ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 667

На 7 септември 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проекти на решения за регистрация/допускане на партии за
участие в частичните избори, насрочени на 14 октомври 2018 г.
Докладват: Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Иванка Грозева, Росица Матева
2. Провеждане на жребий за определяне поредните номера в
бюлетините на партиите за участие в частични избори, насрочени на
14 октомври 2018 г.
Докладва: Александър Андреев
3. Проект на решение за промяна в състави на ОИК.
Докладват: Иванка Грозева, Таня Цанева
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Ивайло Ивков
5. Доклади по писма.
Докладват: Иванка Грозева, Росица Матева,
Таня
Цанева,
Кристина
Стефанова,
Йорданка Ганчева
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6. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Владимир Пенев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков и Румяна Стоева-Сидерова.
Заседанието бе открито в 16,35 ч. и председателствано от
госпожа Йорданка Ганчева – член на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Добър ден, Уважаеми
колеги! В залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 7 септември 2018 г.
Определям господин Владимир Пенев да отчита резултатите
от гласуването. Ще гласуваме машинно.
Преди да пристъпим към предложението за дневен ред, ви
предлагам в условията на последващо одобрение да одобрим аз да
изпълнявам функциите „за председател“, считано от 5 септември
2018 г., до завръщане на председател или заместник-председател; и
госпожа Иванка Грозева да изпълнява функциите „за секретар“,
считано от днес до неделя – 9 септември 2018 г. включително,
предвид отсъствието на госпожа Алексиева, госпожа Мусорлиева и
госпожа Солакова.
Припомням, че госпожа Алексиева направи предложението
ние с госпожа Грозева да изпълняваме функциите на председател и
секретар по имейла, както беше съгласувано и с членовете на
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Централната избирателна комисия по имейл и по телефон. И
доколкото виждам от справката, всички единодушно са приели
предложението и предлагам да бъде гласувано в условията на
последващо одобрение, както го докладвах.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението е прието.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: т. 1.
Проекти на решения за регистрация/допускане на партии за участие
в частичните избори, насрочени на 14 октомври 2018 г. с докладчици
господин Андреев, госпожа Нейкова, госпожа Грозева и госпожа
Матева; т. 2. Провеждане на жребий за определяне поредните
номера в бюлетините на партиите за участие в частични избори,
насрочени на 14 октомври 2018 г. с докладчик колегата Андреев;
т. 3. Проект на решение за промяна в състави на общински
избирателни комисии с докладчици госпожа Грозева и госпожа Таня
Цанева; т. 4. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на общински избирателни комисии с докладчик
господин Ивков; т. 5. Доклади по писма с докладчици госпожа
Грозева, госпожа Матева, госпожа Таня Цанева, госпожа Стефанова
и аз; и т. 6. Разни – към момента аз ще ви направя няколко
съобщения.
Моля за вашите предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви проект на дневен ред? – Не виждам
предложения за изменение и допълнение.
Подлагам на гласуване така предложения от мен проект на
дневен ред.
Режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преди да пристъпим към точка първа от дневния ред,
искам да съобщя, че всички колеги, които днес отсъстват от
заседанието на Централната избирателна комисия, са отсъстващи по
обективни причини – отпуск, командировка.

Пристъпваме към разглеждането на точка първа от дневния
ред:
1. Проекти на решения за регистрация/допускане на
партии за участие в частичните избори, насрочени на
14 октомври 2018 г.
Първи докладчик е господин Андреев. Заповядайте, колега
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря ви, госпожо
председателстващ. Проектите на решенията са качени в моята папка.
Започвам с първия, а именно това е проект № 5093.
Постъпило е заявление от партия АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), подписано и подадено от Албена
Асенова Вълчева, упълномощена от председателя и представляващ
партията Румен Йорданов Петков. То е заведено под № 3 на
5 септември 2018 г. в регистъра на партиите за участие в частичните
избори за кмет на кметство Столетово, община Карлово, област
Пловдив, за кмет на кметство Орлинци, община Средец, област
Бургас, и за кмет на кметство Суходол, община Главиница, област
Силистра, които са насрочени на 14 октомври 2018 г.
Към заявлението са приложени:
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1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 04.09.2018 г. от СГС – ТО, VІ-4 състав, по ф.д.
№ 474/2014 г.
2. Удостоверение № 48-00-363 от 04.09.2018 г. от Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2015, 2016 и
2017 г.
3. Пълномощно от Румен Йорданов Петков в полза на Албена
Асенова Вълчева, за да подпише и подаде заявлението до
Централната избирателна комисия.
Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия
с Решение № 1774-МИ от 03.09.2015 г. за участие в изборите за
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
Изпълнени са изискванията на нашето решение и чл. 463 и
чл. 464 от Изборния кодекс, поради което ви предлагам да вземем
решение, с което да допуснем партия АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) за участие в частичните избори за
кмет на кметство Столетово, община Карлово, област Пловдив, за
кмет на кметство Орлинци, община Средец, област Бургас, и за кмет
на кметство Суходол, община Главиница, област Силистра,
насрочени на 14 октомври 2018 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ).
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля за вашите
предложения за изменение и допълнение на така предложения ни
проект. Не виждам.
Подлагам на гласуване на предложения проект за решение от
колегата Андреев.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
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Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението е прието. Имаме Решение с № 5123-МИ от
7 септември 2018 г.
Имате още доклади – продължете, ако обичате.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Следващият проект е с № 5094МИ пак в моята папка.
Постъпило е заявление от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ“, подписано от председателя и представляващ партията
Мустафа Сали Карадайъ. Подадено е чрез пълномощника Серхан
Шукри Садула. Заведено е под № 4 на 5 септември 2018 г. в
регистъра на партиите на ЦИК за участие в частичните избори, като
заявлението е за участието в частичните избори на 14 октомври
2018 г. и за трите кметства, а именно: за кмет на кметство
Столетово, община Карлово, област Пловдив, за кмет на кметство
Суходол, община Главиница, област Силистра, и за кмет на кметство
Орлинци, община Средец, област Бургас.
Към заявлението са приложени:
1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 03.09.2018 г. от СГС – ТО, VІ-12 състав, по ф.д.
№ 2574/1990 г.
2. Удостоверение № 48-00-254 от 12.04.2018 г. от Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2015, 2016 и
2017 г.
3. Копие на пълномощно № 4 от 11.01.2018 г. в полза на
Серхан Шукри Садула.
Партията е регистрирана в ЦИК за участие в изборите за
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. с съгласно
Решение № 1840-МИ от 04.09.2015 г., поради което са изпълнени
изискванията на Изборния кодекс и на нашето решение за
регистрация, поради което предлагам да допуснем партия
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в трите
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кметства, където ще се произведат частични избори на 14 октомври
2018 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
Движение за права и свободи – ДПС.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля за вашите
предложения за изменение на така предложения от колегата Андреев
проект. Не виждам.
Режим на гласуване на така предложения ни проект на
решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Има решение. Колега Андреев, номерът на решението е 5124МИ от 7 септември 2018 г.
Моля, продължете.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Следва проект № 5095.
Постъпило е заявление от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ
„АЛЕКСАНДЪР
СТАМБОЛИЙСКИ“,
подписано
от
представляващия председател на партията Спас Янев Панчев.
Заведено е под № 5 на 5 септември 2018 г. в регистъра на партиите
на ЦИК за участие в частичните избори. Заявлението е за участие в
трите частични избори, насрочени за 14 октомври 2018 г., а именно
за кмет на кметство Орлинци, община Средец, област Бургас, за
кмет на кметство Суходол, община Главиница, област Силистра, и за
кмет на кметство Столетово, община Карлово, област Пловдив.
Към заявлението са приложени:
1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 03.09.2018 г. от СГС – ТО, VІ-12 състав, по ф.д.
№ 7371/1993 г.
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2. Удостоверение № 48-00-362 от 04.09.2018 г. от Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2015, 2016 и
2017 г.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1635МИ от 31.08.2015 г. за участие в изборите за общински съветници и
кметове на 25 октомври 2015 г.
Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс и на нашето
решение за регистрация на партиите и коалициите за участие в
частичните избори, поради което предлагам да се допусне до
участие в частичните избори на 14 октомври 2018 г. в трите
кметства партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР
СТАМБОЛИЙСКИ“, като наименованието на партията за
отпечатване в бюлетината е: ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.
СТАМБОЛИЙСКИ“.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля за вашите
предложения за изменение и допълнение на проекта за решение на
колегата Андреев. Няма.
Режим на гласуване на така предложеното решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Проектът на решението е приет. Решението е № 5125-МИ от
7 септември 2018 г.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Нейкова –
заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви проект на
решение № 5092, относно допускане на партия „ВМРО –
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в
частичните избори за кмет на кметство Столетово, община Карлово,
област Пловдив и за кмет на кметство Суходол, община Главиница,
област Силистра, насрочени на 14 октомври 2018 г.
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Постъпило е заявление от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, подписано от Красимир Дончев
Каракачанов – председател и представляващ партията, чрез
пълномощника Стефан Николаев Грънчаров. Заведено е под № 2 на
5 септември 2018 г. в регистъра на партиите на ЦИК.
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на
партията в бюлетината: ВМРО – Българско национално движение.
Към заявлението са приложени:
1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 30.08.2018 г. от СГС – ТО, VІ-1 състав, по ф.д.
№ 8176/1999 г.
2. Удостоверение № 48-00-358 от 31.08.2018 г. от Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2015, 2016 и
2017 г.
3. Заверено копие на пълномощно № 58 от 28.08.2017 г. в
полза на Стефан Николаев Грънчаров за представителство пред
Централната избирателна комисия.
Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия
съгласно Решение № 1973-МИ от 07.09.2015 г. за участие в изборите
за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Налице са изискванията на Изборния кодекс за допускане на
партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за
участие в частичните избори за кмет на кметство Столетово, община
Карлово, област Пловдив и за кмет на кметство Суходол, община
Главиница, област Силистра, насрочени на 14 октомври 2018 г.
И ви предлагам да вземем решение за допускане на партията
за участие в частичните избори за кмет на кметство Столетово,
община Карлово, област Пловдив и за кмет на кметство Суходол,
община Главиница, област Силистра, насрочени на 14 октомври
2018 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ВМРО – Българско национално движение.
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, има ли
предложения за изменение и допълнение на така предложения
проект от колегата Нейкова? – Няма.
Режим на гласуване на така предложения проект за решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Има решение. Колега Нейкова, номерът на решението е 5126МИ от днешна дата.
Моля, продължете.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващият проект на решение е с
№ 5096 относно допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в
частичните избори за кмет на кметство Столетово, община Карлово,
област Пловдив, за кмет на кметство Суходол, община Главиница,
област Силистра и за кмет на кметство Орлинци, община Средец,
област Бургас, насрочени на 14 октомври 2018 г.
Заявлението е подписано от Бойко Методиев Борисов –
председател
и
представляващ
партията,
подадено
чрез
пълномощника Цветомир Петров Паунов. Заведено е под № 6 на
7 септември 2018 г. в регистъра на партиите за участие в частичните
избори на 14 октомври 2018 г.
Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е:
ПП ГЕРБ.
Към заявлението са приложени:
1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 04.09.2018 г. от СГС – ТО, VІ-16 състав, по ф.д.
№ 1545/2007 г.
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2. Удостоверение № 48-00-248 от 04.04.2018 г. от Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за предходните три
години.
3. Пълномощно № КО-Г-022 от 28.08.2018 г. в полза на
Цветомир Петров Паунов.
Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 1553-МИ от
28.08.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и
кметове на 25 октомври 2015 г.
Налице са изискванията на закона за допускане на партия
„ГЕРБ“ за участие в частичните избори за кметове на трите
кметства, насрочени на 14 октомври 2018 г.
Предлагам ви да вземем решение, с което да бъде допусната
партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство
Столетово, община Карлово, област Пловдив, за кмет на кметство
Суходол, община Главиница, област Силистра и за кмет на кметство
Орлинци, община Средец, област Бургас, насрочени на 14 октомври
2018 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
ПП ГЕРБ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предложения за
изменение и допълнение на така предложения ни проект за
решение? – Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Има решение. Номерът на решението е 5127-МИ от 7
септември 2018 г.
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Следващ докладчик по тази точка е госпожа Грозева –
заповядайте.
ИВАНКА
ГРОЗЕВА:
Благодаря
ви,
госпожо
председателстващ.
Уважаеми колеги, в моята папка от днешна дата е качен
проект относно допускане на партия „Земеделски народен съюз“ за
участие в частичните избори за кмет на кметство Столетово, община
Карлово, област Пловдив и за кмет на кметство Суходол, община
Главиница, област Силистра, насрочени на 14 октомври 2018 г.
Постъпило е заявление от партия „Земеделски народен съюз“,
подписано от представляващия партията Румен Маринов Йончев.
Подадено е от пълномощника Валери Димитров Димитров. Заведено
е под № 1 на 5 септември 2018 г. в регистъра на партиите на ЦИК за
участие в частичните избори за кмет на кметство Столетово, община
Карлово, област Пловдив и за кмет на кметство Суходол, община
Главиница, област Силистра.
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на
партията в бюлетината: Земеделски народен съюз.
Към заявлението са приложени:
1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 31.08.2018 г. от СГС – ТО, VІ-7 състав, по ф.д.
№ 7509/1997 г.
2. Удостоверение № 48-00-359 от 31.08.2018 г. от Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2015, 2016 и
2017 г.
3. Пълномощно от 30.08.2018 г. в полза на Валери Димитров
Димитров за представителство пред Централната избирателна
комисия.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 4961МИ от 12.01.2018 г. за участие в частичните избори за кметове на
18 февруари 2018 г.
Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс за
допускане на партия „Земеделски народен съюз“ за участие в
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частичните избори за кмет на кметство Столетово, община Карлово,
област Пловдив и за кмет на кметство Суходол, община Главиница,
област Силистра, насрочени на 14 октомври 2018 г., поради което ви
предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл.
464 от Изборния кодекс да допуснем партия „Земеделски народен
съюз“ за участие в частичните избори за кмет на кметство
Столетово, община Карлово, област Пловдив и за кмет на кметство
Суходол, община Главиница, област Силистра, насрочени на
14 октомври 2018 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
Земеделски народен съюз.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля за вашите
предложения, в случай че имате такива за изменение и допълнение
на проекта на госпожа Грозева. – Няма.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Има решение. Госпожо Грозева, номерът на решението е
5128-МИ от 7 септември 2018 г.
Следващ докладчик по точка първа е госпожа Матева –
заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, проектът е във вътрешната мрежа, в папката с моите
инициали и е относно допускане на партия „БСП“ за участие в
частичните избори за кмет на кметство Столетово, община Карлово,
област Пловдив, за кмет на кметство Суходол, община Главиница,
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област Силистра и за кмет на кметство Орлинци, община Средец,
област Бургас, насрочени на 14 октомври 2018 г.
Постъпило е заявление от партия „БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, подписано от Корнелия Петрова
Нинова като председател на партията, и подадено от Аглика
Стефчева Виденова като пълномощник на председателя на партията.
Заведено е под № 7 на 7 септември 2018 г. в регистъра на партиите
за участие в частичните избори за трите кметства, които изброих, на
14 октомври 2018 г.
Към заявлението са приложени:
1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията,
издадено на 04.09.2018 г. от СГС – ТО, VІ-8 състав, по ф.д.
№ 1969/1990 г.
2. Удостоверение № 48-00-357 от 28.08.2018 г. от Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за последните три
години.
3. Пълномощно № 35-1 от 11.04.2018 г., в полза на Аглика
Стефчева Виденова.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1842МИ от 04.09.2015 г. за участие в общите избори за общински
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
Налице са изискванията на Изборния кодекс и на наше
решение, поради което ви предлагам да допуснем партия
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в
частичните избори за кмет на трите кметства, насрочени на
14 октомври 2018 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.
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Колеги, моля за вашите предложения за изменение и
допълнение на проекта за решение на госпожа Матева, в случай че
има такива. – Не виждам.
Режим на гласуване на така предложения ни проект за
решение за допускане на Българската социалистическа партия.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Има решение. Номерът на решението е 5129-МИ от днес.
Колеги, изчерпахме точка първа от дневния ред.

Преминаваме към разглеждането на точка втора:
2. Провеждане на жребий за
определяне поредните
номера в бюлетините на партиите за участие в частични избори,
насрочени на 14 октомври 2018 г.
Заповядайте, колега Андреев, за вашия доклад.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, съгласно
хронограмата, приета за частичните местни избори за 14 октомври
2018 г., в срок до 14 септември 2018 г. трябва да проведем жребия
съгласно чл. 423 за определяне на поредните номера на партиите и
коалициите, които са регистрирани в Централната избирателна
комисия, в бюлетините за гласуване за съответните кметства. Във
връзка с това ви предлагам Централната избирателна комисия да
вземе решение, с което да проведе жребия за определяне на
поредните номера в бюлетината, на 11 септември 2018 г., от 10,00 ч.,
след което вече Централната избирателна комисия в заседанието да
приеме и съответното решение въз основа на резултата от
проведения жребия.
Също така във връзка с това, ако бъде прието това
протоколно решение, да приемем и протоколно решение да бъде
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изпратено прес съобщение във връзка с тегления жребий и да бъде
качено такова съобщение на нашата страница в интернет.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имате ли
предложения по така направения доклад от колегата Андреев? – Не
виждам.
Подлагам на гласуване и двете направени предложения от
колегата Андреев: съответно за деня и часа на жребия и за
съобщението. Предвид че няма предложение за изменение и
допълнение на така направените предложения, можем да ги
подложим на гласуване заедно.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложенията са приети.
Изчерпахме дневния ред по точка втора.

Преминаваме към разглеждането на точка трета:
3. Проект на решение за промяна в състави на ОИК.
Първи докладчик е госпожа Грозева – заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в моята папка от
днешна дата е качен проект за решение относно промяна в състава
на ОИК – Главиница, област Силистра.
С вх. № МИ-15-182 от 07.09.2018 г. по електронната поща на
ЦИК е постъпило предложение от Димитър Николов Димитров –
упълномощен представител на КП „Патриотичен фронт – НФСБ и
ВМРО“, с пълномощно от представляващия коалицията
съпредседател Валери Симеонов, за назначаване на Кирил Григоров
Пенев за член на Общинската избирателна комисия – Главиница, на
мястото на Снежана Костадинова Станева. С Решение № 5119-
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МИ/НР от 4 септември 2018 г. Централната избирателна комисия е
установила предсрочно прекратяване на пълномощията на Снежана
Костадинова Станева.
Към предложението са приложени: писмо с изх. № 794 от
06.09.2018 г. на ОИК – Главиница; и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1,
чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния
кодекс, заверено копие от дипломата за завършено висше
образование и копие от личната карта на Кирил Григоров Пенев;
пълномощно в полза на Димитър Николов Димитров; копие от
удостоверение за актуално състояние от 27.08.2018 г. от ф.д.
№ 358/2011 г., VІ-2 с-в на СГС и заверено копие на решение за
създаване на коалиция между ПП „Национален фронт за спасение на
България“ и ПП „ВМРО – Българско национално движение“.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 ви
предлагам да назначим за член на ОИК – Главиница, област
Силистра, Кирил Григоров Пенев, със съответното ЕГН.
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля за вашите
предложения за изменение и допълнение на така предложения от
колегата Грозева проект за решение за промяна в състава на
общинската избирателна комисия – Главиница. Не виждам.
Режим на гласуване на предложения проект на решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Има решение. Решението ви, госпожо Грозева, е с № 5130МИ/НР от днес.
Моля, допълнете за коректност на доклада.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: За коректност на доклада само да ви
уведомя, че разговарях днес с председателя на ОИК – Главиница,
който ме уведоми, че още с вчерашна дата са изпратени оригиналите
на декларациите и другите документи, които ви докладвах, по
пощата.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря ви, колега
Грозева.
Преминаваме към следващия докладчик в тази точка –
госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило
предложение с вх. № Ми-10-26 от 3 септември 2018 г., от господин
Вуков – общински ръководител на ПП „ГЕРБ“ в община Садово, на
мястото на председателя на ОИК – Садово, Мария Георгиева
Милева, да бъде назначен Кристиан Димитров Гьошев.
Към предложението са приложени: заявление в оригинал от
Мария Георгиева Милева за освобождаването й като председател на
ОИК – Садово; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл.
81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за
завършено висше образование на Кристиан Димитров Гьошев.
Предлагам ви предвид изложеното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, да
освободим като председател на ОИК – Садово, област Пловдив,
Мария Георгиева Милева, със съответното ЕГН, и да бъде
анулирано издаденото й удостоверение. Както и комисията да
назначи за председател на ОИК – Садово, област Пловдив,
Кристиан Димитров Гьошев, със съответното ЕГН,
като на
назначения председател да му бъде издадено удостоверение.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, има ли
предложения за изменение и допълнение на така предложения
проект за решение? – Не виждам.
Режим на гласуване на предложения от госпожа Цанева
проект за решение.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Има решение. Номерът на решението, госпожо Цанева, е
5131-МИ/НР от днешна дата. Моля вие като докладчик да уведомите
комисията, че има назначен председател с оглед предстоящия
референдум.
Колеги, изчерпахме дневния ред и по точка трета.

Преминаваме към точка четвърта:
4. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Докладчик е колегата Ивков – заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Искането е с вх. № МИ-27-126 от
4.09.2018 г. и е за изплащане на възнаграждение за дадено
дежурство от заместник-председател и секретар на 24 август 2018 г.,
и от заместник-председател, секретар и един член на 27 август 2018
г. на общинската избирателна комисия – Севлиево, област Габрово.
Дежурствата са били наложени, за да се приеме писмо от
полицията и след като са приели писмото, са направили работно
обсъждане с техни колеги от общината. Решили са да отворят
помещението на първата дата, а на втората дата са отворили
помещението, в което се намират изборните книжа, които са били
необходими, като са изпратени необходимите документи в
полицията със съответното писмо.
Считам, че има основание. Преписката е минала през
счетоводството. Налице е справка и контролен лист, поради което
предлагам да се изплатят така поисканите възнаграждения.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предполагам, че справката
и контролният лист са с положителна резолюция – за изплащане.
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Колеги, моля за вашите предложения, ако има такива по
направеното предложение за изплащане на докладваните дежурства
на ОИК – Севлиево, от колегата Ивков. Няма.
Режим на гласуване на предложението на колегата Ивков.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към точка пета:
5. Доклади по писма.
Първи докладчик по тази точка е госпожа Грозева –
заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, в моята папка от днешна дата са качени
две съобщения. Те са качени на страницата на Централната
избирателна комисия на 4 септември 2018 г. Докладвам ви ги за
последващо одобрение.
Първото е съобщение, с което уведомяваме, че крайният срок
за подаване на документите за допускане или регистрация на
партиите и коалициите в ЦИК за участие в частичните избори за
кметове, насрочени на 14 октомври 2018 г., е 8 септември 2018 г.
И второто съобщение: във връзка с провежданите
консултации за формиране съставите на секционните избирателни
комисии на предстоящите частични местни избори на 14 октомври
2018 г., сме публикували актуалните адреси на партиите и
коалициите във връзка с консултациите.
Моля за вашето последващо одобрение.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Режим на гласуване на така
направеното предложение от колегата Грозева.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към следващ докладчик по тази точка –
колегата Матева. Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви постъпило в Централната избирателна
комисия повторно писмо по електронната поща, изпратено от имейл
адрес с име Василис Карас, с вх. № НР-22-3/1 от 7 септември 2018 г.
Припомням, че писмо с подобно съдържание ви докладвах и на
4 септември 2018 г. Сегашното е качено във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали отново.
Както виждате, към електронното писмо няма никакъв запис,
никакъв текст. Има два прикачени файла, като изрично проверих, че
и в двете електронни писма, които са изпратени, и двата прикачени
файла са с идентично съдържание. Тоест, писмото, което започва с:
„До госпожа Ивилина Алексиева“ – и завършва с това: „Че целта ви
беше да не се достигне 51 % избирателна активност на референдума,
който е проведен през 2017 г., за да не бъде задължителен за
Народното събрание, както във всички демократични държави,
освен България.“
Цялото писмо, както и предходния път ви казах, съдържа
разсъждения относно цифри, избирателна активност, брой граждани
според НСИ при преброяването, брой избиратели в изборите за
президент и вицепрезидент и в националния референдум. Като на
практика няма искане. Има един-единствен въпрос: „Защо в един и
същи ден и час гласоподавателите, които на интернет страницата на
ЦИК са публикувани като брой, са различни в изборите за президент
и вицепрезидент и национален референдум?“
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Считам, че на всички, които поне малко се занимават с
избори, им е ясно, тъй като правото да гласуват в изборите за
президент и вицепрезидент и в национален референдум е различно,
включително датата, от която се вземат предвид българските
граждани с постоянен адрес на територията на страната.
И във връзка с това аз отново ви предлагам това писмо да
остане за сведение на ЦИК, тъй като няма дори искане за някакъв
отговор.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имате ли други
предложения, различни от това на докладчика? – Не виждам.
Госпожо Матева, писмото остава за сведение, тъй като не
постъпи друго предложение.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Цанева.
Заповядайте, госпожо Занева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, напомням ви вече докладвана от
мен покана за участие като наблюдатели в референдума, който ще се
проведе в Република Македония на 30 септември 2018 г. Досега
няма колеги, които да са се заявили. Нямаме крайна дата, но все пак,
ако ще участваме в това наблюдение, е време вече да има колеги,
които да се заявят. Поканата ни е изпратена от Комисията на
Република Македония чрез АСЕЕЕО. Това е едното напомняне.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, изявява ли някой
сега желание да участва в наблюдението на референдума в
Македония? (Реплики.)
Добре, нека на следващото да решим. Доколкото виждам, има
желаещи. Колегите ще се уточнят и ще решим на следващото
заседание.
Моля, продължете със следващия доклад.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, искам да ви обърна внимание с
молба и да помислим съвместно. В папката с моите инициали,
доколкото съм успяла да напиша отговори на въпросника, който ви
докладвах на 23 август 2018 г. Въпросникът е по проект, финансиран
от „Правосъдие и потребители“ на Европейския съюз, от проф.
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Карера на Маастрихтския университет, относно политическото
участие на хора с увреждания в Европейския съюз. Много ви моля,
погледнете го, за да можем във вторник, когато ще го докладвам, да
имаме готовност, тъй като крайният срок е 15 септември 2018 г., а
преди това трябва да го дадем да бъде преведен.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля да се
запознаете с отговорите, които е подготвила колегата Цанева, и на
следващото заседание да имаме готовност.
Преминаваме към следващия докладчик в тази точка –
госпожа Стефанова. Заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
преписка с вх. № МИ-15-183 от 5 септември 2018 г., публикувана в
моята папка за днешното заседание, от общинската избирателна
комисия – Шумен, с която са ни изпратили тяхно решение № 452 от
30 август 2018 г., с което са прекратили предсрочно пълномощията
на кмета на кметство Ивански, община Шумен, област Шумен, Жечо
Йорданов Жечев, поради смърт, на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Заедно с приложен препис-извлечение от смъртния акт.
Госпожа Радославова се свърза с председателя на общинската
избирателна комисия в Шумен Миглена Арсова и същата ни
уведоми, че не е постъпила жалба в тридневния срок, както и че
решението е влязло в сила на 3 септември 2018 г.
В моята папка е публикуван проект на писмо с № 13267:
„На основание чл. 463, ал. 6 от Изборния кодекс, когато до
края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не
се насрочват.
Президентът на републиката насрочва частични избори за
кмет не по-късно от 40 дни преди изборния ден съгласно
разпоредбата на чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс, който срок също
следва да се вземе предвид.
Във връзка с горното Ви уведомяваме, че липсва правно
основание Централната избирателна комисия да направи
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предложение за насрочване на частичен избор за кмет на кметство
Ивански, община Шумен, област Шумен, поради изтичане на
крайния възможен срок за това съгласно чл. 463, ал. 5 от Изборния
кодекс.“
Припомням, че аналогичен случай Централната избирателна
комисия е имала през 2014 г. с преписка с вх. № МИ-15-293 от
14 октомври 2014 г., когато Централната избирателна комисия е
процедирала по същия начин.
Моля за одобрение.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля за вашите
мнения и предложения за изменение и допълнение на така
предложения ни проект за писмо. Не виждам предложения.
Преминаваме към режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Проектът на писмо е одобрен.
Колега Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с взето
решение на предходно заседание и изпратено организационно писмо
с напомняне на задълженията на кметовете за съставяне на
избирателните списъци за гласуване в насрочените избори, както и
за отпечатване на бюлетините за гласуване в изборите, е допусната
техническа грешка в номера на хронограмата за частичните избори
на 14 октомври 2018 г. Коректният номер на решението е № 5109МИ от 24 юли 2018 г.
В моята папка е публикуван проект на писмо, с което
уведомяваме кметовете на община Карлово, община Главиница и
община Средец, с копие до господин Веселин Даков – главен
секретар на Министерския съвет, и до господин Иван Гетов – главен
директор на ГД „ГРАО“, както и общинските избирателни комисии
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в Карлово, Главиница и Средец за допуснатата техническа грешка в
номера на хронограмата за частичните избори. № 5109-МИ е
коректният, а в самото писмо е цитирано Решение № 4931-МИ от
15 декември 2017 г., както и Решение № 4934.
ПРЕДС. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Има ли предложения за
изменение и допълнение или други предложения освен направеното
от докладчика, за така предложения ни проект за писмо за поправка
на техническата грешка? – Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението за писмо е одобрено.
Колеги, следващият докладчик в тази точка съм аз с няколко
кратки доклада.
Писмо с вх. № ЦИК-07-76/21 от 7 септември 2018 г. Колеги,
то е публикувано във вътрешната мрежа и съдържа кратки
съобщения на английски език от организаторите на 27-та
конференция на АСЕЕЕО, на която присъстват нашите
представители госпожа Иванова, госпожа Сидерова и госпожа
Алексиева. Съдържа снимки. Можете да се запознаете със снимка, а
е изпратено на мейлите за сведение и информация на колегите,
които участват.
Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-10-25 от 7 септември
2018 г. Това е писмо от Управление „Плащане“, отдел „Експерти“
от Европейската комисия, адресирано до мен. Колеги, това е във
връзка с участието ми в Работна група „Изборни въпроси“, когато
реимбурсацията за самолетния билет е била на мое име, като
съответно от комисията са ни изпратили стикери, които да се
ползват при евентуална друга реимбурсация. И всяка промяна или
създаване на банкови данни, които да изискват регистрация в
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счетоводната система, при представяне на банков документ или
формуляр, надлежно заверен от нашата банка, трябва да се
съобщава.
Докладвам ви го за сведение, като ви докладвам също, че по
сметката на Централната избирателна комисия е пристигнало и
възстановяването по справка от счетоводството на разходите за
самолетен билет за моето участие ведно с колегата Андреев. Тогава
се прие на мое име да се реимбурсира самолетният билет. Докладвам
ви го за сведение и ще го възложа на счетоводството за запознаване
и предприемаме на необходими действия в случай на необходимост.
Колеги, предлагам ви с оглед на срока по т. 20 от
хронограмата за частичните избори за кметове, насрочени за
14 октомври 2018 г., че ЦИК изпраща на ОИК списъка за
допуснатите и регистрирани за участие в частичните избори партии
и коалиции, както и информация за извършените промени в състава
на коалициите незабавно след приключване на регистрацията.
Принципно да гласуваме писмото, с което ще изпратим тази
информация на общинските избирателни комисии.
Подлагам на гласуване това предложение. Режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението е прието.
Колеги, с този доклад изчерпахме дневния ред. Благодаря ви
за участието в заседанието.
Насрочвам следващото редовно заседание на комисията във
вторник, 11 септември 2018 г., от 10,30 ч. Като припомням, че с
оглед изтичащия срок за регистрация на партии и коалиции в
предстоящите избори на 14 октомври, може да се наложи
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извънредно заседание на комисията утре, за което ще бъдете
уведомени в случай на необходимост допълнително.

Закривам заседанието.
(Закрито в 17,30 ч.)

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Йорданка Ганчева
За СЕКРЕТАР:
Иванка Грозева

Стенограф:
Цвета Минева

