателни комисии, защото ние вече сме 

проверили вече кандидатите, независимо че те са ги проверили и им 

указваме да заличат. В тази проверка съществуват ли тези, че нямат 

постоянен и настоящ адрес? Ако те действително нямат, ние ще 

укажем да се заличат общинските избирателни комисии, но не ние 

да им ги отменяме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Пак почнахме да бъркаме нещо. Тук се 

говореше за несъответствия между данни на местните служби 

„ГРАО“, издадени надлежни удостоверения по Закона за 

гражданската регистрация и другия текст, получен от централното 

ръководство на ГД „ГРАО“ пак по надлежен ред, че има 

несъответствия, докато тук в случая се касае въобще за липса на 

такива удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Виждам един абзац, в който се казва, 

че предвид изложеното Централната избирателна комисия указва на 

ОИК  -  Венец да заличи регистрациите, а в диспозитива отменяме 

решението. (Реплика на Ерхан Чаушев.) То е едно изречение. Връща 

преписката за изпълнение на указанията. Ние ги отменям, а те какво 

да заличат? Това не са ли същите решения, с които те са 

регистрирани?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, извинявайте, че малко по-късно 

се включвам, затова попитах колегата докъде е стигнал диспутът. 

Хайде, да не е константната практика, но вече е постоянната 

практика на ЦИК и аз считам, че трябва да се остави без 

разглеждане, тъй като едно лице, което не е в това производство, 

обжалва решения, които се отнасят за други политически субекти, 

както беше решението ни за Петрич, както бяха още няколко 

решения в тази връзка. Такава е и постоянната практика на 
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Върховния административен съд, след като се депозира жалба пред 

съответния орган или било съд, първо се изследва първо дали 

жалбата е допустима, тоест, дали лицето, жалбоподателят има 

правен интерес от обжалването. Считам, че в случая жалбоподателят 

няма правен интерес от обжалването и предлагам жалбата да бъде 

оставена без разглеждане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, доколкото успях 

да разбера, документите са внесени след срока. Ние имаме жалба 

или сигнал, при което трябва да установим документите дали са 

внесени след срока. (Реплика: Внесени са.) Внесени след срока 

регистрирани кандидати ще ги оставим в сила, това ли - трябва да 

разбера от константната практика на ЦИК, на която се позоваваме. 

Репликата ми е към колегата Баханов.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Първо колегата 

Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Дуплика. Аз не знам дали и къде е 

доказано, че са внесени след крайния срок и не може една общинска 

избирателна комисия да си определя срок до 12 часа на последния 

ден, както е определила до 16.30 часа. Чета, че има някакъв снимков 

материал, който не знам от кой е правен, кои лица са на него и какво 

доказва този снимков материал, не по установения ред направен. 

Така че считам, че не може да се приеме за годно доказателствено 

средство.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Войнов иска 

думата. Други колеги?  

Какво гласуваме? Имаме проект за решение и ново 

предложение на колегата Баханов да се остави без разглеждане 

подадените жалби, казва той. Колеги, процедура по гласуване на 

решението на предложението на колегата Баханов да се оставят без 

разглеждане жалбите.  
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Гласували: 16 членове на ЦИК: за – 8 (Стефка Стоева, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров); 

против – 8 (Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева). 

Колеги, това предложение не събира гласове, трябва да 

гласуваме предложението за решение на колегата Чаушев. 

(Коментари в залата.) Колеги, обстановката беше изяснена 

отвсякъде. Въпросът е: решение, в което са позитивни за 

регистрация. Можем ли да ги отменяме, или без разглеждане. Това е 

тук питането.  

Гласуваме проекта за решение на господин Чаушев, колеги. 

Процедура по гласуване.  

Гласували: 15 членове на ЦИК: за – 8 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Николай Николов, 

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

7 (Стефка Стоева, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров).   

Номерът на решението е № 1269.  

Има ли колега с доклад? Само да вървим по редицата, за да 

довършим. Колегата Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, искам да Ви докладвам едно 

писмо. Писмото е от едно възражение от коалиция „Демократична 

България Обединение“, постъпила с входящ номер МИ-11-50 от 29 

септември 2019 г. Възражението е срещу едно лице, което работи в 

ОИК – Созопол като поддръжка на компютърната техника на 

граждански договор. Възражението е това, че всеки ден присъства на 

заседанията на ОИК, без да има необходимост, който считаме за 

вмешателство в работата на комисията при вземане на решения и 

изнасяне на информация. Съгласно заеманата длъжност, трябва да се 

явява при необходимост и смята, че това е грубо нарушение и е 
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конфликт на интереси. Настояват Коалиция „Демократична 

България“ – така е подписана, но това е по имейл от някакво лице: 

Весела Райкова.  

Подготвил съм едно писмо - може да го видите в моя папка – 

със следното съдържание: „Информираме Ви, че съгласно чл. 81, във 

връзка с чл. 66, ал. 1 (ИК) член на ОИК не може да бъде съпруг на 

кандидат за съответен вид избор. Посоченото ограничение не се 

отнася до технически сътрудници в общинските избирателни 

комисии. Съгласно чл. 85, ал. 10 (ИК) на заседанията на ОИК може 

да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции и 

инициативни комитети, наблюдатели и представители на средства за 

масово осведомяване. Изборният кодекс не предвижда други лица да 

присъстват на заседанията на ОИК. Предлагам освен  до податели, и 

копие до ОИК – Созопол да бъде изпратено.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Дюкенджиева 

иска думата.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нищо против отговора на 

господин Войнов, но по повод на това лице, назначено като 

технически сътрудник в ОИК – Созопол, на подобен въпрос вече 

съм отговаряла. Аз бях докладчик. Точно по повод техническото 

лице, назначено в ОИК – Созопол, извинявайте, грешка на езика – 

Централната избирателна комисия, аз бях докладчик, съжалявам, 

грешка беше - за едно и също нещо отговаряме просто.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки по 

проекта за отговор, по писмото на г-н Войнов?  

В момента докладва господин Войнов. Моля, процедура по 

гласуване на отговора му.  

Гласували: 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

няма. 

Имате ли друг доклад?  

Продължаваме. Има ли готови колеги? Нямаме.  

Колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Текстът е такъв, какъвто е, при 

господин Джеров сутринта мина. В него се обяснява, че имаме 

специално решение, че то ще бъде приложено към това решение, 

така че съобразно нашето ново решение може да се отвори, един 

вид, което не му казвам, но му изпращам основанията.  

Не е вече първото писмо. Моля процедура по гласуване, 

колеги.  

Гласували: 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

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

няма. 

Продължаваме. Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

писмо от ОИК – Варна във връзка с наше писмо до тях относно 

кандидати за общински съветници, които са граждани на други 

държави-членки. Изпратили са ни заявлението декларация на 

кандидат за общински съветник, приложение 66. Има и копие от 

документа на лицето. Ще го изпратим, предлагам Ви, до 

Министерството на правосъдието и МВР – Главна дирекция 

„Миграция“ за извършване на съответната проверка. Но Ви 

предлагам писмото да бъде гласувано заедно – има и друго такова – 

едновременно с другите писма и приложени документи, които сме 

получили от Общинска избирателна комисия – Асеновград, също за 

регистриран кандидат, гражданин на друга държава членка. 
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От общинска избирателна комисия – Попово, по същия 

начин.  

От ОИК – Своге ни уведомяват, че регистрираният кандидат, 

за когото липсват данни в базата данни, е всъщност руски гражданин 

и са заличили регистрацията на това основание.  

От Нова Загора ни изпращат също информация за кандидат, 

който е гражданин на друга държава членка на Европейския съюз. За 

всички тези ОИК-ове, които в момента Ви докладвах, Ви предлагам 

да изпратим приложените документи за регистрираните кандидати 

за проверка в Министерството на правосъдието и в Главна дирекция 

„Миграция“ към МВР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Гласуваме, колеги, 

общо гласуване на изчетените писма, които са с идентично 

съдържание.  

Гласували: 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

публикувано, предполагам – получили сме писмо от Иво Цонков, 

администрацията на Министерския съвет, с броя на печатите за 

секционните избирателни комисии за подвижните секции за 

изборите на 27-ми по общини. Може да го погледнете, за сведение 

Ви го докладвам за запознаване.  

Докладвам Ви писмо, което сме получили от звеното за 

контрол на бюлетини, с приложени писма – поръчки до печатницата 

на БНБ, въз основа на нашите заявки, които подаваме включително 

за тиража на бюлетините и корекциите на тиражите. За сведение Ви 

докладвам.  
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Докладвам Ви от ОИК – Ловеч ни информират за заличаване 

на регистрацията на кандидати за кмет на кметство в с. Слатина и 

кмет на кметство Малиново, въз основа на писмото, което 

изпратихме след извършената проверка и резултатите от проверката 

в ГД „ГРАО“. Регистрираните кандидати не отговарят на 

изискванията на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение 

966 на Централната избирателна комисия и на основание чл. 87, ал. 

1, т. 15 са приели решение за заличаване регистрацията на 

кандидатската листа за кмет на кметство в с. Слатина, с посочения 

кандидат. Заличили са регистрацията на кандидата за кмет в с. 

Малиново, с посоченото име на кандидата.  

Между другото, ние изпратихме на Ловеч информация само 

за Малиново. Аз в момента Ви го докладвам за сведение и в същото 

време искам допълнително да направя проверка за кандидата за кмет 

в кметство Слатина, което не фигурира в списъка, който ние е 

предоставен като резултат от проверката в ГД „ГРАО“. За сведение 

Ви го докладвам, в изпълнение на указанията на Централната 

избирателна комисия.  

Уважаеми колеги, допълнително писмо – вчера Ви докладвах, 

че предлагам на работна група да обсъдим писмо на ОИК – 

Столична във връзка с номерацията на изборните райони за изборите 

на кметове за кметства. Днес има допълнително писмо.  

От някои общински избирателни комисии също получаваме 

предложение или уточнение, че в нашата заявка за тираж на 

бюлетините не сме предвидили 10-процентен резерв. Колеги, 

продължаваме да считаме, че писмено трябва да получим с 

основателни причини и аргументи мотиви от страна на общинската 

администрация предложение за увеличаване на тиража, който ние 

сме заявили, освен ако, разбира се, не сме допуснали техническа 

грешка. 

Още едно писмо, което ще Ви помоля да допълним към 

предишното на Велико Търново. Те бяха първите и затова е най-
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отдолу тяхното писмо – с приложено заявление – декларация на 

кандидат, който е гражданин на друга държава членка. Ще го 

допълним към първото писмо, което гласувахме за проверка в МВР 

и „Миграция“. 

Искам само да Ви информирам, че в община Добричка 

бюлетините продължават да бъдат с местна коалиция без 

обозначение – нито съкратено, нито пълно, а имаме само 

наименованието на местната коалиция. Ще направя едно копие, за да 

мога да Ви го покажа. Мисля, че трябва да се блокира на този етап 

бюлетината, защото няма местна коалиция, няма „М.К.“ дори. 

(Въпрос от залата.) Да, обадиха се оттам, но ще го поправят. 

Блокирана е бюлетината.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа в 

моя папка е представен първият седмичен отчет на „Мелива“ ООД. 

Входящият номер е МИ-25-24. С него ни представят седмичния 

отчет в националните онлайн медии, в регионалните онлайн медии. 

Има го публикуван в цялост. Имаме преизпълнение на планираните 

показатели. 

Колеги, с входящ номер 22-267, във връзка с докладваното 

писмо, от мен вчера, от Павлин Симеонов, председател на ПСИК – 

Плевен, неколкократен председател и проведения телефонен 

разговор с него, той отново е изпратил писмо към ЦИК с обобщение 

на неговите предложения, като е допълнил още две. Докладвам Ви 

го за запознаване. Той предлага ЦИК да изготви становище към 

парламента за промяна на Изборния кодекс и да разреши на личните 

асистенти на хора с увреждания да гласуват в СИК.  

Другото е на основание на чл. 26, ал. 1, т. 25 от Изборния 

кодекс: да се приеме решение, с което да се потърси начин при 

редовни избори да се преустанови системното нарушение на закона 

от страна на СИК, която изпада в ситуация да напомня на 

гласоподавателите, че могат да подадат заявление за гласуване по 
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настоящ адрес 15-и, след крайния срок, което е: трябва да се 

регистрират по настоящ адрес, каквато е ситуацията с предстоящите 

избори за общински съветници.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Нямате друг доклад? Госпожо Георгиева, заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, докладвам Ви проект за решение за 

промени в състава на Общинска избирателна комисия – Ракитово, 

област Пазарджик. Със свое решение № 12-16 МИ от 26 септември 

2019 г. Централната избирателна комисия е освободила като член на 

Общинска избирателна комисия – Ракитово  Петър Ангелов 

Пейчинов. Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-417 от 1 

октомври от Росица Ангелова Рускова, упълномощен представител 

на партия ГЕРБ за назначаване на нов член в състава на Общинска 

избирателна комисия – Ракитово, а именно: на мястото на Петър 

Ангелов Пейчинов да бъде назначена Виктория Цанкова Кирдакова. 

Същата е утвърдена в списъка на резервните членове и Централната 

избирателна комисия разполага с нейната декларация и копие от 

дипломата за завършено висше образование. 

Предвид изложеното, предлагам на Централната избирателна 

комисия да реши: Назначава за член на Общинска избирателна 

комисия – Ракитово, област Пазарджик Виктория Цанкова 

Кирдакова със съответното ЕГН. На назначения нов член на 

общинската избирателна комисия да се издаде удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада на госпожа Георгиева за назначаване на член 

на ОИК – Ракитово. Има ли други предложения? Ако няма, моля, 

процедура по гласуване.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 
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Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Номерът на решението е 1270.  

Имате ли друг доклад? Госпожо Цанева? Госпожо Стойчева?  

Господин Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: От Общинска избирателна комисия – 

Бойница ни уведомяват, председателят само е подписал писмото – с 

вх. № МИ-15-605. Председателят ни уведомява, че заместник-

председателят му от квотата на „Обединени патриоти“, назначен с 

еди-кое си решение е регистриран и като кандидат за общински 

съветник под № еди-кой си в листата на „Атака“ за участие в 

изборите във Видин. Не знам къде е Бойница, сега дойде. Обаче 

забележете последния абзац: На основание чл. 3, ал. 3 (ИК) и секция 

„Въпроси и отговори“, въпрос № 21 - вече е и нормативно 

основание, поздравявам колегите, че се запознават с рубриката – 

член на общинска избирателна комисия не може да бъде кандидат 

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

друга община.  

Така че при това положение – аз забравих какво решихме, 

даваме ли указания, да не стане, че сме ги привикали да се откаже от 

едното, или директно да готвя за утре решение за освобождаване 

като член на общинската избирателна комисия. Моля да ми 

припомните.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Какво е предложението за диспозитив на 

решението от докладчика? Не обсъждаме вероятности, мисля, че 

обсъждаме проекти за решения с диспозитив, и обсъждаме именно 

решения с диспозитив.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки, 

колеги?  
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Прав е колегата Чаушев, прав е, съгласен 

съм. За мен това е сигнал. От колега – председател на ОИК за 

несъвместимост на заместник-председателя на същата ОИК, който 

има данни, че е общински съветник. Пристигна преди половин час 

някъде на бюрото ми. Считам, че е спешно и искам да го обсъдим, за 

да Ви предложа утре проект за отговор, защото не си спомням коя 

позиция възприехме. Каза се, че не могат да бъдат привиквани, да 

им се казва от кое да се откажат, каза се също така, че ако е член на 

ОИК и не си е подал молба и се регистрира като кандидат, трябва да 

отменим регистрацията му, тоест да го заменим в ОИК. Казаха се и 

други неща. Затова аз поставям за обсъждане въпроса, защото е 

сравнително спешен въпросът, днес дойде, преди малко, няма 

подготвен проект, за да подготвя и писмен проект утре. Предлагам 

да го освободим като член на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не можах да разбера дали е 

сравнително спешен, неспешен или спешен. И с второто съм 

съгласна, че не знаем в крайна сметка към кое се ориентирахме в 

тази комисия, защото наистина и аз вече се обърках, защото в някои 

случаи в ОИК-овете привикваме кандидатите, членове на секционни 

избирателни комисии и ги караме да подават заявления. Аз също 

считам, че следва да освободим лицето като член на общинска 

избирателна комисия, в случай, че се окаже, че продължава да е член 

на общинската избирателна комисия и е регистриран като кандидат 

за общински съветник.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз предлагам на 

колегата докладчик да извърши пълна проверка дали изнесеното в 

сигнала или жалбата отговаря на истината, да провери – вече са 

качени листите, предполагам – това лице дали е регистрирано като 
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кандидат за общински съветник, дали е член или председател на 

ОИК или заместник-председател и тогава да обсъждаме този казус. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колега Баханов, ясно е, че ще направя 

тази проверка, казах, че ей сега дойде. Въпросът е: ако отговаря на 

истината – тя явно е направена от председателя – дали ние ще дадем 

възможност на лицето, или директно ще го освободим от ОИК. Това 

е въпросът, който поставих за обсъждане. Ако искате, да прекратим 

обсъждането, ще Ви включа проекта за утре, и това е.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре,  но утре – с 

проекта.  

Има ли други готови с решения, които да обсъдим и с много 

важни въпроси и отговори, или да се ориентираме към закриване на 

заседанието?  

Не виждам.  

Закривам заседанието. 

Насрочвам следващото заседание утре, 2 октомври, 10.00 

часа, колеги.  

 

(Заседанието беше закрита в 19.40 часа.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

 

Стенографи: 

Нина Иванова 

 

Юлия Стоичкова 


