ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 145

На 19 октомври 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклад във връзка с отпечатване и доставка на бюлетини.
Докладва: Севинч Солакова
1а. Решение за поправка на техническа грешка
Докладва: Севинч Солакова
2. Регистрация на агенция, която ще извършва проучване „на
изхода“ (exit-poll) в изборния ден
Докладва: Силвия Стойчева
3. Регистрация на наблюдатели
Докладва: Силва Дюкенджиева
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки
Докладват: Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Йорданка Ганчева,
Силвия Стойчева
5. Доклад относно проведени обучения
Докладва: Таня Йосифова
6. Разни
Докладват: Димитър Димитров, Емил
Войнов,
Николай
Николов,
Силва
Дюкенджиева, Севинч Солакова, Кристина
Стефанова, Ивайло Ивков, Георги Баханов,
Таня Цанева
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Георги
Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Таня
Цанева, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов.
Заседанието бе открито в 14,20 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията и Кристина
Стефанова – зам.-председател на комисията.
***
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги!
Откривам днешното заседание.
Отсъстват само колегите Александър Андреев и Бойчо
Арнаудов, които са в отпуск. Госпожа Цанева ще дойде всеки
момент. Работен ден за Комисията с ненормирано работно време.
Имате проект за дневен ред.
Госпожо Ганчева!
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В точка 4 – жалби, да ме включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Госпожа
Ганчева в точка „Доклади по дела, жалби, сигнали и
административнонаказателни преписки“.
Друг колега?
Колега Стойчева!
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да ме включите в точка „Доклади по
дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.
Друг колега?
Колега Баханов!
ГЕОРГИ БАХАНОВ: В „Разни“, ако обичате, госпожо
председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да.
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Друг? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с
допълненията.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги
Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Таня
Цанева), против – няма.
Оправомощавам госпожа Стефанова да води днешното
заседание.
Заповядайте колега Стефанова.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
преминаваме към точка 1:
1. Доклад във връзка с отпечатване и доставка на
бюлетини
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
КРИСТИНА
СТЕФАНОВА:
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, днес по график
върви доставката на бюлетините за областите Стара Загора, Смолян,
Разград, Силистра и Добрич. Докладвам ви го за сведение.
Във връзка с отпечатването на бюлетините и исканията за
допълнителен тираж ви докладвам искане, което получихме снощи
от ОИК – Велико Търново и от община Велико Търново. За кметове
на кметства (ще ви ги изчета с броя, който предлагам за
допълнителен тираж) с оглед на броя на заявленията за гласуване по
настоящ адрес, за което имаме данни от общинската администрация
към 17.10.2019 г.
За кметство Бълван – със 129 избиратели по настоящ адрес
заявени предлагам ви допълнително 100 броя за отпечатване, те са
поискали 200 броя, но мисля, че ще се справят.
За кмет на кметство Килифарево, тук съм длъжна да кажа, че
най-вероятно сме допуснали грешка и аз съм ви докладвала за
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Килифарево вместо 1 900 първоначално 1 200 броя. В този смисъл
сега се налага допечатка, макар че броят на заявените по настоящ
адрес е само 11, 700 броя бюлетини се налага да се допечатат за кмет
на кметство Килифарево. Пак, казвам, че грешката е наша,
техническа грешка сме допуснали при подаването на
първоначалната заявка.
За кмет на кметство Леденик – 131 избиратели по настоящ
адрес, предлагам ви 100 броя допълнителен тираж.
За кмет на кметство Пчелище – 97 избиратели по настоящ
адрес, предлагам ви 100 броя допълнително, защото с оглед на броя
на избирателите този брой се налага, за да обезпечи към сто
процента избирателна активност.
За кметство Ресен имат предложение за 100 броя. Вярно е, че
имат 113 по настоящ адрес, но там броят на избирателите по
предварителните избирателни списъци е 1 523. Ние сме подали
заявка за 1 600. Сега искат 1 636, мисля, че не се налага
допълнителен тираж.
За кметство Церова курия – 112 избиратели по настоящ
адрес, предлагам ви 100 броя допълнителен тираж. В тяхното искане
има и за кмет на кметство Шемшево. Имат 41 броя по настоящ
адрес, искат 4365 броя, ние сме подали заявка 400, мисля, че ще им е
достатъчно.
Така с тези искания за Велико Търново, заедно с вчера
гласуваното за Кранево ви предлагам да изпратим заявка с
номерацията на бюлетините за Кранево – община Балчик и тези
кметства, които докладвах в община Велико Търново.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова
Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Таня Цанева, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
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Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Преминаваме към точка 2:
2. Регистрация на агенция, която ще извършва
проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане,
подписано от изпълнителния директор на социологическа агенция
„ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ ЕАД“ за допълнителна
регистрация на петима анкетьори. Същата агенция вече е
регистрирана с наше решение като такава, която ще извършва
проучване на изхода в изборния ден. Предварителната проверка,
извършена от „Информационно обслужване“ установява, че всички
лица отговарят на изискванията. Предвид това и на цитираните
правни основания Централната избирателна комисия реши:
регистрирана като анкетьори предложените от агенцията 5
упълномощени лица съгласно списък, приложен към настоящото
решение. На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
гласуваме проекта за решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова
Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Таня Цанева, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева) против – няма.
Номерът на решението е 1446.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в моята папка, проектът е №
4083, можете да видите проект на решение относно регистрация на
„ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП” ЕООД, като агенция, която ще
извършва проучване на изхода в изборния ден. Постъпило е
заявление, подписано от представляващите „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ
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ГРУП” ЕООД лица Лидия Йорданова и Ирена Ускова за регистрация
на агенцията, като такова, която да извършва проучване exit-poll в
изборния ден. Към заявлението са приложени всички изискуеми
документи.
Предварителната
проверка,
извършена
от
„Информационно обслужване“ установява, че 208 лица, предложени
за анкетьори отговарят на всички изисквания и едно от лицата не
отговаря на посочените в наше решение изисквания.
Предвид изложеното и на съответните правни основания
Централната избирателна комисия реши да регистрира „ЕКЗАКТА
РИСЪРЧ ГРУП” ЕООД, като агенция, която ще извършва проучване
„на изхода“ (exit-poll) в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г. и я вписва в регистъра за
публикуване на социологическите агенции. Регистрира като
анкетьори предложените от агенцията 208 упълномощени лица
съгласно списък, приложен към настоящото решение. На
регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
гласуваме проекта за решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова
Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Таня Цанева, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Номерът на решението е 1447.
Колеги, преминаваме към точка 3:
3. Регистрация на наблюдатели.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря,
госпожо
председателстващ.
Уважаеми колеги, в моя папка от днешно заседание има
качен проект за решение за регистрация, първоначална, на
„ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ – НЕМЕЗИДА“.
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Заявлението е с вх. № 10 от 17.10.2019 г. от сдружението „ЦЕНТЪР
ЗА
ГРАЖДАНСКИ
ИНИЦИАТИВИ
–
НЕМЕЗИДА“,
представлявано от Кирил Мариянов чрез упълномощеното лице
Гено Гошев Стоянов за регистрация за участие с наблюдатели. Към
заявлението са приложени: извлечение от Търговския регистър,
пълномощно в полза на господин Гено Стоянов, декларации 11 броя
по образец № 24 от нашите изборни книжа, списък с имената и ЕГНата на упълномощените от сдружението лица. Видно е, че лицето е
определено за извършване на дейност в обществена полза, отговаря
на изискванията на Изборния кодекс и на наше Решение № 952. От
справката, която е получена от 18.10.2019 г. е видно, че всичките 11
лица отговарят на изискванията, поради което, колеги, ви предлагам
да регистрираме сдружение „ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ
ИНИЦИАТИВИ – НЕМЕЗИДА“ за участие с наблюдатели в
изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., като
българска неправителствена организация и съответно да
регистрираме като наблюдатели посочените 11 лица с имена и ЕГНта, да им се издадат удостоверения и да бъдат и да бъдат вписани в
регистъра за публикуване.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
предложения към проекта за решение? Няма.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова
Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Таня Цанева, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Номерът на решението е 1448.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, другото
сдружение, което искам да ви докладвам с наблюдатели, те са
допълнително представени на регистрирано сдружение, това е
„ФЕДЕРАЦИЯ
НА
НЕЗАВИСИМИТЕ
СТУДЕНТСКИ
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ДРУЖЕСТВА“. Подаден е списък със столица, заявлението е
подписано от представляващия Тодор Христов Гунчев чрез
пълномощника Валери Димитров. Списъкът е представен на
технически носител. Има представени декларации и пълномощно от
господин Тодор Гунчев в полза на Валери Димитров. От справката
обаче, която сме получили на 18.10.2019 г. е видно, че от тези 100
подадени лица 86 отговарят на изискванията, а за 14 лица са
установени несъответствия.
Колеги, предлагам ви проект на решение, с който да
регистрираме 86 лица – така, както са описани с имената и ЕГН-ата
и съответно да им бъдат издадени удостоверения, като решението
подлежи на обжалване.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
гласуваме проекта за решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова
Стефанова, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Номерът на решението е 1449.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.
В тази точка аз нямам друг доклад.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
преминаваме към точка 4:
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в днешна
папка ще видите, че имаме постъпила жалба от госпожа Ваня Стоева
Андонова. Жалбата е с вх. № МИ-15-990, самата жалба, като жалба е
качена във вчерашно заседание, а в днешно е проектът за решение.
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Уважаеми колеги, постъпила е жалба с вх. № МИ-1-990 от
госпожа Ваня Стоева Андонова – председател на „ВМРО-БНД“ в
приморско срещу Решение № 79-МИ от 14.10.2019 г. на ОИК –
Приморско. С обжалваното решение ОИК – Приморско е оставила
без уважение жалбата на госпожа Андонова относно извършено
нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 5 от ИК. Жалбоподателят
оспорва решението в срок и твърди, че върху плакати на „ВМРОБНД“ за залепени агитационни материали на други политически
сили, като залепването е осъществено по такъв начин, че не
позволява на избирателите да видят чий агитационен материал е
положен отдолу и не позволява и неправомерно залепеният материал
да бъде премахнат без да бъде унищожен този на „ВМРО-БНД“.
Колеги, ние сме се произнасяли по жалба на госпожа Андонова,
само че по Решение № 55, а това е по Решение № 79.
Поискано е от ОИК – Приморско да изиска запис от
охранителната камера, която е на улицата, където са поставени
материалите. Жалбоподателят не е съгласен с изложените в
оспорваното решение мотиви и иска неговата отмяна. Централната
избирателна комисия, след като се запозна с преписката, намира
жалбата за неоснователна и съответно обжалваното решение – за
законосъобразно. ОИК – Приморско е извършила проверка на място,
установила е, че има поставени агитационни материали, но в
решението си е приела, че не може да се установява кой материал е
поставен най-отдолу, както и че няма правомощия да изисква записи
от охранителни камери и да ги приема като доказателства в
производството, както и че не може да установи кои са лицата, които
са залепили агитационните материали, поради което нарушителите
няма как да бъдат санкционирани.
Колеги, предлагам ви да отхвърлим жалбата от госпожа Ваня
Андонова – председател на „ВМРО-БНД“ – Приморско срещу
Решение № 79 на ОИК, съответно да върнем преписката на
общинската избирателна комисия, като това решение подлежи на
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обжалване пред Административен съд – Бургас чрез ОИК в
тридневен срок от обявяването му.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
мнения и допълнения към проекта за решение относно жалбата на
Ваня Андонова – председател на „ВМРО-БНД“ – Приморско? Няма.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър
Димитров, Емил Войнов, , Таня Цанева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева), против – 4 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Цанкова Стефанова).
Номерът на решението е 1450.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, на 18.10.2019
г. с вх. № МИ-22-452 сме получили жалба от И. М. П., който иска
да освободим председателят на ОИК – София. Буквално е написано
„жалба срещу решение на ЦИК за назначаване на госпожа Полина
Витанова за председател“. Той иска нейното освобождаване, тъй
като счита за недопустимо изпълнението на длъжността
„председател“ поради това, че е допуснала на територията на
Столична община да се разиграва пародия за избори за кмет на
Столична община, като се допускат абсолютно неверни,
манипулативни, подвеждащи гражданите материали, че изборът е за
кмет на София, а не за кмет на Столична община. Колеги, предлагам
тази жалба за сведение.
В моя папка в днешно заседание има качена една жалба с вх.
№ МИ-15-893. Тази жалба е от 12.10.2019 г., тя е в срок, аз я
докладвам малко по-късно и предвид, че бяхме на обучение. Има
качен проект за решение в моя папка, проектът е с № 4084.
Жалбата е от господин Б. А. Й., в качеството му на
представляващ сдружение „Спортен клуб по вдигане на тежести“ и
жалбата е срещу Решение № 134 на ОИК – Велико Търново. С
обжалваното решение колегите от ОИК – Велико Търново
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единодушно са установили нарушение на Изборния кодекс, което се
изразява
в
поставяне
на
агитационни
материали
на
нерегламентирани места и съответно на основание чл. 186, ал. 1
ОИК е указала на кмета на община Велико Търново, че следва да
предприеме необходимите мерки по премахване на агитационните
материали, които се намират на северната страна на стадиона в гр.
Велико Търново.
Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК е постановено
в нарушение на материално-правните и процесуално-правните
разпоредби, поради което е незаконосъобразно и следва да бъде
отменено. Твърди се, че с постановяването на това решение се
засягат негови права и законни интереси, като наемател на имота,
дал изричното си съгласие за поставяне на агитационните материали
на ПП „ГЕРБ“ в местните избори. Според жалбоподателят ОИК –
Велико Търново не е извършила цялостна проверка по казуса, а
съобразно наемният договор представляваното от него сдружение
„Спортен клуб по вдигане на тежести“ притежава правомощията на
ползване и стопанисване на спортната база. Към жалбата е приложен
договорът за наем.
Жалбоподателят оспорва решението на ОИК и моли
Централната избирателна комисия да отмени решението, като
незаконосъобразно и в нарушение на конституционните му
политически и граждански права.
Колеги, аз ви предлагам във връзка с жалбата, ОИК – Велико
Търново е определила свои представители, те са направили проверка
на място, установили са, че са поставени плакати на кандидати в
нарушение на чл. 183 ИК. Във връзка с това Комисията приема, че
служебно й е известно, че стадионът е публична общинска
собственост, мястото, на което са поставени плакатите не е
определено за поставяне на съответните агитационни материали.
Съобразно договора за наем на спортни имоти и съоръжения
общинска собственост наемателят сдружение спортен клуб „Петър
59“ е неучастие от спортни обекти и съоръжения, които
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представляват зала за щанги, треньорска стая, съблекалня, така е
описано и в договора за наем.
Колеги, моето предложение е да отхвърлим жалбата от Бончо
Аврамов Йорданов в качеството му на представляващ сдружение
„Спортен клуб по вдигане на тежести“ срещу Решение № 134 от
09.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново, съответно да върнем
преписката на ОИК – Велико Търново, като решението подлежи на
обжалване пред Административен съд – Велико Търново.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
изказвания относно проекта за решение?
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Катя Иванова, Кристина Цанкова Стефанова, Севинч
Солакова, Димитър Димитров, Таня Цанева, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Номерът на решението е 1451.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви.
Нямам друг доклад в тази точка.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо
Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Не съм готова.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо
Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали
се намира жалба с вх. № МИ-11-81 от 18.10.2019 г. Тя е до ЦИК с
копие до ОИК, Министерството на земеделието и храните,
Изпълнителна агенция за борба с градушките. Жалбата е от
Красимир Пейчев, който е представляващ местна коалиция
„Български земеделски народен съюз“ за участие в предстоящите
избори, като е против неправомерни действия и нарушения на чл.
168, ал. 3 и чл. 182, ал. 3, т. 3 от Изборния кодекс от кандидата за
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кмет на община Долни Дъбник на Партия „ВМРО“ господин
Христов. Жалбата е от компетентността на ОИК – Долни Дъбник
според мен, тъй като касае нарушение на територията на този
изборен район. Предлагам ви да я изпратим приложено за действия
по компетентност, тъй като колегите от ОИК – Долни Дъбник са в
копие, въпреки, че те са адресати, затова ние приложено да им я
изпратим за действия по компетентност.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
гласуваме предложението на докладчика да изпратим жалбата по
компетентност на ОИК – Долни Дъбник.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Димитър
Димитров, Таня Цанева, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против –
няма.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в моята папка с проект №
4081 може да видите жалба срещу решение на ОИК – Пещера.
Постъпила е жалба от И. С. срещу Решение № 108 на ОИК –
Пещера, с което същата е оставали без уважение негов сигнал като
недоказан и неоснователен. На 18.10.2019 г. в ЦИК е получена и
административната преписка от ОИК – Пещера по сигнала на И.
С. След като се запозна с оплакванията в жалбата и с обжалваното
решение ЦИК намира за установено следното. В ОИК – Пещера е
получен сигнал от И. С., изпратен от ЦИК по компетентност.
В същия
се твърди, че бившият кмет на община Пещера
Николай Зайчев продължава да ходи незаконно на работа и да
ръководи работата на общинска администрация. Единственото
доказателство в подкрепа на сигнала е приложеното обръщение
към жителите на град Пещера, публикувано в лични профил на
жалбоподателя в социална мрежа. При това положение ОИК
– Пещера е следвало да остави сигнала без разглеждане, като
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недопустим, тъй като същият се основава на приложената към него
извадка публикувано обръщение в личния профил на жалбоподателя
в социална мрежа. Общинска избирателна комисия – Пещера е
следвало да съобрази разпоредбата на § 1, т. 15 от ДР на ИК,
съгласно която социалните мрежи, като Фейсбук, Туитър и други,
както и личните блогове не са медийни услуги. Следователно ОИК –
Пещера не може да контролира тяхното съдържание. Вместо това
ОИК – Пещера е счела, че в сигнала са изложени само твърдения без
доказателства и е постановила Решение № 108 от 15.10.2019 г., с
което оставя без уважение сигнал, подаден от И. П. С., като
недоказан и неоснователен. Оспореното решение № 108 от
15.10.2019 г. е постановено по недопустим сигнал и следва да бъде
обезсилено, а подадената жалба – оставена без разглеждане.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с
чл. 88, ал. 1 от ИК Централната избирателна комисия обезсилва
Решение № 108-МИ от 15.10.2019 г. на ОИК – Пещера, връща
административната преписка на ОИК – Пещера. Решението подлежи
на обжалване чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен
срок от обявяването му.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Димитър
Димитров, Таня Цанева, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против –
няма.
Номерът на решението е 1452.
Госпожа Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, преписката е във вчерашна мрежа с вх. № МИ-15875, жалба от господин Пламен Иванов Пенчев – кандидат за кмет
на община Ветово от Коалиция „Ние, гражданите“. Господин
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Пенчев първоначално подава жалба до ОИК – Ветово, като твърди в
жалбата, че плакатите, разпространявани от кандидата за кмет на
община Ветово от Партия „МИР“ са без задължителен реквизит, а
именно от кого се издават. Общинска избирателна комисия – Ветово
разглежда жалбата и постановява Решение № 64, че след направена
служебна проверка се установява, че в долната част на плаката
безспорно и видимо има надпис „Издава се от „МИР“. Господин
Пенчев обжалва Решение № 64 от 16.10.2019 г. на ОИК – Ветово до
ЦИК, като смята, че дори и при неговото прочитане на това, че се
издава от „МИР“, какво е това МИР – рекламна агенция, печатница,
промоутърска фирма, издателство или политически субект. Моето
предложение е ЦИК с протоколно решение да не установи
нарушение по чл. 183, ал. 1.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
мнения относно становището на докладчика?
СТЕФКА СТОЕВА: Имаме решение на ОИК, освен с
писмено решение да се произнесем. Искането за установяване на
нарушение не е до нас. При нас се оспорва решение на ОИК.
Разбирам, че искате да кажете, че то е правилно?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Да, то е правилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Трябва да има писмено
решение.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Добре, ще го изготвя.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
отлагаме за по-късно преписката на госпожа Цанева.
Следващ докладчик е госпожа Георгиева.
Заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
сигнал, получен от Съвета за електронни медии, който касае
предизборен клип в Радио „ГАМА“ в гр. Видин, за който, според
Съвета за електронни медии, не се съдържа информация по чл. 180,
ал. 1 от ИК. Тъй като се касае за регионално радио предлагам на
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ЦИК с протоколно решение по компетентност да го изпратим в ОИК
– Видин.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
други мнения относно предложението на докладчика?
Процедура по гласуване изпращането на сигнала от СЕМ към
ОИК – Видин.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, други желаещи да се включат в точка 4?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Току-що ми разпределиха една
жалба, за която попита председателката и това е жалбата, дошла от
Кубрат. В нея се обжалва решение на ОИК – Кубрат, с което се
променя работното време, в което работи комисията. Най-напред те
са обявили в Решение № 1, че ще работят на практика без
прекъсване, след което са взели Решение № 79 на 18.10.2019 г., с
което няма да работят и са определили приемно време до 13.00 и
след 17.00 часа. Това е сигнал от ДПС от Ибрахим Яхов.
Има и много ясно определено формално основание, което е
във втория абзац. Първо се излагат фактическите обстоятелства и
това, че ако в тези 4 часа не се работи много граждани няма да имат
достъп. Във втория абзац има формално основание. С това решение
се отменя т. 20 от Решение № 1-МИ от 04.09.2019 г. на ОИК –
Кубрат. Тази точка обаче не се отнася за приемното време на ОИК.
Точката, която се отнася за приемното време е всъщност т. 19.
Имаме много ясно формално основание, предлагам да отменим това
решение, с което се определя ново приемно време. Няма писмено
решение, току-що дойде жалбата, просто консултирам преди да
седна да го напиша. Питам – отменяме ли или не отменяме, имаме
формално основание много ясно – т. 20.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Въпросът е може ли да има работно
време до 13.00. часа.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще изложа общо съображение, че
4-часова пауза….
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин
Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Доколкото става въпрос за сигнал,
подалият сигнала е прав, в изборен период има дежурни и ние
предупреждаваме ОИК-овете. Предлагам да напишем писмо до ОИК
– Кубрат, независимо те какви решения за какво взимат, това са
абсолютно организационни технически решения за работа, които не
са правени и да им кажем, че трябва по всяко време да се приемат
документи през работното време от 09.00 до 17.00 часа, като за целта
следва да има дежурни членове на комисията. Писмото да го
препратим, което ще удовлетвори подалия сигнала човек. Така че аз
това предлагам на прима виста.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо
Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Съгласна съм с това предложение,
защото има организационен характер решението. На всички ОИК
следва да укажем, това е последната седмица и аз се изумявам, да се
вземе на 18.10.2019 г. решение до 13.00 часа да има приемно време.
Опасявайки се, че това може да не е изолиран случай в една ОИК
затова предлагам до всички ОИК да се изпрати писмо да се
осигурява дежурства в случаите, в които няма заседания на ОИК до
от 09.00 17.00 часа. Това е последната седмица! Вчера от Етрополе
звъняха да кажат, че в ОИК няма никой независимо, че не всички
членове са били на обучението. Ние сме осигурили експерти,
технически сътрудници към общинските избирателни комисии, те се
възползваха от това, сключена са граждански договори и е
недопустимо ОИК да определя работно време, което е част от
светлата част на деня. Така че на всички ОИК, предлагам за Кубрат
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специално да кажем веднага да ни уведомят, още днес, за отмяната
на своето решение и приемането на ново организационно такова.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
подлагам на гласуване изпращането на писмо до ОИК – Кубрат.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Георги Баханов, Кристина
Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Ивайло
Ивков, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа
Солакова да изпратим писмо до всички ОИК с напомняне за тяхното
работно време до края на изборите.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Георги Баханов, Кристина
Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Ивайло
Ивков, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, ) против – няма.
Колеги, преминаваме към точка 1а:
1а. Решение за поправка на техническа грешка
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
решение на ОИК – Ветово за определяне на нов пълномощник,
замениха един с нов член, на 21.10.2019 г. да получи бюлетините за
община Ветово. В името на този упълномощен член има допусната
техническа грешка при приемане на решението за назначаване на
ОИК – Ветово, област Русе, Решение № 840 от 27.08.2019 г.
Предлагам ви да допуснем поправка на допусната техническа
грешка. Изписано е Васил Геориев Ангелов, да се чете Васил
Георгиев Ангелов и да се издаде ново удостоверение, като старото
бъде анулирано.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Георги Баханов, Кристина
Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Ивайло Ивков, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Номерът на решението е 1453.
Колеги, преминаваме към точка 5:
5. Доклад относно проведени обучения.
Госпожо Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, както вече знаете от понеделник до петък
проведохме обучение на общинските избирателни комисии в 28
областни града. Получихме съдействието на областните управители.
Явиха се посочените в нашето писмо представители на
териториалните звена на ГРАО, „Информационно обслужване“,
служители на МВР, общините, с едно изключение – в Софийска
област, единствено там не бяха осигурили представители на
посочените звена, което се почувства в интерес на истината, защото
беше необходимо и тези лица да получат инструкции и съответно те
самите да докладват да готовността им да инструктират останалите
звена в изборния процес.
Това, което ми направи впечатление е, че общинските
избирателни комисии бяха изключително заинтригувани от
обучението, намират материалите, които ние сме поставили на
нашия сайт за много полезни, особено методическите указания,
включително и са слайдовете, чек листовете. Очакват и филма,
който вчера гласувахме. Казаха – най-после ще има такъв филм за
попълване на протокола.
Бяха поставени много въпроси и те самите си казаха болката,
съвсем практически въпроси, като се започне от начина на сгъване
на бюлетината до попълването на протокол, предаването му,
издаването на разписката. Мисля, че по някои от тези въпроси
следва да вземем отношение.
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Достатъчно им обърнахме внимание на обучението, което те
трябва да проведат на секционните избирателни комисии, на това
първо звено и необходимостта да се подобри ефективността на
работа на секционните избирателни комисии. Благодаря много на
колегите, които се включиха в обучението, беше наистина на много
високо ниво. Ако желае някой от тях, предлагам да се изкаже, както
прецените.
Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин
Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз в сряда се
изказвах по въпроса за обучението, но сега едни нови впечатления
бих искал да споделя и да направя две предложения на база на тази
дискусия. Поне в четири аспекта бяха полезни обученията, защото
нашите колеги, по-голяма част, от които са участвали до сега в
общински избирателни комисии си опресниха знанията.
На второ място, създадохме среда на координация с други
органи, които в крайна сметка участват в този процес. Споменаха се
органите на Пожарната, на МВР, ГРАО, „Информационно
обслужване“, които са преброител и изпълнител по обществена
поръчка. Тоест, създаде се една такава среда, едно средище на
взаимна размяна на мнения, на проблеми.
На трето място, според мен изтъкнахме редица нови
моменти, които има в изборното законодателство и които ние сме
предвидили в принципни решения в сравнение с предходни избори,
в това число последните избори за Европейски парламент.
На четвърто място, за мен поне тези обучения бяха
изключително полезни, за да си сверим часовника и да създадем
представа за обратна връзка. Очевидно колегите са доста подготвени
и на база на дискусиите се очертаха въпроси, по които има да
работим тепърва в кратките дни, които остават до изборите от типа
на новите впечатления, от типа на това подвижните секционни
избирателни комисии в протоколите за избор на кмет на кметства
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колко избиратели трябва да посочат по списък при условие, че
секцията действа на територията на няколко кметства, дали
избирателите, вписани в целия списък или само тези, които са за
съответното кметство.
Споменах за предложения. Имам две предложения. Първото
ми е в перспектива, когато провеждаме подобни обучения,
евентуално за парламентарните избори или по друг повод, винаги да
ползваме мултимедия, слайдове, предварително подготвени
материали, включително с цел постигане на максимална практическа
насоченост. Второто ми предложение е тези обучения 28 на брой,
които току-що приключиха да бъдат само един, бих казал, първи тур
на обученията с общинските избирателни комисии.
Предлагам да проведем втори тур такива обучения също 28 за
всички общински избирателни комисии в началото на следващата
година с предмет и тематика функциите на общинските избирателни
комисии, които, както знаем са с мандат до септември 2013 година в
периода от провеждане на общите избори до приключване на техния
мандат. Те са в много посоки, процесуално представителство,
документации, евентуални частични нови избори, евентуални
местни референдуми и разбира се не на последно място най-често
предлаганата функция обявяване на общински съветници по реда на
Закона за местното самоуправление и местната администрация в
съответната изборна листа в хода на мандата.
Това са ми двете предложения.
Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо
Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.
Колеги, аз само искам да споделя, че и в трите областни
града, където аз и колегата Андреев правихме обученията, а именно
Стара Загора, Пловдив и Пазарджик, колегата ни благодариха, че
сме отишли да направим обучение на място, а не че обучението е
било по интернет онлайн. Само това исках да споделя с ЦИК.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
други желаещи да се включат в тази точка – обучения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, във в. „24 часа“
днес има една много добра пълна статия за това как ЦИК е провела
обучения. Така, че нека да чуят и избирателите и да разберат за тези
обучения.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо
Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докато сме в тази точка, в моя
папка от вчера е другото обучително филмче, което следва да
одобрим, за да качим на нашия сайт. То е доста по-кратко – действия
на СИК в изборния ден, да се запознаете, може и по-късно, може и в
понеделник или утре…
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, днес!
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин
Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Този филм – днес. Не знаме как ще се
организираме, но днес трябва да се качи, защото той първо – е
основен, дава нагледността, която трябва да бъде дадена. Той вече е
обявен поне с моите ОИК, за които отговарям, на всичкото отгоре е
и полезен. А днес най-вече главният ми аргумент е, че вече започват
обучения. Даже и до днес трябваше да стане, но по-добре днес, след
2 часа, но поне да го качим за утрешните и за обученията за
понеделник, на които горе-долу честотата им така вървеше поне в
тези области, които бяха до днес.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
разгледахме клипчето, нанесохме някои корекции. Подлагам на
гласуване одобрението на клип 2 за обучителен портал, както и
публикуването му на официалната страница на ЦИК – раздел
обучителен портал.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Георги Баханов, Кристина
Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Мирослав Джеров, Николай Николов,
Стойчева), против – няма.
Колеги, преминаваме към точка 6:

Таня

Цанева,

Силвия

6. Разни
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колеги, докладвам ви докладна записка от Красимира
Манолова с вх. № ЦИК-09-197. Тя е относно наше протоколно
решение за извършване на профилактика на компютрите и сървъра
на
Централната
избирателна
комисия.
Както
знаете
„Информационно обслужване“ миналата седмица извърши
профилактиката на компютрите, обаче не е извършена профилактика
на сървъра на Централната избирателна комисия, който е
разположен в сървърното помещение на Народното събрание. Във
връзка с това се предлага изпратим едно писмо до Народното
събрание, за да поискаме извършването на профилактиката на
сървъра. Към този номер е и проекта за писмо до главния секретар
на Народното събрание с искане да бъде извършена профилактика
на сървъра в сървърното помещение на Народното събрание.
Предлагам с протоколно решение да гласуваме изпращането
на такова писмо.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване на предложението на господин Войнов да
изпратим писмо до Народното събрание за достъп до сървъра.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Мирослав Джеров, Ивайло Ивков, Николай Николов,
Таня Цанева, Силвия Стойчева, Кристина Цанкова Стефанова),
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо от „Информационно
обслужване“ с вх. № МИ-00-87 от 18.10.2019 г., което е във връзка с
изпълнените дейности по реализиране на възможност за извършване
на тренировъчни тестове по попълване на секционни протоколи. Вие
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знаете, че вчера бяха качени на интернет страницата на Централната
избирателна комисия двата теста, които бяхме гласували. Аз ги
проверих специално, абсолютно всички коректно са въведени и
могат да бъдат попълвани и да служат за тренировка на членовете на
секционните избирателни комисии. Във връзка с това ни предлагат
приемо-предавателен протокол, който да бъде подписан от ЦИК, с
който приемаме извършените дейности по тази задача, че приемаме,
че са извършени качествено в срок и обем и предлагам настоящият
приемо-предавателен протокол да е основание за плащане на
гласуваната вече сума в размер на 6 500 лева.
Предлагам да одобрим подписването на приемопредавателния протокол.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване предложението на господин Войнов да
одобрим работата, както и да платим относно услугата по
профилактика.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Мирослав Джеров, Ивайло Ивков, Николай
Николов, Таня Цанева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Кристина Цанкова Стефанова), против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви едно писмо с вх. №
МИ-22-451 от Цветелин Жоевски, който ни пита кога ще бъдат
качени на страницата на ЦИК листите на партиите за общински
съветници. Подготвил съм отговор със следното съдържание, че
може да се влезе от интернет страницата на ЦИК във всяка една
ОИК, където в рубриката „Регистри“ са качени всички кандидатски
листи.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам преди гласуването, да го
качим и във рубриката „Въпроси и отговори“, в понеделник може
би.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване предложения отговор от господин Войнов,
както и публикуването в рубрика „Въпроси и отговори“.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Мирослав Джеров, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Николай Николов, Таня Цанева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Кристина Цанкова Стефанова),
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № МИ-22-454 от
18.10.2019 г. от Дарина Георгиева, която ни пита дали на местни
избори 2019 г. ще е възможно електронното гласуване, ако – да, как
се осъществява и необходимо ли е предварително да се направи
нещо. Подготвил съм отговор, в който казвам, че на изборите за
общински съветници за кметове на 27 октомври няма да има
електронно гласуване. Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс
до 31 март 2020 година ЦИК трябва да приеме пътна карта за
експерименталното дистанционно електронно гласуване и да
определи реда за произвеждането му. В случай, че
експерименталното дистанционно електронно гласуване е проведено
успешно избирателите ще могат да гласуват дистанционно
електронно, като резултатите от гласуването ще се вземат предвид
при определяне на резултатите.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Мирослав Джеров, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Николай Николов, Таня Цанева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Кристина Цанкова Стефанова),
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последното нещо, което искам да ви
докладвам е едно писмо, което е озаглавено сигнал с вх. № МИ-22-
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455 от 18.10.2019 г., от Р. Д., която иска да ни обърне внимание на
три обстоятелства, които много ще затруднят членовете на СИК в
изборния ден и особено при предаването на изборните книжа.
Първо, че чувалът много ще тежи, вероятно около 50 килограма и
трудно ще бъде влачен. Второ, че в София влизането ще е само през
един вход на около 14 000 души, тя е смятала 4600 секции по трима,
а те са всъщност 1600. Трето, писането на нули било много
трудоемко, особено сега, когато бюлетините са три. Тъй като не се
задават въпроси предлагам за сведение да остане това писмо.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Следващ
докладчик е господин Димитров.
Заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам да се върнем към
сигнала, който разгледахме. Направил съм два проекта за писма
така, както ги обсъдихме. Погледнете ги, ако има някакви редакции.
В моя папка са от днес. Проблемът с тях е, че добавих изречението,
предложено от Севинч Солакова, че очакваме решението им до края
на днешния ден. Много лаконични са и двата текста, четири реда,
единият малко повече.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: До 17.00 или до 18.00 часа на
19.10.2019 г. за да няма недоразумения работен ли е или не денят.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не „очакваме“, ние нищо не очакваме, а
„ще се произнесете“, те просто трябва да го изпълнят.
ГЕОРГИ БАХАНОВА: „Следва да се произнесете“.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: До 18.00 часа на 19.10.2019 г.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като в момента връщаме въпроса
за ОИК – Кубрат предлагам ви в едно и също писмо да допълним и
указанието да изпълнят решението на ЦИК, с което ние отменихме
тяхното за определяне на три подвижни секции на територията на
община Кубрат.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Искате да им напомним?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: В същото писмо, да.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: До 18.00 часа да се изпълни.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Дори не знам какво е решението, не
съм бил тук и затова питам.
Ще видя какво е взетото решение и ще го допълним.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: В същия срок следва да изпълните
Решение № ….
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
подлагам на гласуване одобрението на двете писма.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Мирослав Джеров, Ерхан Чаушев, Николай Николов,
Таня Цанева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Кристина
Цанкова Стефанова), против – няма.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моята папка
можете да се запознаете с едно писмо по повод на писмо с вх. №
МИ-22-431 от 16.10.2019 г., получено по електронен адрес, което
идва от гражданина С. Г., който казва, че има злоупотреба с
личните му данни, нарушение на личните данни, защото се е
подписал в подкрепа само на независимия кандидат Борис Бонев, а
при справката, която е направил по своето ЕГН е установил, че
фигурира, като лице, подкрепящо списъка с подкрепящи избиратели
на друг кандидат също на Столична община.
Писмото, което предлагам е под № 2679 и предлагам,
отправено е до Комисията за защита на личните данни, с копие до
господин С. Г., конкретният сигнал за злоупотреба с лични данни
да се препрати по компетентност на Комисията за защита на личните
данни.
Моля да се запознаете с него.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
гласуваме предложението на докладчика.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Емил Войнов, Димитър
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Димитров, Мирослав Джеров, Ерхан Чаушев, Николай Николов,
Таня Цанева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Кристина
Цанкова Стефанова), против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Вторият въпрос, който поставя е
следният. В моята папка можете да видите писмо с вх. № МИ-22-429
от 16.10.2019 г. от адвокат Анелия Станчева. Адвокат Станчева
твърди, че община Павел баня осъществява бездействие, тъй като 42
двама избиратели са подали заявление за гласуване по настоящ
адрес в община Павел Баня. Те са подали заявленията си в законни
срок, тоест – до 12.10.2019 г. Подали са ги, според нея, съгласно
писмото, на 8-9.10.2019 г. за гласуване по настоящ адрес.
Междувременно община Павел баня се намира в бездействие,
тъй като все още не ги е включила в съответния избирателен списък.
Към заявлението – питане на госпожа адв. Станчева са приложени
три определения на Старозагорския административен съд по три
отделни дела. С тези определения Административен съд – Стара
Загора по трите отделни дела е спрял изпълнението със Заповед №
280 от 19.09.2019 г. на кмета на община Павел баня. Със същата
заповед на 19.09.2019 г. на основание Закона за гражданската
регистрация, чл. 99 кметът е заличил настоящият адрес на
въпросните 42 лица. Това се случва на 19.09.2019 г., гражданите са
обжалвали пред Административен съд – Стара Загора. По тяхно
искане е спряно изпълнението на заповедта, тъй като както знаем
заповеди с правно основание, чл. 99, обжалването не спира тяхното
изпълнение, те имат предварително изпълнение екс леге още преди
влизането им в сила. Така или иначе, както казах, адв. Станчева
твърди, че въпреки тези определения общината продължава да
бездейства.
Свързах се с госпожа Радева – секретар на община Павел
баня, вчера и днес разговаряхме, тя ми декларира, че на 14.10.2019 г.
изпълняващият длъжността кмет на общината в Старозагорския
административен съд е депозирал три частни жалби срещу трите
определения, с които се обжалват определенията на
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Административен съд – Стара Загора до Върховен административен
съд. Към днешна дата фактически жалбите, според мен, пораждат
ефект да спрат действието на трите определения. Това става от
анализа на чл. 236 и чл. 228 във връзка с чл. 160 от АПК. Депозиране
на жалба срещу съдебен акт, каквито са въпросните определения на
Старозагорския административен съд спира тяхното действие.
В писмото, което изпращаме до Йордана Енева – вр. и. д кмет
на община Павел баня с копие до адв. Анелия Станчева, а също така
и копие до ОИК – Павел баня, която би могла да има проблеми по
този въпрос, предлагам във връзка със създалата се ситуация
следния отговор, може да го видите.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо
Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с фактите искам да
установя, как разбрахме, че са обжалвани определенията на
Административен съд? Това е пропуснато. Имаме ли данни за
обжалването и образуваните административни дела?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Честно казано справка не съм правил
на сайта на Върховния административен съд, защото предполагам,
че не са стигнали все още до Върховен административен съд тези
дела. Основавам се на двукратните заявления, направени пред
колега, на секретаря на общинската администрация. Ако желаете
бих могъл да отложа доклада и да се свържа в понеделник със
Старозагорския административен съд, защото те ще имат
информация дали по трите дела са постъпили съответните три жалби
и с какво съдържани са те.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз предлагам да се
решават въпросите въз основа на писмени доказателства, които са
постъпили в Централната избирателна комисия. Не поощрявам
допълнителни служебни справки, при което да изискваме данни, за
които са длъжни органи, администрации, да уведомяват
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Централната избирателна комисия. В този смисъл не съм убедена,
независимо от казаното от господин Николов, че при подадена
жалба би било така, въпросът, свързан с избирателните права, които
трябва да се упражнят в изборния ден и невъзможността да отложим
самите избори не знам как бихме поели тежестта и отговорността
едни лица, които са си направили труда да обжалват
административен съд е спрял изпълнението на кмета на общината
ние да решим въз основа на устни изявления на секретар на
общината, че са обжалвани тези определения. Лично аз предлагам да
помислим много внимателно по въпроса, тъй като става дума за
избирателни права и упражняване на конституционни права от
страна на тези граждани.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин
Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Има три въпроса. Първият е
процедурният, съгласен съм – оттеглям доклада. Ще поискам копия
от жалбите от община Павел баня с входящ номер Старозагорския
административен съд. Това е първият въпрос, той лесно може да се
отстрани. Вторият въпрос, в случай, че се окаже наистина, че са
обжалвани тези три определения вече идва правният въпроса –
спряно ли е действието на заповедта? При условие, че актът, с който
е спряно действието на заповедта е обжалван по реда на АПК аз
твърдя, че заповедта поражда правно действие. Ако е така, третият
въпрос, предлагам в писмото, което съм изготвил и по което отново
ще внеса доклад, след като установим базисният факт дали има три
жалби, разбира се, да впишем: „Оказваме на общинската
администрация, че в случай, че Върховен административен съд
остави в сила обжалваните три определения преди произвеждането
на избори за общински съветници следва да включите съответните
избиратели в избирателните списъци по настоящ адрес гр. Павел
баня, за да си упражнят избирателните права. По същият начин
следва да постъпите, ако Върховният административен съд остави в
сила обжалваните определения след 27 октомври, но преди датата на
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произвеждане на евентуален втори тук. Така че аз оттеглям доклада
и ще изискам копие от трите жалби с входящ номер Старозагорски
административен съд, да видим дали наистина на 14.10.2019 г. са
били обжалвани тези актове.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Нека да представя отново фактите за
колегите, които току-що влязоха в залата.
На 19.09.2019 г. кметът на община Павел баня издава Заповед
№ 280 с основание чл. 99 от Закона за гражданската регистрация. С
нея отнема, заличава настоящият адрес на 42 лице в община Павел
баня. Тези 42 лица обжалват тази заповед. Междувременно с
жалбата си те искат спиране на действието на заповедта. Екс леге
тези заповеди по чл. 99 имат предварително изпълнение. Завеждат се
три дела в Административен съд – Стара Загора. И по трите дела
административният съд в полза на тези лица постановява нарочни
определения, с които се спира предварителното изпълнение екс леге
на съответната заповед. При това положение лицата си подават в
срок до 12.10.2019 г. заявления за гласуване по настоящ адрес, тъй
като заповедта, с която им е отнет настоящият адрес не поражда
правни последици. Съответната община обаче на 14.10.2019 г. по
заявление на нейния секретар в община Павел баня обжалва трите
определения на Административен съд – Стара Загора. В този случай
определенията по общите правила не пораждат правни последици,
тъй като са обжалвани. Следователно заповедта продължава да
действа. Не е проверен факта с документи, както каза и колегата
Солакова, това е по заявление на секретаря на общинската
администрация, че наистина има такива жалби. В проект на писмо,
ще внеса по-късно след като се потвърди този факт, че са постъпили
тези жалби на 14.10.2019 г. в Старозагорски административен съд
ще предложа да укажем на общинската администрация с копие до
заинтересованите лица или техни представители, копие до ОИК –
Павел баня, незабавно, след като Върховен административен съд се
произнесе и в случай, че се произнесе, че потвърждават трите
определения на Старозагорския административен съд лицата да

32
бъдат включени в избирателните списъци и да им се даде
възможност да гласуват.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо
Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на
изложените факти предлагам ние да изпратим писмо до кмета на
общината, а ако те имат основателни причини, обективни факти,
които могат да посочат могат да ни кажат защо няма да изпълнят
определението на Административен съд. Моля да не изчакваме и да
изискваме нищо от общинската администрация, защото те са длъжни
да реагират. С оглед на това, че става дума за избори, определени на
27.10.2019 г., става дума за упражняване на избирателни права
предлагам да изпратим писмо въз основа на полученото искане в
изпълнение на съдебните определения. Да изпратим въз основа на
тези факти. Общинската администрация ако има възражения ще ни
отговори писмено.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
гласуваме предложението на госпожа Солакова за изпращане на
писмо.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Към момента единственото сигурно е,
че има определение на административния съд по местоживеене за
спиране. Има ли категорични данни, че някой от общинската
администрация обжалва тези определения? Проверено ли е влезли
ли са в сила или не?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Искам за пет минути да се запозная с
преписката.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
номерът на преписката е МИ-22-429.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам или да изясним веднага един
момент преди да гласуваме. Аз прочетох проекта за писмо. Не сме
гласували, аз съм „За“ и не съм гласувал, така че трябва да се
повтори гласуването. Така или иначе дадохме режим на гласуване
без да изясним случая.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в залата присъстваха
15 човека при поведеното гласуване. Гласували са 14, така че няма
как да отчета коректно проведеното гласуване по това предложение.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, аз не гласувах, защото се даде
режим на гласуване преди да сме изяснили фактическата обстановка
около преписката. Имаме писмо от адв. Анелия Станчева, с което ни
изпраща питане относно бездействие на общинската администрация
на община Павел баня да извърши вписване на 42 избиратели.
Доколкото разбрахме от доклада на колегата на тези 42 избиратели
им е отказано вписване и са дерегистрирани със заповед на кмета.
Заповедта е отменена с определение на местния съд и тази заповед,
твърди секретарят на общината в устен разговор, е обжалвана пред
Върховен административен съд. Не разбрах кое предложение
гласуваме, за какво. Правя предложение да изчакаме докато видим
какъв ще е резултатът при Върховен административен съд преди да
интервенираме по какъвто и да е начин.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо
Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, отново повтарям,
че Централната избирателна комисия не може да изчаква, нито да
прави проверки във Върховен административен съд въз основа на
устно проведени разговори. Считам, че ние сме длъжни да
препратим по компетентност на общината всички факти и
обстоятелства, които общинска администрация може да ни каже по
телефон, ще може да ни ги каже и писмено, като противопостави
тези факти и обстоятелства, които спират изпълнението на
определенията на Административен съд – Стара Загора в писмена
форма пред ЦИК.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да разбирам ли тогава писмо до общината
„Приложено изпращаме ви от еди-коя си адвокатка за становище“?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Или по компетентност.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Уважаеми колеги, загубих на Комисията
точно три минути време, разбрах фактите – съгласен съм с
предложението и съм готов да го гласувам.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
подлагам на повторно гласуване предложението на госпожа
Солакова за изпращане на писмо към общинска администрация.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Георги Баханов, Катя
Иванова, Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Таня Цанева,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против –
няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, за запознаване само
докладвам, в понеделник предлагам да се разгледа. В моя папка има
номер предложение 2000-МИ проект на принципно решение,
публикувано на 19.10.2019 г. в 15,44 часа гласуване с подвижни
секционни избирателни комисии. То е разработено от колегата
Мария Бойкинова, докладвам го само за запознаване. Колегата
Бойкинова ме помоли за това. Ще се разгледа в понеделник.
Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
моля да се запознаете с проекта за решение. В понеделник предстои
да го обсъдим детайлно и да вземем решение по него.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
председателстващ.
Уважаеми колеги, в моя папка от вчерашно заседание сме
получили едно запитване от господин Никола Вапцаров,
представляващ инициативен комитет за издигане на Мая Манолова
Найденова за кандидат за кмет на Столична Община. Запитването е
с вх. № МИ-1218. Запитването е по повод на решението на
общинската избирателна комисия на Столична община, че в Зала
„Арена Армеец“ ще се обособят три пункта за приемане на
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изборните книжа и материали. Запитването е дали представителите
на инициативния комитет и застъпниците ще имат право на по един
представител в трите пункта или общо за цялата зала по един
представител и един застъпник.
Колеги, предложила съм ви проект на отговор, с който
отговаряме на господин Вапцаров, че при въвеждане на данните от
протоколите на секционните избирателни комисии в Зала „Арена
Армеец“ ще могат да присъстват един застъпник и един
представител на инициативния комитет. Тъй като запитването е
изпратено до ОИК и до ЦИК, аз ви предлагам този проект на
отговор.
Това е моето предложение, отговорът е качен в днешна
папка, може да го видите. Предлагам отговор, че поставеният въпрос
е от компетентността на ОИК. Поддържам предложението само да
му отговорим, че това е от компетентността на ОИК.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Георги Баханов, Катя Иванова, Кристина
Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Таня Цанева, Ивайло Ивков, Таня Йосифова, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, във вътрешна мрежа в моя папка е публикуван
коментар под пост в профила ни във Фейсбук от Цветана Костова.
Моля да се запознаете с него за сведение.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви
докладвам, че сме получили писмо от Печатницата на БНБ за
грешки в имената на упълномощените лица за област Благоевград.
Подали сме с грешка, те са изискали информация, бюлетините на
Благоевград са доставени и вече се съхраняват там. Ние в общата
справка на упълномощените лица сме отразили съответните
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поправки, просто са разменени в две общини в рамките на
Благоевградска област – Гърмен и Петрич.
Докладвам ви, че получаваме решения от ОИК за заличаване
на кандидати за общински съветници. В тези случаи би следвало те
да дадат указания, ако няма да оскъпи много процеса, изработване и
отпечатване на нови списъци по кандидатски листи. Ако това е
невъзможно тогава ще трябва да бъдат дадени допълнителни
указания и в началото на следващата седмица ще ви представя
предложение до всички ОИК, както в случаите на заличени кметове,
за които няма да има ново отпечатване на бюлетините и те ще
фигурират в бюлетините, така и в случаите, когато вече са
отпечатани имената на кандидатите. Ние до този момент сме им
указали заличените да не бъдат отпечатвани имената, на празното
място да се отпечатва „заличен“. Но ще има случаи, както и в този,
имената ще фигурират в списъците на кандидатите и ще трябва ОИК
да даде допълнителни указания на СИК, за да може да бъдат
информирани всички избиратели още пред помещението, че тези
лица не участват в преференциалното гласуване в изборите за кмет.
Днес Общинска избирателна комисия – Божурище ни
уведоми, че има починал кандидат за кмет. Днес в 17.00 часа изтича
срокът за нова регистрация на нов кандидат – 7 дни преди изборния
ден, съгласно чл. 417 от ИК.
Всички областни администрации, които получават
бюлетините ни изпращат за сведение приемо-предавателни
протоколи, както и протоколи от запечатване на съответните
помещения с лентите за съхранение на бюлетините по реда на
Решение № 993.
Докладвам ви едно писмо до началника на Национална
служба за охрана и до главния секретар на Народното събрание да
изпратим заверен препис от пропускателния режим, който е одобрен
с решение на Централната избирателна комисия за приемане на
оперативния план. Това е приложение, което не се публикува.
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Писмото е във вътрешната мрежа, моля да го гласуваме, за
осигуряване на шест пропускателни пункта.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
гласуваме предложението на госпожа Солакова.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Катя Иванова,Кристина Цанкова Стефанова,
Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Таня Цанева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Мирослав
Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една
докладна записка от 19.10.2019 г. за сключване на граждански
договор със стенограф на Работна група № 1.1. Този въпрос беше
поставен. Става дума за дългогодишен стенограф с дългогодишен
опит в Народното събрание. Има приложено СV към докладната
записка. При същите условия, като на сключените граждански
договори със стенографите към настоящия момент – ЦИК-09-198 е
номерът на докладната записка, включително и размера на
възнаграждението с оглед на това, че с един стенограф по-малко е
вече екипът, макар при екстремни ситуации да имаме уверението на
госпожа Ц. М., която най-дълго, заедно със С. Б. ни е подпомагала,
като стенограф. Независимо от това е добре ние да се подсигурим с
оглед и на интензивната ни работа и денонощна работа по време на
изборите – първи и втори тур.
Моля да видите докладната записка и да одобрим при същите
условия сключването на граждански договор с госпожа Вержиния
Петрова.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
гласуваме предложението на докладчика за сключване на договор с
госпожа Вержиния Петрова.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Катя Иванова, Кристина Цанкова
Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Таня Цанева, Мирослав Джеров, Николай Николов,
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Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против
– няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, искам да поздравя
специално Общинска администрация – Елхово и ОИК – Елхово.
След получаване на информацията по бюлетините, тиража, по
отделни секции, населени места в рамките на общината са
направили разпределение и в този смисъл са ни го изпратили. Ние
сме прецизирали тяхното предложение като първоначална заявка от
16 672 броя на 14 200 броя. Те са направили разпределението в
рамките на този заявен от ЦИК тираж. Така се прави.
Докладвам ви само за сведение, че за кметове на общини
имаме 6 909 100 броя, за кмет на кметство 1 6060 100 броя, за
кметове на райони – 1 858 100 броя бюлетини. Това е само като
статистика, докладвам ви го за сведение.
Отново за сведение ви докладвам, копие от преписката ще
бъде в зала 42 с оглед на това, че във връзка с организацията на
работата ни в изборния ден и на втори тур за периода от 20.00 часа
на 25.10.2019 г. до 21.00 часа на 06.11.2019 г. в близост до сградата
на Централната избирателна комисия от Столична община са се
разпоредили да се вземат съответните мерки и да се предприемат
всички действия за охрана, недопускане нарушение на обществения
ред, спазване на законодателството. Уведомени са всички
компетентни и отговорни органи и институции. Докладвам го за
сведение.
Получаваме информация за дежурствата на служителите от
Народното събрание. Същите от госпожа Манолова следва да са
обобщени в обща таблица с оглед на функциите, които ще
изпълняват и ще им бъдат възложени с граждански договори. Само
за сведение ви го докладвам. Обобщената таблица на Работна група
1.1. ще се обсъди преди заседание на Централната избирателна
комисия.
Всички писма, които са свързани с подаване на поръчката от
Министерство на финансите въз основа на подадените заявки от
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Централната избирателна комисия се събират в обособени папки. В
тази връзка само за сведение ви докладвам, че се получават.
За сведение остават и всички решения на ОИК-овете, защото
ще се изготви общо указание за заличените кандидати за кметове,
участващи в изборите, както и за общински съветници. От
Вълчедръм конкретно сме получили такива решения.
Докладна записка от госпожа Манолова от 18.10.2019 г.
относно постъпили оферти за доставка на канцеларски и други
материали. Знаете, че одобрихме предложението на госпожа
Манолова да се изискат оферти. От определени фирми са събрани
оферти, представени са към докладната. Предлагат ни ги на
вниманието, като предложението е поръчката да се възложи на
фирма „РОНОС“ ООД, която според докладната записка на госпожа
Манолова предлага най-добро съотношение цена – качество, каквото
и да означава това.
Предлагам ви да одобрим направеното предложение въз
основа на преценката на администрацията на стойност3 023,88 с
ДДС и да бъдат поръчани за доставка канцеларски и други
материали.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
КРИСТИНА
СТЕФАНОВА:
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Катя Иванова, Кристина Цанкова
Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Таня Цанева, Мирослав Джеров, Мирослав Джеров,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, днес докладвам за
запознаване. Получили сме писмо от Столична общинска
избирателна комисия. Във вътрешната мрежа с вх. № МИ-15-1007 от
18.10.2019 г. Посочили са мотиви относно искането на допълнителен
брой сътрудници, които да подпомагат работата на общинската
избирателна комисия. Извършена е преценка от ОИК относно броя.
Необходимостта да се получи разрешение от страна на Централната
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избирателна комисия, за да може да бъде завършена преценката
относно броя на техническите сътрудници, функциите, които ще им
бъдат възложени, за да може да се предостави и справка за
информацията.
В заключение искат от нас, ако сме установили пропуски или
имаме изисквания, касаещи работата на ОИК – Столична да ги
уведомим своевременно. В рамките на своята компетентност и
възможности ще предприемат необходимите действия за нормално
протичане на изборния процес. Докладвам ви го за запознаване, за
да може да се видят мотивите на колегите, тъй като предстои
взимане на решение относно искането за допълнителен брой
сътрудници, съгласно нашето Решение № 616.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не разбирам само
последното изречение. Да помислим по него, колеги. Какво
своевременно да ги уведомим? Уведомихме ги веднъж с решение
как трябва да приемат организационно-технически бюлетините.
Втори път вместо тях одобрихме бюлетините за кметове и за
общински съветници. Дали не знаят това, че трябва отново да ги
уведомяваме и то своевременно?
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин
Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, на първо място по важност е найпоследният доклад, който дойде днес и ви го докладвам. Предлагам
ви решение, в моя папка, да освободим по предложение на ПП
„ДПС“ заместник-председателят на ОИК – Куклен Илхан Емир
Кадир, който е депозирал молба по здравословни причини и да
назначим за заместник-председател Бекир Кемалов Юсеинов. В
момента са в копие при мен, но това е практика в този период.
Предлагам ви да вземем решение. Предполагам, че в
понеделник ще пристигнат в оригинал. Затова моля за режим на
гласуване, ако няма изказвания по предложение проект.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Катя Иванова, Кристина Цанкова
Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Таня Цанева, Мирослав Джеров,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против
– няма.
Решението е номер 1454.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Номер МИ-1219/18.10.2019 г. план за
София, молба за даване на указания на ОИК. Мисля да го оставим
без последствия, вие ще прецените. В щаба на предизборната
кампания била получена информация за план на София, че са дадени
указания на членовете на СИК да не предоставят копия от
протоколите на застъпниците на ИК за другите видове избори, които
се произвеждат освен за избора, за който са регистрирани
кандидатите. Например застъпник на член на ИК за издигането на
кмет не можело да получи копие от протокола за общински
съветници. Молят не вследствие на това, но ние нямаме данни. Това
го твърдят те. ЦИК да даде указания на всички общински
избирателни комисии, в което изрично да се сочи, че всеки
регистриран застъпник може да получи копие от всички протоколи
за всеки от произвежданите видове избори. Молят указанията да
бъдат публикувани на сайта на ЦИК с цел осигуряване на
публичност.
Предлагам да го оставим за сведение. Защо? Защото дори да
има такива указания, ние не сме сигурни, аз за първи път чувам, не
ми беше поставен на обученията, нямам и от колегите такива
сведения, не се знае дали пък не е правилно. В крайна сметка
застъпниците са на кандидатски листи, наблюдателите могат да
присъстват навсякъде и представителите на партии, така че този
въпрос и в принципното ни решение не е решен детайлно. От друга
страна не сме срещали такъв проблем до сега и не зная дали той е
истински.
Има ли изказвания, предложения? Няма.
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От 18.10.2019 г. „Дъщеря ми и бившата ми съпруга над 10
години не са в България и към днешните избори фигурират в
избирателните списъци. Ако до 20 октомври 2019 г. фигурират в
списъците смятам да отправя искане до Европейския съд за
нарушаване правата на гражданите и като лично засегнат през тези
10 години да търся и обезщетение за причинените ми морални и
материални щети“. За сведение – МИ-29-449/18.10.2019 г.
За наблюдателите разбрах как процедира системата
Жалба от днес, трябва да е качена, току-що я получих.
Наречена е жалба, изпратена е от инж. Манол Манолов –
председател на предизборния щаб на Коалиция „БСП за България“ –
Карлово и кандидат за кмет на общината. Сезира ни, че едно лице от
общинската избирателна комисия била в несъвместимост, защото
била на изборна длъжност в местен орган, а именно в хипотезата на
чл. 66, ал. 1, т. 2. Казват ни, че тя била на изборната длъжност
юрист. Въпросът е дали да го оставим за сведение или да изпратим
писмо на лицето, че няма несъвместимост? Колеги, предлагам ви
протоколно решение доколкото е в компетентността на Централната
избирателна комисия, че по подадения сигнал ние не намираме
данни за нарушение на Изборния кодекс. Да приключим с
протоколно решение преписката.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не установява несъвместимост
предлагам.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам протоколно решение, че не
установяваме несъвместимост, тъй като посочените данни, ако
действително госпожата заема тази длъжност, тя не е изборна по
смисъла на Изборния кодекс.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
КРИСТИНА
СТЕФАНОВА:
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Таня Цанева, Николай
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Николов, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-10-2019 от
упълномощен представител на ПП „ДПС“ от Етрополе, с което ни
информира, че на 18.10.2019 г. в 14.25 часа е нямало нито един
представител в ОИК – Етрополе и те са били възпрепятствани да
внесат документите, предложенията, които са имали за смяна на
секционни избирателни комисии.
Предлагам да го изпратим на ОИК – Етрополе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля процедура по
гласуване за изпращане по компетентност на ОИК – Етрополе.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Катя Иванова, Севинч Солакова, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Таня Цанева,
Мирослав Джеров, Таня Йосифова, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам ви с вх. № ЦИК-07-102 от
16.10.2019 г. писмо чрез Министерство на външните работи,
изпратено до нашите колеги от Талин, които ще бъдат наблюдатели
на изборите за общински съветници и кметове. Предложението ни е
срещата да бъде на 25 октомври 2019 г. от 16.00 часа тук при нас.
Предлагам да я направим долу, където е нашият пресцентър.
Докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Уточняваме часа, както
можем – така ще го организираме.
Друг доклад имате ли?
Заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвах, но тъй като не беше изписано, в папка от
днешно заседание може да видите проекта на решение във връзка с
жалбата на Пламен Иванов Пенчев – кандидат за кмет на община
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Ветово от Коалиция „Ние, гражданите“ срещу Решение № 64 на
ОИК – Ветово. Жалбата беше във връзка с твърденията на господин
Пенчев, че не са изпълнени изискванията на чл. 183, ал. 1, тоест –
няма от кого е издаден предизборният плакат. Има такъв, ОИК –
Ветово е извършила служебна проверка и Централната избирателна
комисия счита, че констатациите на ОИК – Ветово са
законосъобразни, отхвърля твърденията на жалбоподателя за
извършено нарушение по чл. 183, ал. 1. Предлагам ви да отхвърлим
жалбата на Пламен Пенчев – кандидат за кмет на община Ветово от
Коалиция „Ние, гражданите“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В предпоследния абзац:
„извършена проверка са законосъобразни…“, предлагам да бъде.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Ще го поправя.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
други допълнения към проекта за решение?
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Катя
Иванова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Таня Цанева, Таня Йосифова, Николай
Николов, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Номерът на решението е 1455.
Госпожо Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
в моя папка има проект на решение по жалба от господин Светлозар
Анастасов Николов – кандидат за кмет на община Варна, издигнат
от Коалиция „Ние, гражданите“ срещу Решение № 191-МИ от
12.10.2019 г. на ОИК – Варна. Жалбата е пристигнала при нас по
електронна поща чрез ОИК – Варна. С оспореното решени
комисията е оставила без разглеждане подадена жалба от господин
Светлозар Николов в качеството му на кандидат за кмет на община
Варна в частта относно твърдени от него нарушения на чл. 44, ал. 5
от ЗМСМА, а в останалата част комисията е оставила същата жалба
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без уважение като неоснователна. В подадената чрез ОИК до ЦИК
жалба жалбоподателят твърди, че оспореното решение е неправилно
и незаконосъобразно, но останалите съображения, които са
изложени в същата жалба на практика преповтарят неговите
твърдения в жалбата до ОИК, а именно, че поради това, че на сайта
на община Варна не е публикуван от кмета Иван Портних, който в
момента също е кандидат за кмет на община Варна отчета за
изпълнение на Програмата за управление за периода от 2015 до 2019
година в нарушение на посочения текст на ЗМСМА било нарушено
правото му, което е визирано в чл. 176 на еднакъв достъп на
източниците на информация, която им е необходима за целите на
предизборната кампания. По тези съображения той моли ЦИК да
отмени решението. Преписката ни е окомплектована и ни е
изпратена. От нея е видно, че наистина на 7 октомври той е
депозирал такава жалба с тези твърдения в ОИК, ОИК е разгледала
неговата жалба и в едната част е оставила без разглеждане, като е
приела, че не е компетентна да се произнася по съответния текст, а
излага и съображения, че няма и законово задължение за
публикуване на този отчет. В останалата част е отхвърлила жалбата
като неоснователна. Решението е гласувано „За“ проекта за решение
в този смисъл от всичките присъствали 17 членове на заседанието.
Колеги, предлагам ви, след като се запознах с всички
относими документи, да приемем, че жалбата е недопустима поради
просрочие и като такава да я оставим без разглеждане, а преписката
да върнем на ОИК – Варна. По регламент от разпоредбата на чл. 86
ОИК поддържа интернет страница, на която публикува незабавно
решенията си. Решение № 191 е публикувано на 12.10.2019 г. в 18.09
часа и това обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя.
Същевременно жалбата срещу цитираното решение е постъпила в
ОИК – Варна на 17.10.2019 г. и е заведена с входящ № 353, тоест –
депозирана е след изтичането на законоустановения срок по чл. 88,
ал. 1 ИК. След окомплектоване на преписката жалбата ни е
изпратена и е пристигнала при нас на 18.10.2019 г. Поради това и в
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този смисъл ви предлагам проект на решение да оставим без
разглеждане жалбата, да върнем преписката на ОИК – Варна, като
решението на ОИК – Варна подлежи на обжалване пред
Административен съд – Варна в тридневен срок от обявяване на
настоящото решение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин
Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да изясним как е постъпила – лично ли е
депозирана или с писмо, защото писмото, ако е пратено на
15.10.2019 г. и то е в срок?
КАТЯ ИВАНОВА: Постъпила е в комисията, като е поставен
този входящ номер 353, лично е подадена от него, независимо, че не
е отразено на 15.10.2019 г. В подадената жалба до ЦИК чрез ОИК
господин Светлозар Николов отдолу е изписал дата 15.10.2019 г., но
видно от информацията, отбелязана в ОИК и поставения върху
оригиналния екземпляр на жалбата входящ номер същата е
постъпила в комисията на 17.10.2019 г.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
други изказвания относно проекта за решение?
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Катя Иванова, Севинч Солакова, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Таня
Йосифова, Кристина Стефанова, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Номерът на решението е 1456.
Госпожо Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви жалби от Георги Иванов Славов –
независим кандидат за кмет на община Ямбол от инициативния
комитет, който го издига и от Партия „Българска нова демокрация“
срещу Решение № 87-МИ от 15.10.2019 г. на ОИК – Ямбол. Става
дума за следното. Агитационни материали, в които присъстват
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едновременно в един агитационен материал кандидат издигнат от
инициативен комитет за кмет и кандидатска листа на Партия
„Българска нова демокрация“ със съответното обозначение на
номерата на бюлетините, за които да се гласува. Общинска
избирателна комисия – Ямбол е установила две нарушения. Първо е
приела, че е налице нарушение срещу изискванията на чл. 183, ал. 1,
изречение второ, а именно, че липсва издателят на материала. Второ
– нарушение на изискванията на чл. 183, ал. 4 във връзка с чл. 157,
ал. 1 на Изборния кодекс. Жалбоподателят счита, че в Изборния
кодекс няма ограничение в агитационния материал да се агитира
само за един или повече кандидати, защото те имат ясна насоченост
и съдържат изрично формулиран призив за подкрепа на посочения в
тях кандидат съответно за кмет и за общински съветници.
Предлагам ви частично да уважим жалбата, а именно по
отношение на установеното нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК, смятам,
че в случая тази разпоредба не е приложима, защото тя касае друг
фактически състав, а именно материали, които застрашават живота и
здравето на гражданите, собствеността, безопасността на
движението, накърняват добрите нрави, честта и доброто име на
кандидатите, а в случая такова нарушение не е налице. Още повече
считам, че в един агитационен материал могат да присъстват двама
или повече кандидати от различни политически партии или
съответно независими кандидати. В останалата част смятам, че
наистина има нарушение, тъй като не е посочен издателят на
агитационният материал, поради което ви предлагам да отменим
Решение № 87-МИ от 15.10.2019 г. на ОИК – Ямбол само в частта, с
която е установено нарушение на чл. 183, ал. 4. Оставяме без
уважение частта относно нарушението по чл. 183, ал. 1, изречение
второ.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Няма го в диспозитива.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Ще го допиша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Втори диспозитив:
отхвърля жалбата на Георги Славов срещу същото решение в частта,
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с която е установено нарушение по чл. 183. Връща преписката за
ново произнасяне в отменената част съобразно мотивите.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
подлагам на гласуване с нанесените допълнения към проекта за
решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова Стефанова, Георги
Баханов, Катя Иванова, Севинч Солакова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ивайло Ивков, Николай Николов, Мирослав Джеров,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Номерът на решението е 1457.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстващ.
В папката ми има проект за решение, който е свързан с т. 2 –
регистрация на анкетьори. „АФИС” ООД подава допълнителен
списък с искане за регистрация на пет анкетьори. С Решение № 1392
сме регистрирали „АФИС” ООД, както и подадения начален списък
от
шестима
анкетьори.
Предварителната
проверка
от
„Информационно обслужване“, която току-що е пристигнала с
входящ номер, установява, че отговарят на изискванията. Във връзка
с това и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 във връзка
с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 620-МИ от 15 август
2019 г. Централната избирателна комисия реши да регистрира като
анкетьори предложените от агенцията пет упълномощени лица. На
регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения. Това е
предложението ми. Да получа номер е смисълът, тъй като то е
рутинно.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова
Стефанова, Георги Баханов, Катя Иванова, Севинч Солакова,

49
Димитър Димитров, Емил Войнов, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Номерът на решението е 1458.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо на М. М., с което ни пита, като си изпуснал срока за подаване
на заявление за гласуване по настоящ адрес може ли да се направи
нещо. Предлагам да не отговаряме на това писмо и на това питане.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-22-394
от 12.10.2019 г. имаме писмо от господин Я. А., че живее в
Димитровград по постоянен адрес, но дните около изборите е в
командировка в София и няма как в неделя на 27.10.2019 г. да отиде
до Димитровград и да се върне обратно в София. Има ли начин със
служебна бележка или по друг начин да гласува в София? Отговарям
му, че не може да гласува на предстоящите избори за общински
съветници и кметове на 27.10.2019 г., тъй като няма нито постоянен,
нито настоящ адрес на територията на град София. Това е
предложението ми за отговор.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
гласуваме предложението на господин Баханов.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова Стефанова, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка в днешна
вътрешна мрежа има предложение за решение относно регистрация
на допълнително подадени наблюдатели от Гражданска инициатива
за свободни демократични избори (ГИСДИ). Постъпило е заявление
вх. № 7 (7-2) от 19.10.2019 г. от ГИСДИ, подписано от
представляващия Михаил Стоянов Мирчев, член – Надежда
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Богомилова Гологанова, която организация е регистрирана с наше
Решение № 1339-МИ от 08.10.2019 г. българска неправителствена
организация за участие в изборите на 27.10.2019 г. Приложение са
необходимите документи, както и списък с имената и единните
граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели.
Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на
технически носител в excel формат, декларации по образец. В
заявлението са посочени за регистрация и са предложение 256 лица.
На 19.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща
писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената
проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като
наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и
демократични избори“ (ГИСДИ).
Проверката на лицата от приложения към заявлението списък
установява, че към датата на регистрацията 224 лица отговарят на
изискванията на Изборния кодекс, а за 32 лица са установени
несъответствия.
Като взе предвид, че са представени всички изискуеми
документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57,
ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния
кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната
избирателна комисия регистрира като наблюдатели 224 (двеста
двадесет и четири) упълномощени представители на сдружение
„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“
(ГИСДИ).
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова Стефанова, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Номерът на решението е 1459.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-0084/16.10.2019 г. е постъпило писмо от „Информационно
обслужване“ АД, които ни уведомяват, че във връзка с наше писмо,
с изх. № МИ-ОО8/15.10.2019 г. относно извършена проверка по
досъдебно производство 13 от 2019 г. по описа на БОП – Софийско
отделение допълнително ни информират, че нито едно от
посочените в писмата девет лица не фигурира като кандидат за
общински съветници или кмет за предстоящите избори на 27.10.2019
г. в нито една ОИК в страната. Това е получено по имейл. Докато
съм бил двата дни на обучение колегата Стефанова го е докладвала и
своевременно е било изпратено на Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“. Уведомени сме и по телефона и е
изпратено копие от това писмо. Предлагам към настоящия момент
да остане за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо
Солакова, заповядайте.
Уважаеми колеги, получихме писмо от ОИК – Крумовград.
Те посочват, че има образувани четири секции с подвижна
избирателна комисия. Заявяват допълнителен брой протоколи. Аз ви
предлагам да препратим до администрацията на Министерски съвет.
Отново, както в последните дни, да посочим да се извърши
преценка с цел обезпечаване на секционните комисии с
необходимия брой протоколи и разбира се съответния резерв от вида
протокол.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова Стефанова, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, желаещи да се включат в днешния дневен ред?
Госпожо Дюкенджиева.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, получили сме писмо с
вх. № МИ-15-1013 от общинска избирателна комисия в Кочеринова.
Във връзка с наше писмо, че им указваме, че когато партиите и
коалициите правят предложения за замени в съставите на
секционните избирателни комисии не е необходимо да изискат
никакви други документи и декларации те ни казват, че го разбират,
но сега питат, ако назначен член на секционна комисия не желае да
бъде заменен, какво да правят. Това е питането.
Поставям го само да помислим до понеделник, ще ви
предложа проект на отговор.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колега
Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, едно писмо имам с вх. № МИ-151011, ще го докладвам в понеделник, но да ви кажа за какво става
въпрос. От ОИК – Медковец ни питат преференциите как да се
отбелязват – с нула или с чертичка. И тъй като има противоречива
практика да се консултирам дали да укажем до всички ОИК как да
се изписват или да го оставим кой както намери за добре.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Добре е да имаме общи указания.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам в понеделник сутринта да
вземем това решение по простата причина, че текат обученията на
секционните комисии и е добре до обяд да излезем с окончателно
решение, което аз поддържам и то трябва да бъде общият
знаменател навсякъде.
Нека да е в понеделник.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожа
Солакова
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, утре предлагам да изпратим
писмо до ГД „ГРАО“ до господин Гетов с молба да ни предостави
информация за броя на избирателите по секции, кметства, общини,
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райони, по отношение на окончателните избирателни списъци, които
са отпечатани към момента може би.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Емил Войнов,
Катя Иванова, Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова,
Димитър Димитров, Таня Цанева, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, закривам днешното заседание.
Обявявам следващо – понеделник, 21.10.2019 г., от
10.00 часа.
(Закрито в 17.35 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина Стефанова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Красимира Николова

