
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 № 17  

   

На 10 април 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклад за машинно гласуване. 

 Докладва: Ерхан Чаушев 

1а. Проекти на решения за електронно гласуване на партии, 

коалиции и инициативни комитети. 

 Докладват: Бойчо Арнаудов, Николай Николов, 

 Цветанка Георгиева, Силва Дюкенджиева, 

 Ивайло Ивков, Таня Йосифова, Севинч Солакова 

2. Проект на решение за поправка на техническа грешка в 

Приложение № 79 от изборните книжа. 

 Докладва: Силва Дюкенджиева 

3. Проект на решение относно промяна в състава на РИК. 

 Докладва: Катя Иванова 

4. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

 Докладват: Бойчо Арнаудов, Николай Николов 

5. Проект на решение относно гласуването на лица с 

увредено зрение и затруднения с придвижването. 

 Докладва: Александър Андреев 

6. Проект на решение относно методически указания за 

определяне състава на СИК. 

 Докладва: Димитър Димитров 
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7. Методика за разпределение на местата в ръководството на 

СИК. 

 Докладва: Димитър Димитров. 

8. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

 Докладва: Емил Войнов 

9. Разни. 

 Докладват: Бойчо Арнаудов, Таня Цанева, Мирослав 

 Джеров, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова,  

 Севинч Солакова, Катя Иванова, Ивайло Ивков. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

 

Заседанието бе открито в 11,55 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам днешното заседание. Присъстват 19 членове на 

комисията, отсъства господин Арнаудов. 

Дневният ред е раздаден. Имате ли предложения по дневния 

ред? Госпожа Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаема госпожо председател, моля да 

ме включите в точка първа – Проект на решение за регистрация на 

коалиция, тъй като пристигна проверката от „ГРАО”. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля кратък доклад за предприемане на 

бъдещи действия относно машинно гласуване – първа точка, преди 

всичко. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Самият въпрос 

определя първо място на господин Чаушев. 

Госпожа Катя Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, моля да ме 

включите в точка – Разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други колеги? 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В точка първа – регистрация на 

инициативен комитет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: В „Разни” – ще подготвя отговор на едно 

писъмце. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други колеги? 

Не виждам. 

Който е съгласен с предложения дневен ред с направените 

допълнения, моля да гласува. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов Димитър Димитров, 

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

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Отсъстват госпожа Бойкинова и господин Арнаудов – те са 

дежурни за приемане на документи, днес е последният срок. 

По точка първа – машинно гласуване, господин Чаушев, 

заповядайте. 

 

Точка 1. Доклад за машинното гласуване. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-06-83 от 

10 април 2019 г. сме получили дългоочакваното обявление за 
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публикация в европейски вестник. Следващите действия са това 

обявление трябва да бъде регистрирано и в Агенцията за обществени 

поръчки и да се публикуват нашите решения по машинното 

гласуване и въпросното обявление, за което ви бях докладвал, 

съответно вече да се публикува цялостната документация на 

обществената поръчка в нашия профил на купувача и в Агенцията за 

обществени поръчки да има линк към вече цялостната документация 

за обществената поръчка за наемане на машини. 

Предлагам да предприемем съгласувани действия с нашите 

служители и от администрацията на Министерския съвет за 

максимално бързо, в рамките на около два часа да се публикува 

цялостната документация на нашата страница, за да могат 

евентуалните участници колкото се може по-бързо да се запознаят с 

нея. 

Това е докладът ми. След съответните съгласувателни 

действия преминаваме към публикация в нашия „Профил на 

купувача” на цялостната документация, така както е по закон. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, господин 

Чаушев. Това е много важно, ако трябва, излезте от заседанието, за 

да го направите. 

Точка 1а – Проекти на решения за регистрация на партии, 

коалиции и инициативни комитети. Господин Арнаудов е първи, но 

го няма. Има думата господин Николов. 

 

Точка 1а. – Проекти на решения за регистрация на партии, 

коалиции и инициативни комитети.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаема госпожо 

председател, колеги! Представям на вашето внимание проект на 

решение, което е във вътрешната мрежа в моята папка, за 

 регистриране на Инициативен комитет за издигане на 

кандидатурата на Албена Божидарова Белянова като независим 

кандидат за член на Европейския парламент. 
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Документите пристигнаха тази сутрин в 9,30 ч. Те са изрядни, 

комплектувани са с всички необходими според изборните книги 

материали. Представен е протокол от 9 април 2019 г. с решение за 

създаване на инициативния комитет с определяне на 

представляващи инициативния комитет с решение за 

представляващия инициативен комитет, а именно  Александър 

Владимиров Белянов. Същото лице е отговорно във връзка с 

приходите и разходите на инициативния комитет и на счетоводната 

отчетност според този протокол. 

Има нотариално заверени образци от подписите на трите броя 

лица, участващи в инициативния комитет. Заявлението, което е 

съгласно изборната книга, също е подписано от трите броя членове 

на инициативния комитет, а именно Александър Владимиров 

Белянов, Емили Емилова Кръстева, Калина Христова Антонова.  

Представени са също така декларации образец Приложение 

№ 60 в три броя, вносна бележка за внесени 100 лева по определена 

сметка, служебна бележка от Юробанк за новооткрита банкова 

сметка, чрез която ще се обслужва предизборната кампания. 

Както казах, Александър Владимиров Белянов е определен за 

лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност. 

Предлагам на вашето внимание проект на решение на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс 

и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК Централната 

избирателна комисия реши:  

Регистрира Инициативен комитет за издигане на Албена 

Божидарова Белянова като независим кандидат за член на 

Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 

2019 г. в състав – сочат се трите имена и единните граждански 

номера на членовете на инициативния комитет.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, господин 

Николов. 

Колеги, виждате проекта. Допълнения, изказвания? 

Ако няма, който е съгласен да приемем решение за 

регистриране на инициативния комитет, моля да гласува. 

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев,  Георги Баханов Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно с 16 гласа. Отсъстват: 

Дюкенджиева, Арнаудов, Чаушев и Бойкинова. 

Решението е № 117-ЕП. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаема госпожо председател, 

уважаеми колеги! Моля докладите по последващите решения да 

отложим за по-късен час, защото изчакваме резултатите от 

проверката на „ГРАО. Към момента не са дошли. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Дюкенджиева, 

вие сте наред. И вие искате отлагане. 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: По същата причина и аз трябва да отложа 

доклада си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Госпожо 

Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, в папка с 

моите инициали от днес можете да видите проекта за решение 

относно регистрация на коалиция „Патриоти за Валери Симеонов 

(НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“.  

Постъпило е заявление от коалиция „ПАТРИОТИ ЗА 

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА 

КЛАСА)“, подписано от председателя и представляващ коалицията 
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Валери Симеонов Симеонов, заведено под № 5 на 8 април 2019 г. в 

регистъра на коалициите.  

Приложени са всички изискуеми документи, виждате ги, да 

не ги изброявам: коалиционното споразумение, удостоверение за 

актуално състояние, образец от подписа на представляващия 

коалицията, печатите, удостоверение от Сметната палата, вносна 

бележка № от 05.04.2019 г. от Уникредит Булбанк АД за внесен 

безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по 

сметка в БНБ, удостоверение за открита банкова сметка на партия 

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“, по 

която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията,  

заявление относно лицето, което ще отговаря за  приходите, 

разходите и счетоводната отчетност, списък от 5277 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и 

списък в структуриран вид на технически носител. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на 

коалицията в бюлетината като ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ 

СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА). 

Извършена е проверка от „ГРАО” на списъка на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на коалиция и проверката 

е отчела, че са налице  необходимите 2500 избиратели, които я 

подкрепят.  

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и 

Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на 

партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на 

Европейския парламент от Република България.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, чл. 

128, ал. 2 и чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 

1 април 2019 г. на ЦИК  предлагам да регистрираме  коалиция 

„ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА 

ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“ за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, госпожо 

Йосифова.  

Госпожо Иванова, имате думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо Йосифова, аз имам един въпрос 

по т. 11. Така както е изписано, е посочено, че има заявление от 

Валери Симеонов за лицето, което ще отговаря за приходите и 

разходите, а ние изписваме конкретното лице, което ще отговаря. 

Той ли ще бъде или не? 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Не, конкретното лице е Иванка Чанева, 

главен счетоводител. 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз предлагам да се коригира т. 11 и да 

бъде посочено лицето, което ще отговаря по чл. 140, ал. 3. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е задължително. 

Други колеги? Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това лице как е определено? Само е 

заявено или е определено в коалиционното споразумение? И какво 

предвижда съответно коалиционното споразумение – как трябва да 

се определи това лице? Може ли еднолично от господин Валери 

Симеонов да се определи? 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин Валери Симеонов е 

представител на коалицията, представлява коалицията и заявлението 

е подадено от него като представляващ коалиция „Патриоти за 

Валери Симеонов (НФСБ и Средна европейска класа). С това 

заявление е посочено в папката за изборите за членове на 

Европейския парламент, които ще се проведат на 26 май 2019 г., 

отговарящ за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

коалицията ще бъде Иванка Чанева, главен счетоводител. 

Декларатор: Валери Симеонов; подпис и датата 5 април 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Това го разбрахме – че той е 

представляващ и че той е заявил. Въпросът е в коалиционното 

споразумение по какъв начин е предвидено да се взимат решения 

относно тези въпроси. Може ли той самостоятелно да посочи това 

лице, а да не е взето решение на всички участващи в коалицията. 

Трябва да се види и коалиционното споразумение, как се взимат 

решенията. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Да, възможно е, защото съгласно чл. 164 

от Изборния кодекс НФСБ ще отговаря за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната й 

кампания, като тя ще определи лице или лица, които ще отговарят за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с 

предизборната кампания. Това е чл. 7 от коалиционното 

споразумение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други въпроси, колеги? 

Бележки към предложения проект за решение? Ако няма, предлагам 

да гласуваме предложения проект за решение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов Димитър Димитров, 

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

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева).  

От залата отсъстват: Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Мария 

Бойкинова и Николай Николов. 

Решението се приема единодушно с 16 гласа „за”. 

Това е Решение № 118-ЕП. 

Давам думата на госпожа Солакова за доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз също ще помоля да докладвам 

малко по-късно, защото документите не са заведени още в 

електронния регистър. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тогава всички останали 

докладчици по точка първа изчакват. 

Колеги, преминаваме към точка втора – Проект на решение 

за поправка на техническа грешка в Приложение № 79 от изборните 

книжа. Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

 

Точка 2. Проект на решение за поправка на техническа 

грешка в Приложение № 79 от изборните книжа. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в днешно заседание в моята папка е качен 

проект за решение за поправка на техническа грешка в Приложение 

№ 79. Приложение № 79 е протоколът за приемане и предаване на 

изборните книжа и материали. 

Предлагам ви на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 6, ал. 3 от 

Изборния кодекс да изменим  Приложение № 79-ЕП от изборните 

книжа, както следва: т. 14 се заличава (тъй като точка 12 и точка 14 

бяха с едно и също съдържание), а следващите точки 15 – 19 

съответно се преномерират на 14 – 18. 

Решението да се обнародва в “Държавен вестник”.  

И да благодарим на госпожа Ганчева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: … че своевременно 

реагира. 

Имате думата, колеги. Изказвания по предложения проект? 

Не виждам. 

Който е съгласен да допуснем поправката на посочената 

техническа грешка, моля  да гласува. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов Димитър Димитров, 

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

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева).  
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От залата отсъстват: Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Мария 

Бойкинова и Николай Николов. 

Приема се Решение № 119-ЕП. 

Колеги, точка трета от дневния ред – Проект на решение 

относно промяна в състава на РИК. Госпожо Катя Иванова, 

заповядайте. 

 

Точка 3. Проект на решение относно промяна в състава на 

РИК. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в папка с моите 

инициали от днешно заседание е качен проект на решение за 

промяна в състава на РИК в  Осми район – Добрички.  Отделно в 

отделна папка са качени всички документи, които са пристигнали. 

Постъпило е предложение   по електронната поща на ЦИК с 

вх. № ЕП-10-23 от 09 април 2019 г. от Ердинч Илияз Хаджиев  – 

упълномощен  представител на политическа партия „Движение за 

права и свободи“, област Добрич, за промяна в състава на РИК в 

Осми район – Добрички. Предлага се на мястото на Филиз 

Тинджарова Шабанова – член на РИК, да бъде назначен Севдалин 

Георгиев Събев. 

Към предложението са приложени: искане за замяна от 

Филиз Тинджарова Шабанова; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, 

чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за висше 

образование на Севдалин Георгиев Събев и пълномощно от Мустафа 

Сали Карадайъ в полза Ердинч Илияз Хаджиев. 

Предвид изложеното и на посочените правни основания  ви 

предлагам да освободим като член на РИК в Осми район – 

Добрички, Филиз Тинджарова Шабанова,  и да бъде анулирано 

издаденото й удостоверение. 

Да назначим  за член на РИК в Осми район – Добрички, 

Севдалин Георгиев Събев, като на  назначения член да се издаде 

удостоверение. 
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Решението подлежи на обжалване по предвидения в закона 

ред пред Върховния административен съд чрез Централната 

избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Посочено е искане, качени са всички материали. Има искане 

от лицето по лични причини да бъде освободено от състава на РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Разбира се, ще гласувам за решението, 

само предлагам на докладчика да отбележи, че е налице и молба на 

члена, който се заменя, защото е съществен елемент от фактическия 

състав. 

КАТЯ ИВАНОВА: Ще го отбележа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки? 

Господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може би редакционно трябва да 

се изчисти, защото то е включено: Към предложението е приложено 

искане от Филиз за замяна. Може би да бъде „замяна-

освобождаване”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения? 

Докладчикът прие бележките и ще ги съобрази. 

КАТЯ ИВАНОВА:  Две неща искам да уточня. Не случайно е 

маркирано, че документите са постъпили по електронната поща. 

Практиката на Централната избирателна комисия в активен период, 

вече при действащи районни избирателни комисии е да извършваме 

замяната, впоследствие ще пристигнат и в оригинал документите. 

И вторият текст, който е маркиран в жълто, ще отпадне в 

диспозитива на решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Тогава да 

подложим на гласуване предложения проект. 

Който е съгласен, колеги, да заменим члена, подал заявление 

да бъде заменен, моля да гласува. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло 
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Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Отсъстват: Бойкинова, Стефанова, Чаушев, Николов и 

Арнаудов. 

Решението е № 120-ЕП. 

Госпожо Солакова, имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като не съм 

уведомена, че са изпратени удостоверенията, затова излиза, че 

подведох колегата Катя Иванова. Предлагам, докато не сме 

подписали решението, да остане първоначално предвидения и 

включения от нея текст за анулиране на удостоверението на 

освободения член. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз в първоначалния текст бях 

включила „и анулира издаденото й удостоверение”, след като такова 

удостоверение вече е издадено, този текст ще остане в диспозитива 

на решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, задължително 

трябва да го има. 

Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред – 

Доклади относно организацията и провеждане на избори извън 

страната. Докладват двама докладчици, които не са в момента в 

залата. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

 

Точка 4.  Доклади относно организацията и провеждане на 

избори извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря госпожо председател. 

Докладвам вх. № ЕП-00-44-1 от 9 април 2019 г. Това е писмо, което 

е получено в Централната избирателна комисия чрез така наречения 

съпорт – това е помощния ни имейл за техническо обслужване на 

заявлението, което се подава чрез нашата интернет страница за 

гласуване извън страната. Това е, че техническият екип е съдействал 

на определено лице-заявител. 
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Докладвам вх. № ЕП-00-8-35 от 9 април 2019 г. Това е писмо, 

което е получено в рамките на контактната точка от техническия 

екип, който ни обслужва. Сочи се, че е получен файл с български 

избиратели, регистрирани да гласуват в Словения. Файлът съдържа 

пет лица, идентифицирани са и предложението за решение е да се 

изготви писмо-отговор до словенските власти относно факта, че е 

извършена идентификацията, което да бъде изпратено от 

контактната точка на България до контактната точка на Словения. 

Предлагам да приемем протоколно решение, с което да 

одобрим това изпращане. 

Ако не са публикувани, предлагам да ги отложим. Аз съм 

казала да се публикуват. Ако не ги виждате, няма пречка да ги 

отложим. Тогава ще оттеглим доклада за по-късно. 

Докладвам вх. № ЕП-00-43 от 9 април 2019 г. Това е писмо от 

господин Горанов, с което ни информира, че във връзка с проведена 

среща на 9 април 2019 г. относно подготовката и пускането в реална 

експлоатация на електронната форма за заявление за декларация за 

гласуване извън страната ни информира, че е параметризирана със 

съответните наши изисквания. Докладвам го за сведение, колеги. 

И, госпожо председател, с оглед това, че колеги казват, че 

няма качено във вътрешната мрежа, ще оттегля засега докладите си. 

В точка „Разни” после ще се включа пак. 

Ще направя проверка, защото съм възложила на 

администрацията, както беше докладвано на протокол от мен и 

преди време, да се качва всичко обобщено в папки. Така че ще 

направя проверки и затова моля сега да се оттегля като докладчик. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, ще докладвате 

после в точка девета. 

Колеги, преминаваме към пета точка от дневния ред – 

Проект на решение относно гласуването на лица с увредено зрение и 

затруднения в придвижването. Господин Андреев, заповядайте. 
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Точка 5. Проект на решение относно гласуването на лица с 

увредено зрение и затруднения в придвижването. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема госпожо председател, 

във връзка с проведената в днешния ден среща, организирана от 

КНСБ с участието на омбудсмана на Република България, на която 

участвахме аз и вие, бяха поставени въпроси от отделните 

организации на хората с увреждания. Молбата ми е те да бъдат 

качени в моята папка, за да може колегите да се запознаят с тези 

предложения и в утрешния ден вече да докладваме проекта на 

решение, като съобразим евентуално в частта, която е възможно това 

да стане, нашето решение с тези предложения, постъпили от 

организациите. 

Затова предлагам приемането на решението да остане за утре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, много ви моля 

да погледнете, това са три писма с предложения, част от тях касаят 

законодателството, други обаче касаят нашата работа и по-

специално разяснителната кампания. Вижте ги, моля ви, и ако 

можем едни въпроси да решим сега, ще бъде много добре. 

Преминаваме към точка шеста от дневния ред – Проект на 

решение относно методически указания за определяне състава на 

СИК. Господин Димитров, заповядайте. 

 

Точка 6. Проект на решение относно методически указания 

за определяне състава на СИК. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам да разместим точките 6 

и 7 в дневния ред – първо да приемем методиката. Защото 

методиката е всъщност проблемът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Няма никакъв проблем 

да ги разместим. 

Точка 7. Методика за разпределение на местата в 

ръководството на СИК. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Първо трябва да благодарим на 

господин Войнов за това, че написа началния вариант. Аз съм се 
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придържал към него. Методиката е особена, тъй като предлага две 

начала – едното е пропорционално представителство, тоест 

производно от състава на Народното събрание, второто е равният 

достъп на всички. Така в края на краищата предимство трябва да има 

представителството на всички партии, които са в парламента, и тези, 

които имат представители в Европейския парламент. И чак след това 

може да се пристъпи към квотно разпределяне по метода на най-

големи остатъци на местата, които не са заети. 

Особеното на този тип смесване на двете начала е, че 

партиите Обединени патриоти, ДПС и Воля ще бъдат силно 

надпредставени, те имат общо една четвърт от представителите в 

Народното събрание, но ще заемат 60 процента от местата, тъй като 

местата са там, където има петима представители. И това силно 

изкривява разпределението. 

Преди да пристъпим към изчитане на текста мога да ви кажа, 

че за петчленна комисия (снощи направих едно разпределение), ако 

имате община, в която имате 40 петчленни секционни избирателни 

комисии, 3 седемчленни и една деветчленна, крайното 

разпределение би било: ГЕРБ – 47 членове на СИК, БСП – 47, 

Обединени патриоти – 44, ДПС – 44, Воля – 44 и евентуално от 

Европейския парламент Реформаторския блок и ББЦ с по две места. 

Така са зададени. Силно е изкривяването в полза на 

немногобройните парламентарни групи. Това няма как да променим, 

то е записано в т. 6 на чл. 92. 

И оттук нататък какво следва? Методическите указания, 

такива каквито съм формулирал, започват с няколко определения. n 

е броят на секционни избирателни комисии на територията на 

общината, тъй като, обръщам внимание, че разпределението се 

прави на общинско равнище. Следват всички членове, тъй като 

първото се взема от заповедта на кмета, следващото ще дойде от 

решенията на РИК къде ще има пет, седем или девет представители. 

Следва една важна променлива, тази, която изкривява 

разпределението, и тя е броят на секционните избирателни комисии 
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с петчленен състав. И две допълнителни променливи – общият брой 

на членовете на СИК, които ще бъдат следствие от това, че има 

партии и коалиции , които са представени в Европейския парламент. 

Взето е онова число, което ще остане за останалите парламентарно 

представените партии, тъй като другите вече са с фиксиран брой. 

И така стъпките са следните. За всички членове на СИК на 

територията на общината: коалиция от партии Обединени патриоти 

– n члена, тъй като са n секциите. Във всяка секция трябва да имат 

по един представител. Същото се отнася в точка „б” за ДПС и в т. 

„в” за Воля. Тогава когато има предложения от коалиция от партии 

ББЦ или от коалиция от парти Реформаторския блок, те могат да 

заемат до 2 процента, така е записано в закона. Не е ясно какво ще 

бъде числото. 

В края на краищата, когато приключат тези изчисления, 

остават за разпределение членовете, които ще си разпределят 

големите парламентарни партии, това са ГЕРБ и БСП, и е изписана 

формулата допълнително уточнение: когато след разпределение 

общият брой на членовете на партии и коалиции  останат 

неразпределени места, те се разпределят между участвалите в 

консултациите партии по реда на остатъците пред целите числа в 

точка „е” и точка „ж”, тоест целите числа, които са броят на 

представляващите ГЕРБ и БСП. Ако има незаети остатъци, 

обикновено това ще бъде едно място, може да има и две, но 

теоретично не би трябвало, партията, която има по-голям остатък, 

ще заеме това място. 

Това е методиката за разпределение на местата в секционните 

избирателни комисии на територията на общината. Големи 

изкривявания могат да се получат тогава, ако броят на петчленните 

секционни избирателни комисии е много голям, тъй като той ще 

натежи. Но аз погледнах старите разпределения от 2017 г. и се оказа, 

че там, където подозирах, че е възможно да има петчленни комисии, 

тоест в малките общини, напротив, там има седем и деветчленни 

комисии. Тоест хората са назначавали, без да пестят бюджет. Което 
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пък ще позволи изкривяванията да не бъдат много силни, леко ще 

смекчи изкривяванията, тоест ще бъдем малко по-близко до 

пропорционалното разпределение.  

Предполагам, че за големите общини, тоест София, Варна, 

Пловдив и т.н. няма да има чак толкова изкривявания, защото там по 

принцип ще се появят повече комисии, които имат седем и девет 

членове. Това е критичната променлива. 

В закона не е записано и аз съм си го спестил, че в София 

имаме три районни избирателни комисии, но кметовете на районите 

провеждат такива консултации и съответно разпределят – 

технически така изглеждат нещата. Ако трябва да добавим нещо, 

което би казало районите в градовете с районно разпределение, 

където има такава РИК. 

Това е смисълът на първата част, която е по принцип по-

спорната и е свързана с това, че големите партии очакват да имат 

повече членове, но няма да е така. Просто те са допуснали, когато са 

писали методиката, да се запише изречението „Всяка парламентарна 

партия е представена във всяка СИК”. Това на практика силно 

ограничава възможността да има пропорционалност. 

Общо взето, това е встъплението. 

В предишните комисии са правени отделни методики за 

разпределението на местата в ръководствата на секционните 

избирателни комисии. Тук съм ги обединил и съм ги написал като 

една методика, тъй като там нещата са по-скоро безспорни, били са 

и преди така, няма изменение от предишните правила. Големите 

партии ще имат по един в ръководството навсякъде, останалите ще 

се редуват, както е записано. За партията ГЕРБ и партията БСП ще 

имат представители в ръководството в n на брой секции. А всички 

останали ще се разпределят, и тук може да има пропорционалност, 

за ДПС, Обединени патриоти и Воля. 

Мисля, че втората част не е много спорна, първата е някак си 

добре да бъде разбрана. Аз не съм се отказал от това да се напише 

някакъв вариант на формула, дали ще бъде екселска таблица, дали 
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ще бъде калкулатор, но ще го отложим по много причини, най-вече 

заради това, че трябва малко повече време и че тези, които ни 

подкрепят от „Информационно обслужване”, за тях беше неочаквано 

предложението и започнаха да ми обясняват, че трябва да се 

консултират тук, там – дали официално, дали неофициално. Това се 

случи онзи ден и нямаше време да реагираме. 

Със сигурно ще има редакционни или от правно естество 

корекции, които ще отразим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Иванова, 

заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, аз имам едно 

предложение – докладът по тази точка да бъде отложен. Смятам, че 

това е едно от най-важните решения, които Централната 

избирателна комисия приема. Аз редакционните забележки ще си ги 

кажа на колегата Димитров, но аз имам едно предложение. За да 

можем да разберем как действа тази формула, която той е заложил, 

предлагам да се вземе една конкретна община, заповедта на кмета по 

чл. 8, с броя на секциите и да бъде разиграна по тази формула, за да 

видим как ще изглежда числово. Мисля, че по-лесно ще се 

ориентираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз щях да предложа 

същото нещо. Сложно е. 

Господин Димитров има една техническа грешка – в буква 

„б” знаменателят на дробта е два реда по-надолу. 143 виси във 

въздуха, това вероятно е знаменателят на n x 2 x 79 . 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, намерих го. А иначе логиката 

във втората част е много елементарна – най-напред се определят 

местата за БСП и ГЕРБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Решението е много 

сложно и технически, и правно, прави са колегите, нека имат време 

да го прочетат, да го осмислят, да проверим закона. Така че, ако не 

възразявате, да го отложим за след обяд. И с молба да има примери, 

както каза и госпожа Иванова. 
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Госпожа Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само искам да питам нещо. 

Понеже казахте, че за партиите, които са представени в 

Европарламента до 2 %, какво означават тези 2 %, означава ли пак 

във всяка секция да имат представител? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това значи, че на всеки 100 членове 

в секциите те ще имат двама човека. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако в една община има общо хиляда 

членове на секционни комисии, 20 човека от тези хиляда ще бъдат 

от едната и 20 човека от другата политическа партия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, отлагаме за 

след обяд приемането на това решение. 

Преминаваме по точка осма от дневния ред – Доклади 

относно искания за изплащане възнаграждения на ОИК. Господин 

Войнов, заповядайте. 

 

Точка 8. Доклади относно искания за изплащане 

възнаграждения на ОИК. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо председател, колеги, получено е 

писмо  до Централната избирателна комисия от Общинската 

избирателна комисия – Ботевград, във връзка с това, че на 27 и на 29 

март 2019 г. е проведено заседание на ОИК – Ботевград, във връзка с 

постъпили заявления от Иван Гавалюгов, кмет на община Ботевград, 

с приложен препис извлечение от акт за смърт на Веселин Иванов 

Драганов от Общинския съвет – Ботевград. Приложено е и решение 

№ 66 от 28 март 2019 г. на Общинския съвет – Ботевград, за избора 

на Галинка Цанова Маринова за кмет на кметство Трудовец. 

На проведените заседания ОИК е взела решения № 244 и 245. 

Предлагат да вземем решение за изплащане на 

възнаграждение на членовете на ОИК за проведените две заседания 

на 27 и 29 март 2019 г. Изготвен е контролен лист и счетоводна 

справка от финансовата служба. 
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Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането 

възнагражденията на Общинската избирателна комисия – Ботевград. 

Общата сума е 676,97 лева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, който е 

съгласен да се изплати предложеното възнаграждение на членовете 

на ОИК – Ботевград, моля да гласува. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Отсъстват: Бойкинова, Стефанова,  Николов и Стойчева. 

Благодаря, господин Войнов. 

Преминаваме към точка Разни. Господин Арнаудов, 

заповядайте. 

 

Точка 9. Разни. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпил по електронната поща с вх. № МИ-

15-50 от 9 април 2019 г. протокол от заседание на ОИК – Кресна, с 

което ни уведомяват, че са провели заседание на 9 април 2019 г. 

относно прекратяване пълномощията на Николай Николов, 

общински съветник в Общински съвет гр. Кресна поради лични 

причини. Изпратили са ни и решението. 

Предполагам, че ни ги пращат тези неща, защото ще поискат 

изплащане на възнаграждение, но към момента такова не е 

постъпило. Това е за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте сега по 

точка първа. 

Към точка 1. Проекти на решения за регистрация на партии, 

коалиции и инициативни комитети. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги,  постъпило е  

заявление за регистрация от партия „ВОЛТ“, подписано от Настимир 
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Ананиев Ананиев в качеството му на председател и представляващ 

партията, заведено под № 4 на 8 април 2019 г. в регистъра на партиите за 

участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно 

състояние; образец от подписа на представляващия партията; образец от 

печата на партията; преводно нареждане  в размер на 2500 лева по сметка 

в БНБ; банково удостоверение  за актуална банкова сметка, по която ще 

се обслужва предизборната кампания; заявление от Настимир Ананиев 

Ананиев в уверение на това, че банковата сметка с титуляр партия 

„ВОЛТ“, посочена в банковото удостоверение, ще обслужва 

предизборната кампания на партията; удостоверение от Сметната палата 

за внесен от партията финансов отчет за 2018 г.; списък на лицата, които 

ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партия 

„ВОЛТ“, свързани с предизборната кампания; списък, съдържащ три 

имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3849 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията, като същият и в структуриран електронен вид, 

представен на технически носител. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в 

бюлетината, като: ПП „ВОЛТ“. 

От протокол с вх. № ЕП-04-03-15 от 10 април 2019 г. на ЦИК от 

ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списъка на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия ВОЛТ ЦИК за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България се установява 

спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за 

наличието на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията 

на партия „ВОЛТ“. 

Налице са изискванията, посочени в Изборния кодекс, както и на 

наше Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г.   

Предвид изложеното ви предлагам проект на решение, с което 

регистрираме партия „ВОЛТ“ за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 



 23 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП 

ВОЛТ. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен 

срок от обявяването му. 

Проектът на решение е качен в моя папка в днешно заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря на 

докладчика. Колеги, въпроси, допълнения, бележки към проекта за 

решение?   

Ако няма изказвания, бележки и допълнения, който е 

съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева). 

Отсъстват: Чаушев, Ивков, Ганчева, Стефанова. 

Приема се с единодушие. 

Решението е № 121-ЕП. 

Приключихте ли, господин Арнаудов? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Към настоящия момент нямам повече 

доклади. В следобедното заседание ще имам още. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме с точка 

Разни. Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. Колеги, в 

днешно заседание в папка с моите инициали съм качила два 

отговора на две запитвания.  

Едното е каква е процедурата и сроковете по обявяване на 

рекламните тарифи. Отговорила съм: за национален обхват не по-

късно от 40 дни преди изборния ден до ЦИК и до Сметната палата се 

представят условията и тарифите, а за електронни медии с 
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регионален и местен обхват – не по-късно от 30 дни преди изборния 

ден. 

Второто писмо е от господин Куртев, който пита: може ли да 

ми пратите адреса, на който да подам по електронен път заявление. 

На което му отговарям, че може да подаде заявление-декларация по 

образец на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия.  

Ще продължа със следващия документ, получен по 

електронната поща с вх. № ЦИК-07-6/33. Това е открита грама от 

нашето Постоянно представителство чрез Министерството на 

външните работи, с което ни информира за проведената на 4 април 

т.г. Трета среща на националните точки за контакт в Европейската 

мрежа за изборно сътрудничество и е описано, че са обсъдени 

темите за кампаниите за повишаване осведомеността на гражданите. 

Комисията информира за подготовката на симулационното кибер 

учение, което се проведе на 5 април в Брюксел. Също така за 

проведената на 18 март първа среща за незабавна сигнализация на 

дезинформация. Обсъдена е ролята на националните мрежи за 

изборно сътрудничество. 

В следващите страници можете да се запознаете с 

информацията относно кампаниите на различните държави членки 

на Европейския съюз по повод предстоящите европейски избори. За 

сведение. 

Колеги, с вх. № ЦИК-07-64/5 сме получили по електронната 

поща запитване от Секретариата на A-WEB – това е Асоциацията на 

световните избирателни органи, с което изключително топло 

благодарят и ни поздравяват с проведената Седма среща на 

Изпълнителния бор в София. И във връзка с издаването на годишния 

доклад на асоциацията ни молят да ни изпратим общия размер на 

разходите, с които е финансирана срещата, проведена в София. 

Ако не възразявате, да поискаме тази справка от 

счетоводството и да им бъде изпратена такава. Когато е готова, ще я 

кача във вътрешната мрежа. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, извинявам се много, но 

току-що се обадиха от Фирмено отделение на Софийски градски 

съд. На една от партиите, на които са издали удостоверение за 

актуално състояние, мисля, че партията се нарича КОЙ, са написали 

грешно годината – вместо 2019 г. са написали 2018 г. За да издаде 

Фирмено отделение ново удостоверение за актуално състояние за 

тези избори, трябва да бъде върнато това, което е при нас. Колегите, 

които вчера са приемали, са отказали да върнат удостоверението. 

Представителят на въпросната партия в момента е в Градски съд и 

трябва да решим какво правим – дали му връщаме това 

удостоверение, за да донесе той ново, разбира се, с отметка в 

регистъра, указание, че това е върнато или не връщаме старото 

удостоверение, но Градски съд не може да му издаде ново. 

Колеги, аз правя предложение да върнем издаденото 

удостоверение за актуално състояние по фирмено дело № 377/2014 

г., разбира се, с отметка в регистъра в срока до края на деня да бъде 

представено ново удостоверение от Софийски градски съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Който е съгласен, 

колеги,  моля да гласува. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Отсъстват: Андреев, Чаушев, Николов, Бойкинова, 

Стефанова. 

Приема се единодушно протоколното решение. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз поемам ангажимент да впиша 

в регистъра и да го укажем. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Цанева, 

продължете. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ЦИК-07-60 от 8 

април 2019 г. сме получили писмо по електронната поща от 

ГОСПОДИН Жолт Солноки, който е генерален секретар на АСЕЕЕО 

– Асоциацията на изборните органи в страните от Европа, с което 

писмо господин Солноки топло приветства и поздравява госпожа 

Стоева за избирането й на новата позиция като председател на 

Централната избирателна комисия. И казва, че се надява и в бъдеще 

Централната избирателна комисия да има това активно участие, 

каквото е имала досега, още повече, тя е и член на Изпълнителния 

борд на асоциацията. За сведение. 

За сведение с вх. № ЦИК-07-50 от 8 април 2019 г. ви 

докладвам писмо, което сме получили чрез АСЕЕЕО от името на 

президента на Хърватия и на Държавната избирателна комисия на 

Хърватия, с което ни канят да участваме като наблюдател в 

европейските парламентарни избори, както са написали те, на 26 

май. Разбираемо, че е за сведение за нас. 

С вх. № ЦИК-04-01-20 от 9 април 2019 г. ви докладвам 

открита грама, която сме получили от Постоянното 

представителство чрез Министерството на външните работи, с която 

ни изпращат междинния доклад на ОССЕ от наблюдение на 

предсрочните президентски избори в  Република Северна 

Македония, които се проведоха на 21 март. И в тази открита грама 

също така ни изпращат вербална нота относно покана за участие в 

изборите за Федералната асамблея на Швейцария, които ще се 

проведат на 20 октомври 2019 г. Засега – за сведение. 

И последното, което ви докладвам, е това, което ви докладвах 

на 7 април – покана за участие във видеоконференция как фейсбук 

се подготвя да осигури целостта в европейските избори. Трябваше 

да ни изпратят по-късно информация как да се включим, но 

получихме информацията на по-късен етап, а именно парола, линк и 

т.н. Затова не сме участвали в тази видеовръзка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Господин 

Джеров, вие сте наред. Заповядайте. 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е 

постъпило с вх. № ЦИК-14-17 от 9 април 2019 г. искане от господин 

Атанас Генов Балкански, кмет на община Съединение, област 

Пловдив.  

Искането е постъпило с писмо до Централната избирателна 

комисия от  Атанас Балкански – кмет на община Съединение, област 

Пловдив, с искане за разрешаване на достъп до запечатани помещения, в 

които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори 

за членове на Европейския парламент от Република България, 

произведени през 2014 г. И така нататък, както е записано. 

В тази връзка ви моля да вземем решение, с което даваме 

разрешение за отваряне на запечатаните помещения в община 

Съединение, ул. „Шести септември“ № 13, в сградата на общинската 

администрация – ет. 4, стаи 45А, 45Б и 45В за извършване на спешен 

ремонт на климатика, който обслужва сървърното помещение на община 

Съединение. 

 Това е постъпилото искане. Моля за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Град Съединение има искане за отваряне на запечатани помещения. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева). 

Отсъстват: Ивков, Чаушев, Андреев, Дюкенджиева, 

Стефанова, Георгиева, Николов, Бойкинова. 

Господин Баханов, имате думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Извинявам се много, че взимам думата 

след гласуването. В диспозитивната част  се казва: разрешава 

отварянето на запечатани помещения в община Съединение, ул. 

„Шести септември” в сградата на общинската администрация, ет. 4, 

изброени са 45А, 45Б, 45В. Но е описано само за извършване на 
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спешен ремонт на климатика, а доколкото виждам в искането, 

едното искане е за отваряне на помещението за научно-техническа 

обработка и предаване на „Държавен архив”, другото отново е пак за 

научно-техническа обработка и предаване в „Държавен архив” на 

материалите от произведените избори за общински съветници и 

кметове през 2015 г. Просто да се упоменат поотделно за какво се 

отварят трите помещения, да се опише: за извършване на експертиза 

на материалите от изборите в 2014 и 2015 г., ако не се лъжа, както и 

за ремонт на климатика. Предполагам, че поредността им е такава: 

45А, 45Б и 45В. Просто да се опишат в диспозитивната част. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Господин 

Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колегата Баханов много добре обърна 

внимание. Аз сега се загледах, че първото помещение не може да се 

отваря да се предават тези книжа, защото още не е настъпило 

времето за предаване - Европейски парламент от Република 

България 2014 г. Първо трябва да произведем новите избори и чак 

тогава да се предадат книжата. 

Във второто помещение не е ясно точно кои книжа искат да 

предадат. Защото за общински съветници и кметове през 2015 г. 

също не могат да бъдат предадени. А пише „национален 

референдум” – от коя година национален референдум, не е ясно. 

Също не може да се предаде. 

Според мен това решение трябва да го преработим по-

обстойно, защото в настоящия вид не е добре. Отдолу е изпусната и 

една част, в която казваме, че кметът трябва да ни върне документи, 

основание, на което е отворено, комисията, която е участвала, и т.н. 

Ще го погледнем с колегата Джеров, ще го преработим и ще го 

гледаме отново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Считам, че е 

основателно. Вие сте съгласен, господин Джеров, нали? 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Напълно съм съгласен, считам 

направеното предложение за основателно и съм абсолютно съгласен 

за корекция. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължете с 

докладите си, господин Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, имам още две неща за сведение. Едното е проблем със 

заявление за гласуване в чужбина в изборите за Европарламент. 

Постъпило е с вх. № ЕП-00-44 от 9 април 2019 г., в което се казва, че 

е постъпил въпрос от госпожа Маринела Гатева, изпратен на 9 април 

2019 г. с адрес съпорт цик.бг, на което е отговорил господин Илия 

Горанов от „Информационно обслужване” АД, екип „Поддръжка”. 

Предлагам го като доклад само за сведение, господин Горанов е 

отговорил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Ганчева има 

думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз предлагам, тъй като от 

днес такива преписки виждам, че са разпределени, практика е и за да 

може да виждаме какви въпроси всъщност се задават чрез съпорт, да 

може, ако се наложи да взимаме бързи реакции като съобщения с 

оглед улеснение на избирателите, предлагам да възложим на 

директора на дирекция „Администрация” госпожа Манолова да 

осъществява контрола по това – папка във вътрешната мрежа. Може 

би да я наименуваме „Съпорт”, където да се слагат всички тези 

писма, без значение на кого са разпределени, колегите, които ги 

докладват, ние всички да имаме разбиране, че там може да ги 

виждаме, за да може да виждаме дали има идентични питания, за да 

взимаме бързи и своевременни реакции. Да, колега Димитров, това е 

идеята – ако може, да обобщим някои със съобщения. Това е и 

разбирането с оглед улеснение на българските избиратели. 

Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Идеята за папката е 

много добра, въпросът е всичко на госпожа Манолова ли да 

възложим или да си имат докладчици тези писма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би, госпожо председател, не 

ме разбрахте, контрола като директор на дирекция „Администрация” 

да осъществява тя с оглед на това, че все пак на нея ще възложим 

задачата да се обособи и да контролира дали всичко е постъпило там 

своевременно. Иначе докладчици ще си има. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, уточнихме. 

Който е съгласен да се открие такава самостоятелна папка, 

озаглавена „Съпорт”, моля да гласува. 

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева). 

Отсъстват: Чаушев, Андреев, Дюкенджиева, Георгиева, 

Николов, Бойкинова. 

Приема се решението единодушно с 14 гласа „за”. 

Колеги, продължаваме. Господин Джеров, имате думата. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, още едно нещо също за запознаване. 

С вх. № ЦИК-04-16 от 9 април 2019 г. е постъпило едно 

становище по анализ на основните изисквания в решението на 

Европейския съд по правата на човека по делото „Екогласност” 

срещу България” (по жалба № 3386/05). Докладвам го за 

запознаване, намира се във вътрешната мрежа в моята папка. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За сведение и 

запознаване. 

Госпожа Ганчева е наред. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, ще се включа 

в следващата част на заседанието, ако не възразявате, за да извърша 

проверка дали всички мои доклади са качени. 

Имам и едно предложение – всичко да се качва във 

вътрешната мрежа, за да може да го виждат колегите, това е добра 

практика, за да се запознават в момента, няма време предварително в 

повечето случаи. Затова да кажем на директора и деловодството да 

качват всичко, ако не възразявате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Всичко се качва. Може 

би не са успели, но всичко от вчера би трябвало да е качено, с 

изключение на една реклама за столове. 

Госпожо Стефанова, имате думата. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  Уважаеми колеги, в моя папка 

от днешно заседание има проект на писмо във връзка с вчерашното 

обсъждане на документацията за стартиране на обществена поръчка 

относно консултантски услуги за организиране и провеждане на 

разяснителна кампания в интернет медиите и социалните медии. 

Писмото е до госпожа София Пенева, председател на 

Управителния съвет на Българска асоциация на комуникационните 

агенции. Изпращаме го във връзка с молба за съдействие относно 

осигуряване на експертна консултация за изготвяне на задание и 

документация за провеждане на конкурс за избор на агенция за 

провеждане на онлайн кампания, както и по други възникнали 

въпроси в хода на провеждане на кампанията. Като ги молим да ни 

препоръчат консултанти, които да ни съдействат за разяснителна 

кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Това е продължение на вчерашното обсъждане за възлагане на 

обществената поръчка да потърсим съдействие от експерт. Да 

изпратим ли такова писмо? Името е взето, доколкото разбрах, от 

документацията от предишната обществена поръчка. 

Ние ще изпратим писмо, за да остане следа, но може и по 

телефона да се свържете, за да стане по-бързо. 
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Имате ли още доклади, госпожо Стефанова? Заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

моя папка има публикувани вариантите на текстовете за подготовка 

на видео- и радио клиповете. Моля да ги погледнете. Колегите от 

работната група също са ги видели. Ако имате препоръки, корекции, 

моля да ги направите. Всички клипове се планират да са с до 30-

секундно времетраене. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С цел процесуална икономия на времето 

на Централната избирателна комисия предлагам  този текст засега да 

е за сведение, всеки да го погледне, да си направи забележките, 

които има. Да не обсъждаме сега клип по клип, защото ако тръгнем 

да ги обсъждаме клип по клип, смятайте, че ще отидат още три часа. 

Предлагам да се запознаем с въпросните текстове за клипове 

и днес след три часа или евентуално утре сутринта да приемем 

окончателните текстове и да вървят към изпълнителя да ги прави. 

Предлагам да не се разправяме сега в момента клип по клип, просто 

за малко да го отложим, а утре всеки да си направи забележките на 

свежа глава и да действаме още от утре. Няма да загубим един ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз подкрепям напълно колегата Чаушев, 

защото ние в групата сме горе-долу запознати, но и аз не видях 

клиповете детайлно. Първо, тези ли да са точно темите  и второ, ще 

изискваме ли текстът да е такъв в цялост, без да се изпуска нещо. 

Всеки да си помисли наистина. 

Но пък от друга страна и докладчикът е прав, че ние трябва 

моментално да започнем разяснителната кампания и да действаме. 

Доколкото обаче е върнат избраният от нас изпълнител 

поради причини от юридическия отдел, че не било минало на 

контрол и не е подписал договора и ще го извикаме да мине на 

предварителен контрол и да разпоредите, госпожо председател, и да 

го подпишете, за да може от утре, както каза колегата Чаушев, утре 
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сутринта да ги одобрим, веднага да подпишем договора и да 

започнат работа. Тоест имаме достатъчно време до утре да ги 

обмисли, да се дадат бележки, моля, до края на деня днес, за да може 

утре да стартираме работата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, четири клипа 

са. Дори мисля, че и до довечера можем да ги видим. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Но дали да са тези, това е важно. Дали 

примерно преференциите да влязат като клип. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нека да ги огледаме 

добре и когато сме готови, било то днес до края на деня или до утре 

да бъдем готови. За договора поемам сега задължение като излезем в 

почивка. 

Колеги, отлагаме тази точка за допълнително мислене 

самостоятелно. 

Господин Чаушев, заповядайте да докладвате. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вече е качена цялата документация за 

машинното гласуване в „Профил на купувача”. Оттук нататък цялата 

документация вече е известна, така че онова, което бяхме планирали 

за два часа, вече е свършено. Това исках да кажа чисто 

оптимистично. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И сме в график? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В график сме, даже имаме един ден 

спестен. 

Предлагам обаче да напишем и едно съобщение още сега с 

простия текст: В „Профил на купувача” е публикувана обществената 

поръчка (и изписваме предмета). Да го дадем като съобщение, а горе 

в „Профил на купувача” вече е публикуван целият текст. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: С молба, господин 

Чаушев, да изготвите съобщението. Благодаря. 

Госпожа Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, на електронната поща 

на Централната избирателна комисия е постъпило едно питане от 

господин Димитър Ненков с вх. № ЕП-22-31 от 9 април 2019 г. Той 
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ни пита: „Опитвам се да открия електронното заявление за гласуване 

в чужбина, но без успех. Ще съм много благодарен, ако ми 

помогнете да го намеря.” 

Тъй като неговото питане е от 8 април, а от вчера, знаете, 

беше активирано електронното заявление, аз предлагам да му 

отговорим, че на нашата интернет страница непосредствено под 

карето „Заседания на ЦИК” е качено „Подаване на заявление-

декларация за гласуване в страната” И има още един достъп през 

секция „Избори за членове на Европейския парламент” в подсекция 

„Гласуване извън страната” също е качена възможността за подаване 

на заявление по електронен път за гласуване извън страната. Да му 

отговорим в този смисъл с писмо на имейл адреса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Съгласни ли сте, 

колеги, да изпратим писмо с това съдържание? Съгласни сте. 

Господин Ивков, включен сте в точка „Разни” по ваше 

искане. Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, получили сме по електронната 

поща едно запитване от госпожа Диана Томова. Казва, че по време 

на изборите през май ще е на учебно пътуване с нейни ученици в 

Берлин. „По-голямата част от тях към изборния ден ще са вече 

пълнолетни и бихме искали да гласуваме в столицата на Германия, 

ако това е възможно.” 

Чета ви въпроса, отговорите са в моята папка, можете да ги 

видите. „Възможно ли е това въобще и какъв документ трябва да 

заявим и представим на място.” И вторият въпрос: „Предполагам, че 

ще е възможно да гласуваме само за Европейски парламент.” 

Аз не описвам за електронните заявления, защото те са само 

по отношение на определяне на местата. Казват ни, че са в Берлин, 

могат да гласуват в посолството и трябва да си носят личните карти. 

На място ще им се дадат декларации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, който е 

съгласен с предложеното писмо, моля да гласува. 

 Писмото се приема с 15 гласа, няма против. 
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Колеги, изчерпихме точка „Разни”. Предлагам почивка до 

14,30 ч. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължава 

заседанието с точка първа от дневния ред. Кой е готов да докладва?  

Господин Арнаудов, заповядайте. 

Към точка 1. Проекти на решения за регистрация на партии, 

коалиции и инициативни комитети. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, постъпило е 

заявление за регистрация на партия „ВМРО-Българско национално 

движение”, подписано от Красимир Каракачанов в качеството му на 

представител и представляващ партията, чрез Юлиян Ангелов, 

заведено под № 7 на 9 април 2019 г. в регистъра на партиите за 

участие в изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние, образец от подписа на представляващия партията, 

образец от печата на партията, платежно нареждане за внесен 

безлихвен депозит в размер на 2500 лв. по сметка в БНБ, 

удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва 

предизборната кампания, удостоверение на Сметната палата за 

внесени от партията финансови отчети за три години - 2016 г.- 

2017 г. и 2018 г.; името и длъжността на лицето, което ще отговаря 

за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партия 

„ВМРО-Българско национално движение”, свързани с 

предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и 

саморъчен подпис на заявени 6245 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията. Същият е и в структуриран електронен 

вид, представен на технически носител. Пълномощно от Красимир 

Каракачанов в полза на Юлиян Ангелов. 



 36 

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на 

партията в бюлетината като ПП ВМРО-Българско национално 

движение. 

От протокол с вх. № ЕП-04-03-20 от 10 април 2019 г. на ЦИК 

от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списъка на 

избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия 

ВМРО-Българко национално движение за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България, се 

установява спазването на разпоредбата на ч. 133, ал. 3, т. 5 от 

Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, 

подкрепящи регистрация на партията. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс, както и на наше 

Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. за регистрация на партията за 

участие в изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България. 

Предвид изложеното и на следните правни основания (които 

може да видите в проекта на решение) предлагам да регистрираме 

партия ВМРО-Българско национално движение за участие в 

изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ПП ВМРО-Българско национално движение. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате ли 

въпроси? Бележки по представения проект? Разбирам, че няма. 

Който е съгласен да регистрираме партия ВМРО, моля да 

гласува. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 
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Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Отсъстват: Андреев и Войнов. 

Решението е прието единодушно с 18 гласа. 

Номерът на решението е № 122-ЕП. 

Продължете, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Благодаря. Продължавам със 

следващото. 

Постъпило е заявление за регистрация на партия „Партия на 

зелените”, подписано от Владимир Николов в качеството му на 

представител и представляващ партията, заведено под № 12 на 10 

април 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, образец от подписа на 

представляващия партията, образец от печата на партията, вносна 

бележка за внесен безлихвен депозит в размер на 2500 лв. по сметка 

в БНБ, удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се 

обслужва предизборната кампания, удостоверение на Сметната 

палата за внесени от партията финансови отчети за три години - 

2016 г., 2017 г. и 2018 г.; имената и длъжността на лицата, които ще 

отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

партия „Партия на зелените”, свързани с предизборната кампания. 

Списък, съдържащ трите имена, ЕГН, саморъчен подпис на заявени 

3617 избиратели, подкрепящи регистрация на партията. Същият е и 

в структуриран електронен вид, представен на технически носител. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината като Партия на зелените. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс, както и на 

Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на 

Партия на зелените за участие в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България. 
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Списъкът по т. 8 е предаден с приемно-предавателен 

протокол на 10 април 2019 г. на Главна дирекция „Гражданска 

регистрация и административно обслужване” в МРРБ за проверка. 

Към момента на постановяване на решението не е получен 

резултатът от проверката, предвид което регистрацията на партията 

се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 

4 от Изборния кодекс и Раздел IV, т. 18 от Решение № 28-ЕП от 

1 април 2019 г. на Централната избирателна комисия. 

Предвид изложеното и на следните правни основания 

предлагам проект за решение, който е качен в моя папка в днешно 

заседание, с което регистрираме Партия на зелените за участие в 

изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България.  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

Партия на зелените. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

Колеги, тук по-различното е, както ви прочетох, регистрация 

на партията, без да е приключила проверката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Бойкинова, 

заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Съгласно Раздел IV, т. 18 от Решение 

№ 28 на Централната избирателна комисия, когато до крайния срок 

ние не сме получили проверката от ГД „ГРАО”, регистрираме 

партията при неприключила процедура, след което, ако получим 

подписката и тя не е подкрепена от 2500 избиратели, ние заличаваме 

регистрацията на тази партия. А в случай че отговаря на условията, 

просто уведомяваме партията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В абзаца, който започва 

със „Списъка по т. 8”, предлагам да махнем скобите с „ГРАО” 

МРРБ, защото не го ползваме повече надолу. 
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И един въпрос за диспозитива, второто изречение – партия с 

малка буква ли са поискали? С малка, добре. 

Колеги, имате думата. Ако няма въпроси и допълнения, който 

е съгласен да регистрираме Партия на зелените за участие в 

изборите, моля да гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева). 

Отсъстват: Андреев, Ивков, Иванова. 

(Номер на решението ще бъде даден след протокол за 

приключила проверка от „ГРАО”.) 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги, в моята папка е качен 

проект за  регистрация на партия Демократи за отговорност, свобода и 

толерантност (ПП ДОСТ). 

Днес постъпи заявление за регистрация от партия Демократи за 

отговорност, свобода и толерантност (ПП ДОСТ), подписано от Лютви 

Ахмед Местан в качеството му на председател и представляващ партията, 

заведено под № 11 на 10 април 2019 г. 

 Към заявлението са приложени всички изискуеми се документи: 

удостоверение за актуално правно състояние на партията, образец от 

подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, 

внесен депозит, удостоверение за актуална банкова сметка, 

удостоверение от Сметната палата, имената и длъжностите на 

лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност, списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 4127 избиратели. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП 

ДОСТ. 
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Предлагам ви да я регистрираме при неприключила процедура, 

тъй като списъкът по т. 8 е предаден за проверка в ГД „ГРАО”. 

Предвид изложеното ви предлагам да вземем решение да 

регистрираме партия Демократи за отговорност, свобода и толерантност 

(ПП ДОСТ) за участие в изборите за членове на Европейския 

парламент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, отлагаме проекта 

на госпожа Бойкинова. 

Има ли готови проекти с проверка на „ГРАО”? Заповядайте, 

госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в моята папка има две решения, които 

последователно ще ви докладвам. Едното е за регистрация на партия 

„Българска нова демокрация”. 

Постъпило е заявление за регистрация на партията, подписано от 

Борислав Любенов Великов в качеството му на председател и 

представляващ партията. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

състояние, образец от подписа представляващия партията, образец от 

печата на партията, вносна бележка за внесен депозит, удостоверение от 

БНБ за актуална банкова сметка, удостоверение от Сметната палата за 

финансови отчети 2016 г.2017 г. и 2018 г. Посочено и името и 

длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен 

подпис на заявени 4365 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на 

технически носител. 

Заявено е искане за отпечатван наименованието на партията в 

бюлетината като ПП Българска нова демокрация. 

От протокол с вх. № ЕП-04-03-17 от 10 април 2019 г. на ЦИК от 

„ГРАО”, МРРБ, за извършена проверка на списъка на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия Българска нова демокрация, в ЦИК 

за участие в изборите за членове на Европейския парламент от 
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Република България, се установи спазването на разпоредбата от 

Изборния кодекс и наличие на необходимите 2500 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия Българска нова демокрация. 

Налице са изискванията съгласно чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от 

Изборния кодекс, Решение № 28 от 1 април 2019 г. на ЦИК за 

регистрация на партия „Българска нова демокрация” за участие в 

изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г. 

Предвид изложеното ви предлагам Централната избирателна 

комисия да реши: регистрира партия Българска нова демокрация за 

участие в изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019 г. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината ПП 

Българска нова демокрация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, госпожо 

Георгиева. Колеги, чухте доклада. Въпроси и предложения към проекта за 

решение? 

Ако няма, който е съгласен с предложения проект на решение за 

регистриране на Българска нова демокрация, моля да гласува. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Отсъстват: Стефанова, Йосифова, Андреев, Арнаудов, 

Баханов, Ганчева. 

Решението е прието единодушно, с 14 гласа. 

Номерът на решението е 123. 

Продължете, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря ви. Уважаеми колеги, 

докладвам ви проект за решение за регистрация на партия 

„Възраждане”. 
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Постъпило е заявление за регистрация от партия 

„Възраждане”, подписано от Костадин Тодоров Костадинов в 

качеството му на председател и представляващ партията. 

Към заявлението се приложени: удостоверение за актуално 

състояние, образец от подписа на представляващия партията, 

образец от печата на партията, вносна бележка за внесен депозит, 

удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва 

предизборната кампания, удостоверение от Сметната палата за 

внесени финансови отчети за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. Посочено е 

името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на партия „Възраждане”, 

свързани с предизборната кампания. Списък, съдържащ три имена, 

ЕГН и саморъчен подпис на заявените 5313 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, 

представен на технически носител. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината като ПП „Възраждане”. 

От протокол с вх. № ЕП-04-03-16 от 10 април 2019 г. на ЦИК 

от „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия Възраждане за участие в изборите 

за членове на Европейския парламент, се установи спазването на 

разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на 

необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия 

Възраждане. 

Налице са необходимите изисквания за участие на партия 

Възраждане в изборите за членове на Европейския парламент. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, б. „а” и 

във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 33 и чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 

от Изборния кодекс предлагам на Централната избирателна комисия да 

реши: регистрира партия „Възраждане” за участие в изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е ПП 

„Възраждане”. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, госпожо 

Георгиева. 

Колеги, имате думата. Бележки по предложения проект за 

решение? 

Ако няма, колеги, който е съгласен да регистрираме партия 

„Възраждане” за участие в изборите, моля да гласува. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева). 

Отсъстват: Стефанова, Йосифова, Андреев, Баханов. 

Решението се приема единодушно, с 16 гласа „за”. 

Решението е № 124-ЕП. 

Имате ли още доклади, госпожо Георгиева? Заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо председател, при мен има 

още една преписка, тя е от коалиция „За теб България”, на които сме 

дали срок до 17 ч. да внесат нова подписка. И след това ще 

докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Госпожа 

Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, току-що е постъпило, 

даже още не е разпределено от госпожа председателката, писмо от 

въпросната коалиция, които на две страници ни обясняват, че 

фактически не е възможно да организират повторно събиране на 

подписка. Но аз все пак предлагам, госпожо председател, да я 

резолирате и да я дадем на докладчика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Госпожа Катя 

Иванова. Заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви проект на 

решение за регистрация на партия „Движение Презареди България” 
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за участие в изборите за членове на Европейския парламент на 

26 май. 

Постъпило е заявление за регистрация на партия „Движение 

Презареди България”, подписано от Николай Тихомиров Бареков в 

качеството му на председател и представляващ партията, заведено 

под № 8 в регистъра на партиите.  

Към заявлението са приложени всички изискуеми се 

документи, а именно удостоверение за актуално правно състояние на 

партията, образец от подписа на представляващия партията, образец 

от печата, платежно нареждане за внесен безлихвен депозит в размер 

на 2500 лв., удостоверение от Сметната палата за внесени от 

партията финансови отчети за 2016 г., 2017 г. и 2018 г., 

удостоверение за актуалната банкова сметка, по която ще се 

обслужва предизборната кампания, името и длъжността на лицето, 

което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност 

на партията, свързани с предизборната кампания. Списък на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в 

структуриран електронен вид, представен на технически носител. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината като ПП „Движение Презареди България”. 

От протокол с вх. № ЕП-04-03-18 от 10 април 2019 г. на ЦИК 

от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списъка на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява 

спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс 

за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партия „Движение Презареди България”. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс и наше Решение 

№ 28-ЕП за регистрация на партия „Движение Презареди България” 

за участие в изборите за членове на Европейския парламент. 

Предвид изложеното и на посочените правни основания ви 

предлагам Централната избирателна комисия да приеме решение, с 

което регистрира партия „Движение Презареди България” за участие 
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в изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ПП „Движение Презареди България”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря на 

докладчика. Колеги, имате думата. Бележки, допълнения към 

проекта за регистрация на партията? 

Ако няма, моля да гласуваме. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Приема се решението единодушно, с 15 гласа „за”. 

Отсъстват колегите: Стефанова, Андреев, Баханов, Арнаудов, 

Бойкинова. 

Номерът на решението е 125. 

Колеги, кой е готов да докладва? Има ли някой с приключили 

проверки от „ГРАО”? Както предложи госпожа Солакова преди 

малко, да минаваме тези, по които имаме отговори от „ГРАО”. 

Госпожа Ганчева има думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз ще взема отношение по 

отношение на протоколите от МРРБ, които се връщат. Да, госпожа 

Дюкенджиева правилно ни уведоми. Такава е била практиката, те се 

събират, може би от вас да се докладват и да се разпределят вече по 

преписките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев, 

имате думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, времето ни притиска. В 

моята папка във вътрешната мрежа има проект на съобщение, което 

да качим на нашата страница с цел, първо, да уведомим 

обществеността, че предприемаме необходимите действия, второ, да 

улесним евентуалните участници директно да се обръщат към 



 46 

нашата подрубрика, наречена „Профил на купувача”, в която вече 

могат да намерят пълната документация с всичките изискващи се 

документи, условия, декларации и т.н. 

Моля, вижте съобщението. Смисълът е просто да знаят къде 

да търсят информацията, няма нищо излишно в съобщението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, който е 

съгласен със съдържанието на това съобщение, моля да гласува. 

 Единодушно се обединяваме с 13 гласа „за” да се качи на 

страницата съобщение в посочения смисъл във връзка с 

обществената поръчка за машинното гласуване. 

Благодарим, господин Чаушев. 

Господин Войнов, заповядайте да ни покажете с пример как 

работи формулата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо председател, колеги, в моята 

папка във вътрешната мрежа… 

КАТЯ ИВАНОВА: Едно процедурно предложение, госпожо 

председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, госпожо Иванова? 

КАТЯ ИВАНОВА: Нека комисията да се събере в по-пълен 

състав и тогава да се докладва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не виждам кога ще се 

съберем в по-пълен състав, освен към 20 ч. Ако искате, да започне да 

обяснява на нас. Аз нямам нищо против всички да са в залата и да 

слушат, но виждате какъв ден е, вървят регистрациите. 

Тогава – половин час почивка. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължава 

заседанието. Пристигнаха последните документи за деня от ГРАО, 

така че може да работим по тези партии и коалиции, които са 

проверени. Кой иска думата, колеги? Кой е готов?  

Госпожа Дюкенджиева, заповядайте.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  
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Уважаеми колеги, в днешното заседание в моя папка има 

качен проект на решение за регистрация на коалиция от партии 

„БСП за България“.  

Постъпило е заявление от коалиция от партии „БСП за 

България“, подписано от представляващия коалицията Корнелия 

Петрова Нинова. Заведено е под № 6 в регистъра на 9 април 2019 г. 

Към заявлението са приложени решения от 28 март за образуване на 

коалиция, подписано от лицата, които представляват петте партии, 

които влизат в коалицията. Това са: партия Българска 

социалистическа партия, представлявана от Корнелия Нинова, 

партия Комунистическа партия на България, представлявана от 

Александър Паунов, партия „Нова зора“, представлявана от Минчо 

Минчев, партия Политически клуб „Екогласност“, представлявана 

от Емил Георгиев и партия „Политически клуб „Тракия“, 

представлявана от Стефан Начев. 

Съгласно решението за образуване на коалицията, 

коалицията ще се представлява от Корнелия Нинова. 

Приложение са 5 броя актуални състояния. Всичките са 

издадени след Указа на президента за насрочване на изборите - да не 

чета сега фирмените дела и годините. Приложен е образец от 

подписа на представляващия коалицията. Приложени са пет броя 

образци  от подписите на представляващите партиите, които влизат 

в коалицията, образци от печатите на партиите, пет броя 

удостоверения от Сметната палата за внесени финансови отчети за 

2016, 2017 и 2018 г. Приложена е вносна бележка от Банкя „ДСК“ за 

внесен безлихвен депозит по сметка в БНБ, както и удостоверение от 

Банка „ДСК“, което е издадено на партия БСП за открита банкова 

сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.  

Предоставени са имената и длъжностите на лицата, които ще 

отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

коалицията, списък с 6000 избиратели, подкрепящи регистрацията 

на коалицията на хартиен и на магнитен носител и пълномощни на 

лицата, пред които са полагани подписите – 3 броя пълномощни.  
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Заявеното наименование на коалицията за изписване в 

бюлетината е: „БСП за България“. От протокол с вх. № ЕП-04-03-22 

от днешна дата, 10 април на ЦИК от главна дирекция „ГРАО“ от 

МРРБ е изпратен списъкът за извършената проверка на 

избирателите. Проверени са 3598 подписа. Общ брой установени 

коректни записа: 3359.  

Налице са изискванията на Изборния кодекс и наше решение 

от 1 април за регистрация на партии и коалиции за участие в 

изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България за регистрация на коалиция „БСП за България“.  

Колеги, предлагам Централната избирателна комисия да 

регистрира коалиция „БСП за България“ за участие в изборите за 

членове на Европейски парламент от Република България, както и с 

наименованието, което е заявено за отпечатване в бюлетината.  

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Бележки, въпроси по предложението за проект?  

Гласували: 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

 Решението е № 126.  

Имате ли още доклади?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз нямам. Имам с неприключила 

процедура, така че да изчакаме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги? Други колеги? 

Кой иска думата? Кой е готов, колеги?  

Господин Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в папка с моите инициали във 

вътрешна мрежа, днешна ще видите две проекторешения за 

регистрация. Започвам с Движение „Заедно“.  
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Постъпило е заявление от коалиция Движение „Заедно“. 

Съдържат се всички реквизити, а именно, от точка 1 до точка 11, 

както ги виждате в проекта за решението. Заявено е искане за 

отпечатване на наименованието на коалицията в бюлетината като 

„Движение заедно“.  

Забележете, в протокола им 2500 избиратели и аз Ви 

предлагам проект за регистрация, но тук това движение е 

христоматиен пример за ненужността на подписката, залегнала в 

Изборния кодекс. Имаме проверени 4499 записа, за да се стигне до 

общ брой коректни 2816. Забележете, има 279 починали лица. Има 

365 несъответствия между ЕГН, имена и т.н., които на по-обясними. 

Аз помислих дали имаме основание в такъв случай да отказваме 

регистрация дори, защото за мене това е гавра с паметта на починали 

хора, но така или иначе са налице формалните изисквания на закона 

и пред вас виждате проект за регистрация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

по предложения проект. Имате думата за бележки. Предложения? 

Възражения? Няма.  

Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да 

гласува.  

Гласували: 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 127.  

Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря, госпожо Председател. Имам 

още един доклад. Вторият е: проекторешение за регистрация на 

партия „Движение 21“ за участие в изборите за членове на 

Европейски парламент. 
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Постъпило е заявление, което е подписано не от 

представляващия партията, а от пълномощника Данаил Георгиев, 

който е представил и пълномощно със съответния обем на 

представителната власт.  

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, 

като ги виждате, в точки от 1 до 9. Това е партия, която се нарича 

„Движение 21“ и е пристигнал протокол с вх. № ЕП-04.03-21 от 

10.04 на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на 

списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия 

„Движение 21“. Установило се е, че са налице необходимият брой 

коректни записи, а именно, 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията и налице са изискванията. Предлагам Ви да решим да 

регистрираме партия „Движение 21“ за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 

и наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е също 

„Движение 21“. Това е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.  

Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, мисля, че трябва да уеднаквим изписването на решенията, 

що се касае досежно до имената и длъжностите на лицата, които ще 

отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност. На 

едни написахме конкретните имена, на другите пишем имената и 

длъжностите, на другите пишем името и длъжността, така че трябва 

по един начин да изписваме, тъй като някои от партиите ще кажат: 

„В нашето решение пише човека, който отговаря“, други ще кажат: 

„В нашето не го пише“ или „В на другите не ги пише“.  

Това не е към колегата Ивков конкретно. Гледах, че и други 

проекти бяха така. Не искам да се връщам назад, и предишният 

негов проект беше така, и този, а има и други проекти, които бяха по 

този начин.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова има 

думата.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги ние сме поискали да ни 

представят информация за длъжностното лице по чл. 164, но 

имената и длъжностите на тези лица по партии и коалиции и за 

инициативните комитети ние ще изпратим на Сметната палата, 

защото там е важно тези имена да бъдат записани, тъй като са 

отговорните лица и ще се прави проверката за отчетността на 

средствата по предизборната кампания. В този смисъл аз лично 

считам, че имената не е препоръчително да бъдат изписани и да са 

част от решението, с което регистрираме партията за участие в 

изборите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да разбирам ли, че няма 

противно мнение? Въпроси? Предложения към проекта? Ако няма, 

който е съгласен с предложения от господин Ивков проект, моля да 

гласува. 

Гласували: 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Приема се единодушно решението.  

Решението е № 128.  

Имате ли още доклади, господин Ивков?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Друг 

колега? Кой иска да докладва, колеги?  

Госпожа Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докато се 

подготвят за доклад преписки за партии и коалиции, чийто срок 

изтича, имам два подготвени проекта за регистрация на инициативни 

комитети, които днес подадоха документи.  

Постъпи заявление – Приложение 51, за регистриране на 

инициативен комитет за издигане на независим кандидат Станислав 
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Станков Георгиев. Представени са всички необходими документи. 

Заведено е заявлението под № 8 с днешна дата. Представени са 

всички необходими документи по нашето решение и съгласно 

Изборния кодекс, решение за създаване на инициативен комитет от 

трима български граждани с избирателни права, предполагам, с 

оглед и на представените декларации, образци от подписите с 

нотариална заверка, декларации - приложения 60 - 3 броя от 

тримата, които образуват този инициативен комитет. Представена е 

вносна бележка за внесен безлихвен депозит по чл. 29 в размер на 

100 лв. по сметка на Централна избирателна комисия в Българска 

народна банка. 

Представено е удостоверение от Банка ДСК за открита 

банкова сметка на имено на лицето, което представлява, съгласно 

решението за образуване на този инициативен комитет и договор за 

разплащателна сметка. Договорът за разплащателна сметка и 

удостоверението са с дата 10 април 2019 г. с посочена сметка на 

лицето, а решението за образуване на инициативния комитет е от 8-

и.  

Считам, че всички изисквания на закона са изпълнение и в 

този смисъл съм подготвила проект на решение и предлагам да 

приемем решение, с което да се регистрира инициативен комитет за 

издигане на Станислав Станков Георгиев като независим кандидат в 

изборите за Европейски парламент на 26 май в състав: Елизабет 

Славчова Далберг, Димитър Господинов Георгиев и Петко Васков 

Сталинчев.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

въпроси, допълнения към проекта за решение? Не виждам. 

Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Във връзка с моето предложение – не 

знам дали сте го обсъдили, в точка 8 да се премахне името на 

лицето.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма други 

бележки, моля да гласуваме. Който е за решението?  
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Гласували: 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

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

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 129.  

Други колеги за докладване? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на 10-и под № 10 в 

Регистъра на инициативните комитети е вписано заявление за 

регистрация на инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат Ваня Руменова Григорова. Инициативният комитет се 

състои от 7 души. И седмината са подписали заявлението – образец 

51, учредителен протокол са представили за създаването на 

инициативния комитет и за решаването на въпроса с 

представителството и лицата, които ще отговарят за приходите, 

разходите и отчетността в рамките на предизборната кампания. 

Учредителният протокол е от 7 април, подписан е от всички. 

Представени са нотариално заверени подписи на лицата, които 

образуват инициативния комитет, декларации, Приложение 60, 

отново от всички. Представено е удостоверение от банково 

нареждане за безлихвен депозит по сметка на ЦИК в БНБ в размер 

на 100 лв. Представено е уведомително писмо с посочено име на 

лицето, отговорно по чл. 164 от Изборния кодекс, удостоверение 439 

от 10 април 2019 г. относно новооткрита банкова сметка на лицето, 

което представлява инициативния комитет за издигане на 

независимия кандидат Ваня Григорова. 

Тъй като считам, че са налице изискванията на закона, 

представени са всички необходими документи, предлагам да 

регистрираме инициативен комитет за издигане на Ваня Григорова 

като независим кандидат в изборите за членове на Европейски 

парламент и състава на инициативния комитет, както е изписан в 
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диспозитива: Боряна Янакиева Холевич-Маджарова, Даниела 

Красимирова Пенкова, Костадин Несторов Драгинов, Лиза Борисова 

Ковачева, Венцислав Делчев Ангелов, Диана Василева Костадинова, 

Петър Кръстев Игнатов, със съответните ЕГН.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.  

Подсказват ми, че точка 6 името на Велислава Манолова 

Миркова трябва да отпадне.  

Кой имаше други инициативни комитети, колеги? Писахме 

ли ЕГН на кандидата, за инициативните комитети, диспозитива на 

решението?  Колегата Ивков поставя сега въпроса да се впише. 

(Коментари и реплики в залата.) Колеги, госпожа Солакова каза, че 

ще провери. Ако практиката не сочи друго, гласуваме Решение 130.  

Гласували: 19 членове на ЦИК: за – 19 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

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

против – няма.  

Решението е № 130.  

Благодарим. 

Кой друг е готов, колеги?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, регистрацията 

приключи, приемането на документите приключи, 17 часа мина. 

Всички подписки, които днес сме получени, са изпратени към ГД 

„ГРАО“, но те ще донесат резултатите най-вероятно утре. Днес 

повече няма да носят проверки на подписките - това исках да кажа 

на всички.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли готови с 

доклади? Има ли готови? На госпожа Бойкинова не гласувахме 

доклада. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колегата Арнаудов има още един 

доклад. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Сега сме на госпожа 

Бойкинова. Заповядайте. Тя докладва преди обяд.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нейните доклади са 

неприключена процедура, а тук за инициативния комитет не чакаме 

нищо, да мине инициативният комитет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Какво значение има? 

Нали вече вървим? Понеже дадох думата на Мария, да не й я 

взимам.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги изслушали сме 

доклада преди обяд. Решихме да прекъснем за проверка на данните 

Който е съгласен с предложения проект, моля да гласува. (Реплика 

от залата.) Добре, тогава още веднъж докладвайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, преди обед Ви докладвах 

проект относно решение за регистрация на партии „Демократи за 

отговорност, свобода и толерантност“ за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 

2019 г. Докладвах Ви подробно. Постъпилото заявление е от днес. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, които 

Ви прочетох в предходния доклад. Списъкът по т. 8 е предаден с 

приемо-предавателен протокол на ГД „ГРАО“. (Реплика: На пряка 

демокрация“.) На „Пряка демокрация“ ли имам? Добре, ще Ви 

докладвам на „Пряка демокрация“. (После като го качат, ще Ви 

докладвам.)  

Колеги докладвам Ви проект относно регистрация на партия 

„пряка демокрация“ за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент. Постъпило е заявление, подписано от 

представляващия партията под № 14 в Регистъра на партиите.  

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, 

а именно, удостоверение за актуално правно състояние, образци от 

подписа на представляващия, от печата на партията. Има внесен 

безлихвен депозит в размер на 2500 лв., банково удостоверение за 

актуална банкова сметка, удостоверение за внесени от партията 
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финансови отчети за 2016, 2017, 2018 г., името и длъжността на 

лицата, които ще отговарят за приходи и разходи, списък, съдържащ 

три имена, ЕГН, саморъчен подпис на заявени 3273 избиратели, 

подкрепящи регистрацията, както и на технически носител. Заявено 

е искане за отпечатване на наименованието на партията като „Пряка 

демокрация“.  

Налице са изискванията за регистрация, но списъкът по т. 8 е 

предаден за проверка и към настоящия момент не е извършена 

същата. С оглед на обстоятелството, че днес е крайният срок за 

регистрация, Ви предлагам да регистрираме партията в условията на 

неприключила процедура, съгласно раздел ІV, т. 18 от наше решение 

28. Съответно след като излезе проверката на ГД „ГРАО“, ако 

партията е подкрепена от 2500 избиратели, ще получат 

удостоверение и решение за регистрация, а ако не е подкрепена, 

Централната избирателна комисия ще вземе решение за заличаване 

на тази партия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада 

още веднъж. Имате думата за въпроси, предложения по проекта.  

Това, което е докладвала сутринта Мария, каза, че няма от 

ГРАО резултат. Още няма резултат и при неприключена процедура 

го регистрираме.  

Колеги, ако няма изказвания, който е съгласен да 

регистрираме партия Пряка Демокрация при тези условия и с този 

проект, моля да гласува.  

Гласували: 20 членове на ЦИК: за – 20 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Приема се решението единодушно.  

Решението е № 131.  
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Имате ли друг доклад?  

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, постъпило е 

заявление за регистрация на инициативен комитет, представляван от 

Румяна Костова, Милена Андонова, Милена Платникова, Златка 

Данданова, Елена Каръмчева, Веселин Гръцманов, Елена 

Полинчева, за издигане на Христо Симеонов като независим 

кандидат за член на Европейския парламент от Република България.  

Заявлението е подписано от всички членове на инициативни 

комитети и е заведено под № 9 от 10 април 2019 г. в Регистъра на 

инициативните комитети в ЦИК.  

Към заявлението са приложени следните документи: решение 

от 8 април 2019 г. за създаване на инициативен комитет за издигане 

на кандидатурата на Христо Симеонов като независим кандидат за 

член на Европейския парламент от Република България, решение от 

8 април 2019 г. за определяне на лицата, които го представляват: 

Румяна Костова, Милена Андонова, Милена Платникова, Златка 

Данданова, Елена Каръмчева, Веселин Гръцманов и Елена 

Полинчева.  

Нотариално заверени образци от подписите на лицата, 

участващи и в инициативния комитет,7 броя, декларация по образец, 

Приложение № 60 ЕП от изборните книжа на ЦИК, подписан от 

всеки член на инициативния комитет, вносна бележка от 10 април 

2019 г. за внесен депозит в размер на 100 лв. по сметка в БНБ, 

банково удостоверение за новооткрита банкова сметка, по която ще 

се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет, 

заявление от лицето, което ще отговаря за приходите, разходите, 

счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с 

предизборната кампания, а именно, Христо Симеонов. 

Централната избирателна комисия констатира, че са налице 

изискванията на Изборния кодекс, както и на решение 41-ЕП от 2 

април 2019 г. за регистрация на инициативния комитет. 
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Предвид гореизложеното и на посочените правни основания, 

които ще видите в проекта на решение, който е качен в моя папка от 

днешно заседание, предлагам Централната избирателна комисия да 

регистрира инициативен комитет за издигане на Христо Симеонов 

като независим кандидат за член на Европейския парламент от 

Република България в изборите на 26 май 2019 г. в състав: Румяна 

Костова – със съответното ЕГН, Милена Андонова – със 

съответното ЕГН, Милена Платникова – със съответното ЕГН, 

Златка Данданова – със съответното ЕГН, Елена Каръмчева– със 

съответното ЕГН, Веселин Гръцманов – със съответното ЕГН, Елена 

Полинчева – със съответното ЕГН.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховиня 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-

дневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Имате думата. В точка 7 - само името на лицето, отговарящо за 

приходите, решихме да не го споменаваме изрично. Само трите 

имена на лицето в края на изречението.  

Други бележки, колеги? Госпожа Иванова има въпрос. 

КАТЯ ИВАНОВА: Исках да попитам и 7-те ли 

представляват, но видях, че има решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други въпроси, колеги? 

Ако няма, който е съгласен с предложения проект, моля да гласува.  

Гласували: 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.  

Приема се единодушно.  

Решението е № 132. 

Имате ли още доклади?  

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Имам. Благодаря. 
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Уважаеми колеги, постъпило е заявление за регистрация от 

партия „партия на зелените“, подписано от Владимир Николов в 

качеството на председател и представляващ партията, заведено под 

№ 12 на 10 април т2019 г. в Регистъра на партиите за участие в 

изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България.  

Към заявлението са приложение: удостоверение за актуално 

правно състояние, образец от подписа на представляващия партията, 

образец от печата на партията, вносна бележка за внесен депозит в 

размер на 2500 лв. по сметка в БНБ, удостоверение от Банка „ДСК“ 

за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната 

кампания, удостоверение на Сметната палата за внесени от партията 

финансови отчети за 2016, 2017, 2018 г., имената и длъжността на 

лицата, които ще отговарят за приходите, разходите, счетоводната 

отчетност на партия „партия на зелените“, свързана с предизборната 

кампания, списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

заявени 3617 избиратели, подкрепящи регистрация на партията. 

Същият е и в структуриран електронен вид, представен на 

технически носител.  

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на 

партията в бюлетината като „Партия на зелените“. Налице са 

изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и 

решение  28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на партия 

„Партия на зелените“ за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България. 

Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол 

от 10 април 2019 г. на главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ в МРРБ за проверка.  

Към момента на постановяване на решението не е получен 

резултат от проверката, предвид което регистрацията на партията се 

извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 

от Изборния кодекс и раздел ІV, т. 18 от решение № 28-ЕП от 1 

април 2019 г. на ЦИК.  
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Предвид изложеното и на посочените правни основания в 

проекта на решение, което може да видите в моя папка от днешно 

заседание, предлагам да вземем решение, с което Централната 

избирателна комисия регистрира партия Партия на зелените - за 

участие в изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май. 

Наименованието на партията за отпечатване на бюлетината е 

Партия на зелените. Решението подлежи на обжалване пред 

Върховен административен съд чрез Централната избирателна 

комисия в 3-дневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Арнаудов, 

наименованието на партията за бюлетината „партия на зелените“ – 

„партия“ с малка буква ли е?  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Да. Цялото е с  малки букви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Защото е „партия 

„партия“.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Така ли са го заявили?  

Защото тяхното наименование като наименование е „Партия 

на зелените“, а виждам, че за отпечатване в бюлетината „партия“ са 

го дали с малка буква и ми е странно, но щом така са го дали… Само 

„зелените“ няма да може да ги регистрираме“.  

Добре, благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други въпроси, колеги? 

Ако няма, който е съгласен с предложения проект, моля да гласува 

да регистрираме партия „Партия на зелените“. 

Гласували: 19 членове на ЦИК: за – 19 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), 

против – няма.  
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Решението е № 133.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Благодаря Продължавам със 

следващото.  

Постъпило е заявление за регистрация на партия „Глас 

народен“, подписано от Светослав Витков в качеството му на 

председател и представляващ партията чрез пълномощника Златко 

Атанасов, заведено под № 15 на 10 април 2019 г. в Регистъра на 

партиите за участие в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, образец от подписа на 

представляващия партията, образец от печата на партията, вносна 

бележка за депозит в размер на 2500 лв. по сметката на БНБ, банкова 

референция за актуална банкова сметка, по която ще се обсъжда 

предизборната кампания, удостоверение на Сметната палата за 

внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г., името 

и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите 

и счетоводната отчетност на партия „Глас народен“, свързани с 

предизборната кампания, списък, съдържащ трите имена, ЕГН и 

саморъчен подпис на заявени 3083 (тук се поправям, защото знам, че 

са „83“) избиратели, подкрепящи регистрацията на партията - 

същият е и в структуриран електронен вид, представен от 

технически носител, пълномощно от председателя и представляващ 

партията Светослав Витков в полза на Златко Атанасов.  

Заявено е искаме за отпечатване на наименованието на 

партията в бюлетината като ПП „Глас народен“.  

Налице са изискванията на Изборния кодекс, както и на 

решение 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на 

партията.  

Списъкът по т. 8 е предаден с приемо-предавателен протокол 

от 10 април на ГД „ГРАО“ към МРРБ за проверка. Към момента на 

постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, 

предвид което регистрацията на партията се извършва в условията 
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на неприключила проверка по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и 

раздел ІV, т. 18 от решение 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК. 

Предвид изложеното и на посочените правни основания, 

които ще видите в проекта на решение, качен в моя папка от днешно 

заседание, предлагам Централната избирателна комисия да реши да 

регистрира партия „Глас народен“ за участие в изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.  

Наименованието на партията за отпечатване на бюлетината е: 

ПП „Глас народен“. Решението подлежи на обжалване пред 

Върховния административен съд чрез Централната избирателна 

комисия в 3-дневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим на 

докладчика. Въпроси, колеги? Въпроси, бележки по предложения 

проект? Не виждам.  

Който е съгласен да регистрираме партия „Глас народен“ за 

участие в предстоящите избори, моля да гласува.  

Гласували: 19 членове на ЦИК: за – 19 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

 Решението се приема.  

Решението е № 134.  

Господин Арнаудов, още доклади имате ли?  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Към момента не. Предполагам, че ще 

има още, но не са готови най-вероятно.  

Госпожа Бойкинова, заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги за трети път Ви докладвам 

регистрацията на партия „Демократи за отговорност, свобода и 

толерантност“. Качен е вече проектът в моя папка под № 142. Както 

Ви казах, към заявлението са приложение всички изискуеми 

документи, които Ви прочетох в предишните си доклади.  
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Не е извършена проверка на списъка по т. 8, поради което Ви 

предлагам да я регистрираме при условията на неприключила 

процедура, съгласно раздел ІV, т. 18 от наше решение 28. 

Корекциите: 10 април 2019 г., а пише „2014“. Отбелязала съм си ги в 

скоби, няма да има „ГД „ГРАО“ в МРРБ“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги имате думата по 

проекта за решение. Изказвания, бележки, допълнения?  

Ако няма, който е съгласен с предложения проект за 

регистрация на партия „ДОСТ“, моля да гласува. (Реплика от 

залата: При неприключила.) 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: При неприключила.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Няма спор, ние сме вече 

само при неприключили процедури.  

Гласували: 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е с № 135. 

Госпожо Бойкинова, продължавайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, другият проект е в 

моя папка под № 143. Той е относно регистрация на партия „Атака“. 

Постъпило е заявление, подписано от представляващия партията 

„Атака“ господин Волен Сидеров, заведено под № 12. Към 

заявлението са приложени всички изискуеми документи: 

удостоверение за актуално правно състояние, образец от подписа и 

печата на партията, вносна бележка за внесен депозит в размер на 

2500 лв., банково удостоверение за банковата сметка, по която ще се 

обслужва предизборната кампания, удостоверение за внесени от 

партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г., имената и 

длъжностите, които ще отговарят за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност, списък с 3 имена, ЕГН и саморъчен подпис 
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на 4030 избиратели. Заявено е искане за отпечатване на 

наименование на партията в бюлетината като „Атака“.  

Налице са изискванията за регистрация, но списъкът по т. 8 е 

предаден за извършване на проверка и към настоящия момент 

проверката не е извършена, поради което Ви предлагам да 

регистрираме партия „Атака“ в условията на неприключила 

процедура и Ви предлагам да вземем решение за регистрация на 

политическа партия „Атака“ за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Подписката редовна ли е? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Вече сме само при 

неприключили процедури.  

Колеги, има ли бележки, допълнения, въпроси? Ако няма, 

който е съгласен, моля да гласува предложения проект. 

Гласували: 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.  

 Приема се решението. 

Решението е № 136.   

Да приключим с регистрацията и ако има празнота, ще 

кажете.  

Други колеги с регистрация на партии? Госпожа 

Дюкенджиева.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, в моята папка има проект за решение при 

неприключила процедура на партия Движение за права и свободи.  

Уважаеми колеги, постъпило е заявление за регистрация от 

партия Движение за права и свободи, подписано от представляващия 

партията Мустафа Карадайъ. То е заведено под № 10 на 10 април  в 
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Регистъра на партиите за участие в изборите за членове на 

Европейски парламент от Република България на 26 май.  

Към заявлението са приложение: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, което е издадено след датата на Указа 

на Президента за насрочване на изборите, образец от подписа на 

представляващия партията, образец от печата на партията, платежно 

нареждане, издадено от Търговска банка за внесен безлихвен 

депозит по сметка на БНБ, удостоверение от Търговска банка за 

актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната 

кампания, удостоверение от Сметната палата за внесени финансови 

отчети на партията за 2016, 2017 и 2018 г., списък на имената и 

длъжностите на имената, които ще отговарят за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на партия ДПС, които са 

свързани с предизборната кампания, списък, съдържащ 3-те имена, 

ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4444 избиратели, подкрепящи 

регистрация та на партията, като същият списък е в структуриран 

електронен вид, представен и на технически носител.  

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината, като „Движение за права и свободи“ – ДПС. Списъкът 

по т. 8 с избирателите е предаден с протокол на Главна дирекция 

„ГРАО“ на 10 април. Към момента нямаме обратна информация за 

проверката на ГРАО. 

Колеги, аз Ви предлагам в тази процедура да регистрираме 

партия Движение за права и свободи за участие в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 26 

май, като наименованието на партията за отпечатване в бюлетината 

е: Движение за права и свободи (ДПС).  Решението подлежи  на 

обжалване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги, 

по предложения проект. Няма желаещи за изказване. 

Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да 

гласува, колеги.  
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Гласували: 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

 Приема се решението.  

Решението е № 137.  

Господин Николов, имате думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Български Ви, госпожо Председател. 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, докладвам Ви 

проект на решение за регистрация на коалиция „Път на младите (ПП 

„НДСВ“ и ПП „Новото време“). Проектът на решение е разположен 

в съответната папка с моето име за днешното заседание. 

Документите на коалицията постъпиха в Регистъра на ЦИК тази с 

утрин в 9.05 часа.  

Заявлението е за регистрация на коалиция „Път на младите“ с 

наименование в скоби: („ПП „НДСВ“ и ПП „Новото време“). То бе 

подписано и е подписано от представляващия коалицията Съби 

Давидов Събев. Заведено е под № 9 от 10 април 2019 г. в съответния 

регистър. 

Към заявлението са представени и приложени всички 

изискуеми документи по чл. 140 от Изборния кодекс, а именно, 

решение от 1 април 2019 г. за създаване на коалицията. Тя се състои 

от две партии: „Национално движение за стабилност и възход“ и 

партия „Новото време“.,  на второ място, удостоверение за актуално 

правно състояние на НДСВ, на трето място, удостоверение за 

актуално правно състояние на партия „Новото време“ по 

съответните фирмени дела, разбира се, образец от подписа на 

представляващия коалицията, образци от подписите на 

представляващите партиите – 2 броя, образци от печати само на 

партиите. Има удостоверение от Сметната палата за първата партия, 

която е за периода 2016, 2017, 2018 г., удостоверение от Сметната 
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палата за втората партия, което е за същия период – 2016, 2017 и 

2018 г., вносни бележки от 9 април за сумата от 2500 лв. безлихвен 

депозит, на следващо място, банково удостоверение, което е 

издадено на една от партиите за актуална банкова сметка, на десето 

място, името и длъжността на лицето, което ще отговаря за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на тази коалиция в 

рамките на предизборната кампания, а има на 11-о, последно място и 

списък от 3696 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

коалицията на хартиен носител и списък в структуриран вид на 

технически носител. 

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на 

коалицията в рамките на изборната бюлетина, като: „Път на младите 

(„НДСВ“ и Новото време“). Ако трябва да бъда точен, в рамките на 

мотивите има няколко допуснати технически грешки. Първо, в този 

абзац: „Заявено е искането за отпечатване на наименованието на 

коалицията на бюлетината като „Път на младите („НДСВ“ и ПП 

„Новото време“), а тук е изписано в проекта за решение, -техническа 

грешка - само „Новото време“.  

Разбира се, най-важното, което трябва да се каже е, че днес на 

10 април със съответния протокол, разбира се, са предадени за 

проверка подписите на тези 3696 избиратели на съответната 

дирекция на МРРБ. Към момента на постановяване на решението, 

тоест, към момента не е получен резултат от проверката. Налице са 

обаче условията на т. 18 на решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. и по 

принцип са налице всички условия на чл. 140 от Изборния кодекс за 

регистрация на тази коалиция.  

Моля, на второ място, отново в рамките на мотивите да се 

отрази коректно наименованието на коалицията, а именно, то е: 

„Път на младите (ПП НДСВ и ПП „Новото време“), на второ място, 

това е абзац 4 и 5, за да отразим коректно наименованието на 

бюлетината.  



 68 

Също така чисто технически предлагам, забелязвам тук, че 

„списъкът по т. 8“, а списъкът е по т. 11 от приложените документи. 

Това също следва да се коригира.  

Иначе няма корекции по диспозитива. Зачитам го отново: 

Регистрира коалиция „Път на младите“ (ПП НДСВ и ПП 

„Новото време“) за участие в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г., а 

наименованието на коалицията за отпечатване на бюлетината е:  

„Път на младите“ (НДСВ и „Новото време“). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим на 

докладчика. Чухте докладчика, колеги и двете корекции, които той 

сам предложи. 

Господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В пети абзац предлагам да се добави, 

както и в другите решения: след „избори за членове на Европейския 

парламент от Република България“: „на 26 май 2019 г.“ – така видях, 

че е и в другите проекти за решения.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Видях, приемам.  

Още една техническо корекция. Всъщност имаме приложение 

не от 11, а от 12 пункта - има две десетки, и съответно списъкът по т. 

12, предаден с приемо-предавателен протокол. Вместо 8, стана 12.  

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки, колеги?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Всъщност в самото заявление, 

госпожо Председател, нека да уточним: по заявлението за 

регистрация на тази коалиция изрично е вписано наименование. 

Заявяваме за регистрация „Път на младите“ (ПП „НДСВ“ и ПП 

„Новото време“), като желанието на заявителите е в рамките на 

бюлетината да се отбележи: „Път на младите“ („НДСВ“ и „новото 

време“) без двете „ПП“. Така че предлагам така да бъде. (Реплика.) 

Съгласен съм, махаме кавичките,  

Но това, което исках да кажа е, че без ПП-та в рамките на 

бюлетината и стават: без кавички: Път на младите (НДСВ и „Новото 
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време“) без ПП, както е искането на самите заявители. Но оттеглям 

кавичките.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма бележки, 

колеги, който е съгласен с предложения проект с направените 

корекции, моля да гласува.  

Гласували: 19 членове на ЦИК: за – 19 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

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

против – няма. 

Решението е прието. 

Номерът на решението е 138. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Георгиева, 

заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател. 

Уважаеми колеги, представям на вашето внимание проект на 

решение за отказ от регистрация, съгласно предварително взетото 

становище във вчерашния ден по отношение на вида на подписката, 

която пристигна при нас от коалиция „Коалиция За Теб България“. 

До 17.00 часа на днешния ден – времето, в което изтича 

регистрацията не ни беше предоставена нова подписка. За това ви 

моля всички заедно да погледнем много прецизно текста, защото 

след нашето решение ще последва обжалване в съда, за което ни 

уведомиха от коалицията. 

Виждате текста, няма да го чета дословно, в моя папка е, това 

е отказ за регистрация на коалиция „Коалиция За Теб България“. 

Постъпило е заявление от коалицията, подписано от 

представляващите коалицията, съответно Валери Методиев 

Григоров, Светозар Стоянов Съев, Младен Александров Младенов. 

То е заведено под № 7 в Регистъра на коалициите. Към заявлението 
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са приложени всички изискуеми документи, включително подписка, 

която е и проверена от ГРАО и съдържа необходимите 2 500 

подписа на подкрепящи регистрацията. Подписите, които са 

положени в подписката са редовни. Но ние имаме претенция към тях 

за вида, в който ни я представят, че не е по изискванията, които ние 

сме приели. Бланката не е тази (по-надолу четете) – не са спазени 

всички изисквания по чл. 140 от Изборния кодекс, Решение № 28-

ЕП-01.04.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции. Не е 

спазено изискването списъкът на избирателите, подкрепящи 

регистрацията на коалицията в предстоящите избори да е представен 

по образец Приложение № 49-ЕП от изборните книжа.  

При приемането на документите и завеждането им в 

Регистъра на коалициите за участие в изборите е дадено указание 

списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на коалицията 

да бъде представен по образец, Приложение № 49 от изборните 

книжа. Постъпило е писмо с вх. № ЕП-11-8/104.2019 г. от 

представляващия коалицията „Коалиция За Теб България“ Валери 

Григоров, с което уведомява Централната избирателна комисия, че 

физически не е възможно да организират повторно попълване на 

списъците от избирателите, които ги подкрепят. Той счита, че 

използваният образец притежава всички реквизити, задължителни 

текстове и структура, които са заложени и в утвърдения от ЦИК 

образец Приложение № 49-ЕП с изключение на колоната, отнасяща 

се до избиратели, граждани на друга държава, членка на 

Европейския съюз. Тя не е включена, тъй като между избирателите, 

подкрепили коалицията няма граждани на друга държава. Счита, че 

отклонението от структурата на утвърдения образец не е основание 

за отказ от регистрация. Освен отбелязания недостатък в заглавната 

част на списъка има и други недостатъци, а именно не е уточнено в 

чия подкрепа са положени в списъка подписи – на партия или 

коалиция.  

Централната избирателна комисия намира, че е налице 

колизия с императивно изискване на Изборния кодекс относно 
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волята на избирателите в списъка. До изтичане на указания срок не е 

представен списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на 

коалиция, съгласно приложението.  

Приключвам с предложението за решение: Съобразно 

предварително взетото становище при непредставяне на нов списък 

с подкрепящи регистрацията ЦИК да откаже да регистрира коалиция 

„Коалиция За Теб България“ за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, въпроси, 

изказвания? 

Госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, не може да напишем, че от 

протокола за извършена проверка се установява наличие на 

необходимите 2 500 избиратели, подкрепящи регистрацията. С един 

категоричен извод казваме, че подписката отговаря на условията и 

след това започваме да обясняваме, че не е спазено изискването и 

след това казваме, че има колизия с императивно изискване. Какво 

означава колизия? Колизия означава противоречие, тоест – не е 

налице противоречие. Какво казваме? Ние направо си казваме, че 

отговаря на условията. Казва се, че не са спазени императивните, а 

не че има колизия с императивните. Аз не разбирам изобщо смисъла 

на това изречение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Катя Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, смятам, че трябва да бъде 

преструктурирана мотивната част на проекта за решение. 

Хронологически нещата вървят по следния начин. Съответните 

представители на партията или коалицията пристигат и представят 

някакви документи, които са описани и изброени в няколко точки. 

Преглеждайки документите колегите, които ги приемат установяват 

нередовности и дават съответните указания. В случая те са приели, 

че подписката не отговаря на изискванията на нашия утвърден 

образец на изборна книга, както и че в заглавната част на списъка не 

става ясно дали се подкрепя съответната партия или коалиция по 
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начина, по който е формулиран текстът над отделните графи. След 

като се констатират тези нередовности се дава указание за 

отстраняването им в определен срок. В този определен срок в 

Централната избирателна комисия постъпва писмо от 

представляващия коалицията, с което той уведомява Централната 

избирателна комисия, че физически е невъзможно да организират 

повторно попълване на списъците от избирателите, които ги 

подкрепят. Смятам до тук да се спре, не е необходимо да се 

възпроизвеждат всичките мотиви, които те са навели в това писмо. 

Същественото е, че те ни казват, че ние в срок не можем да 

отстраним тези нередовности.  

При тази фактическа обстановка аз смятам, че въобще не е 

следвало да се изпраща за проверка и смятам, че този абзац въобще 

трябва да отпадне от мотивите на решението, след което при тази 

фактическа обстановка Централната избирателна комисия следва да 

приеме, че не са налице изискванията на Изборния кодекс, както и 

на наше Решение № 28-ЕП, поради което на съответните правни 

основания отказва регистрацията на тази коалиция. Така смятам аз, 

че следва да бъде структурирано решението.  

Отделно от това там, където пише че не е спазено, на два 

пъти има едно повторение, което смятам, че следва да бъде 

избегнато.  

Това е моето предложение конкретно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?  

Госпожа Йосифова. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Аз напълно 

подкрепям в този смисъл – да отпадне този абзац, където говорим за 

проверката. По същия начин хронологически, без да се 

възпроизвежда изцяло обяснението на представителя на коалицията, 

много по-ясно и структурирано можем да добавим още едно 

изречение, че утвърждаването на изборните книжа е в наша 

компетентност и следва да бъде спазвано, тъй като имаме делегация 

от законодателя и тя е абсолютно императивна норма. 
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Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Ще се присъединя към колежката 

Иванова горният пасаж на стр. 2, който започва от: „Протокол с вх. 

№ …“ да отпадне от текста, а на стр. 3 пасажът „отбелязания 

недостатък…“ в заглавната част да се качи горе, където се изброяват 

недостатъците на списъка, да са подредени едно след друго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Колеги, ако ми разрешите и аз нещо да кажа. Никакво 

значение няма според мен дали ще отпадне този абзац. Ние сме 

приели едни документи, установили сме, че има несъответствие, 

считаме, че е отразено някъде това в регистъра и изведнъж сме ги 

изпратили на ГРАО да проверява документи, за които сме приели, че 

са нередовни. Сега и да го пишем и да не го пишем в решението, ако 

не го пишем жалбопадателят утре първата му работа във Върховния 

административен съд е да каже – ето ви протокола на ГРАО, аз съм 

проверен и подписите са редовни. Така че не описването в 

решението няма някаква стойност, това е факт с правно значение, 

който ще бъде изнесен пред съда, независимо дали ние ще го 

направим или жалбоподателят. Имаме в момента проверени 2 500 

избиратели, подписали се в листата на тази коалиция. Сега да видим 

какво правим. 

Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз ще подкрепя проекта за решение така, 

както е предложен без никакви промени поради следното. Тук са 

изложени фактите, това е основен принципен въпрос, който трябва 

да бъде решен. Имаше колизия и в самата Централна избирателна 

комисия, освен с волята на избирателя. Колизия означава 

противоречие, може да махнем думата, ако не ви харесва. Въпросът 

е, че това са фактите и съвсем правилно сме дали подписката да бъде 

проверена, след като тя е приета в Централната избирателна 

комисия. Тя е приета с документите и сме дали забележка да бъде 

представена нова на съответната бланка на ЦИК. Но за да са пълни 



 74 

фактите при един евентуален процес аз не виждам смисъл ние да 

шиканираме, защото ние не сме обикновена страна, ние сме 

Централна избирателна комисия и ние самите имаме интерес и сме 

длъжни да спомогнем при един евентуален спор съдът да е наясно с 

всички релевантни за делото факти и да вземе решение, с което ние 

да се съобразим. Няма нищо страшно, ако нашето решение бъде 

отменено, тогава ще знаем каква е практиката и ще променим 

практиката си за в бъдеще в това отношение, това не е страшно. 

Става въпрос за нещо, за което ние даваме абсолютно пълната 

информация, налице са 2 500 избиратели, подкрепящи подписката, 

на какъв списък и дали това има значение ще реши съдът дали е 

такъв съществен недостатък, че да откажем регистрация.  

Също така е залегнал и другият мотив да откажем 

регистрация, а именно това, че не е ясна волята на избирателите 

именно дали подкрепят партия или коалиция. Това са съществените 

моменти. Правилно според мен докладчикът е възпроизвел и 

становището на другата страна, за да може да имаме пълната 

картина и при евентуално обжалване да се реши този въпроси, за да 

може Централната избирателна комисия вече да знае каква ще бъде 

практиката и за в бъдеще. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Андреев, 

заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, госпожо председател. 

Аз лично считам, че така подготвеният проект в мотивната 

част не отговаря и на това, което са реално фактическите 

обстоятелства. На първо място в него липсват указанията, които 

Централната избирателна комисия е дала в регистърното 

производство, срокът за изпълнение и дали са те изпълнени или не 

са. Пише, че не са спазени всички изисквания. Пише за документа, 

който те ще обжалват и считат, че са изпълнени условията, но не 

пише ние какви указания сме дали. Прочетох го, не са дадени 

изрично. Трябва да бъдат включени подробно така, както са вписани 

в регистъра указанията, които ние сме дали.  
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Считам че неправилно Централната избирателна комисия 

(която не знам защо, но е дала за проверка тези списъци, тъй като те 

не отговарят на изискванията), че не би следвало те въобще да 

фигурират независимо, че такъв протокол съществува и независимо, 

че те са проверени. Защо? Защото в крайна сметка това, че те не 

съответстват на образеца съдържат в себе си едно волеизявление, 

което не е ясно към кого е насочено – дали към партията или към 

коалицията, което е достатъчно основание тези списъци да не бъдат 

приемани независимо от това, че те са проверени. Ако дори и да са 

проверени това нищо не установява. Затова тази част аз лично 

считам, че трябва да отпадне и подробно да се обоснове, тъй като 

тук пише, че това е становище, предварително взето на Централната 

избирателна комисия. Но от гледна точка на въпроса за указанията и 

липсата на изпълнение там трябва да бъде подробно мотивирано, 

тъй като така, както все пак коалицията са казали, че те ще 

обжалват, хубаво е с оглед и тези решения, които в момента се 

върнаха в Централната избирателна комисия и които ще докладваме 

в утрешния ден, е хубаво мотивите да бъдат пълни, тоест – изцяло да 

възпроизвеждат основанията, поради които е отказана 

регистрацията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Реплика. 

Да, съгласен съм, че трябва да са мотивирани и са 

мотивирани и са залегнали в мотивната част на решението, където 

пише какви указания са дадени, пише, че не са спазени и не са 

представени в срок, пише, че не е спазено изискването списъкът на 

избирателите да бъде в съответния вид, пише, че не е ясна волята. 

Що се касае до това, че не знаем кой, как, никой не е спирал да 

заминава по етапния ред проверката, никой не е указвал специално 

да ходи. След като сме приели подписка трябва да има и проверка.  

Освен това същественият факт е дали има 2 500 подписа, а 

Централната избирателна комисия тогава би отказала регистрацията 

на друго основание, че не е налице още по-съществено изискване на 
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закона, ако нямаше необходими брой подписи можеше и това да 

влезе като мотив за отказа. В случая Централната избирателна 

комисия реши, че независимо от броя на подписите, ако не бъде 

представено в необходимия вид и ако не е ясна волята ще откаже 

регистрация и това е вписано и в проекта за решение. Не е вярно 

това, че не са залегнали в мотивите на решението. Може би да го 

изчетете още веднъж.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще взема 

отношение само по представения протокол от ГРАО. Също 

споделям мнението, че не е следвало да се изпрати тази подписка, 

която не отговаря на изискванията за подписка по смисъла на 

Изборния кодекс и решението на Централната комисия, 

включително това за утвърждаване на изборните книжа. От 

формулировката на този абзац и от изказванията на колегите по 

отношение на така представения протокол от ГРАО се опасявам, че 

ще оставим погрешно впечатление у обществото всички, които са 

заинтересовани лица, включително в един бъдещ процес. Какво 

представлява структурираният електронен вид и може ли 

структурираният електронен вид да се приеме, че съдържа имена, 

ЕГН и съответните реквизити на лица, избиратели, които подкрепят 

регистрацията на съответната партия или коалиция? Не, не може 

структурираният електронен вид да замести хартиената подписка, 

която съдържа тази воля на избирателите, които са изразили точно 

подкрепя за регистрация.  

Структурираният електронен вид от няколко години 

съществува като изискване в закона единствено и само с цел да 

улесни проверката на подписката. Подписите се съдържат само на 

хартиения носител. Волеизявлението на избирателите, които полагат 

подписа си и предоставят на събиращия тези подписи своите лични 

данни само там има изразена воля, че подкрепят съответната 

регистрация. Структурираният списък съдържа просто един 
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електронен носител на тези данни и служи за извършване лесно и 

бързо на тази проверка. И в този смисъл ние в протоколите 

приемаме да има такава формулировка от ГД „ГРАО“, че този 

списък съдържа данни на лица, подкрепящи регистрацията, когато 

отговаря на изискванията. Но иначе в противен случай от този 

протокол ние не можем да направим извод, че се съдържат данни на 

необходимите 2 500 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

коалиция „Коалиция За Теб България“. Това просто не е вярно. Там 

се съдържат коректни ЕГН-та, които отговарят на трите имена, 

които са вписани, ако има и други данни, които са проверени, но не 

може да приемем, че структурираният вид предоставя доказателства 

за подкрепа на регистрацията на тази коалиция.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Извинявам се, че за втори път взимам 

думата, но понеже колегата Ивков заяви, че фактите са поднесени 

коректно, пък аз държа на хронологията, ще обърна внимание, че 

при приемането на документите е дадено указание списъкът на 

избирателите, подкрепящи регистрацията да бъде представен по 

съответния образец. След това имаме постъпилото писмо от 

представляващия коалицията, с което уведомяват ЦИК, че 

физически е невъзможно да организира и след това имаме второто 

указание, което ЦИК е дала вероятно, освен отбелязания недостатък 

в заглавната част на списъка има и други недостатъци, а именно не е 

уточнено в чия подкрепа са положените подписи. Мисля, че поне 

хронологично трябва да бъде качено при другата нередовност. Но 

тъй като се изложиха съображения, че ние максимално трябва да 

мотивираме нашето решение с оглед изявлението на въпросната 

коалиция, че ще обжалва в съда, аз считам, че е много важно в 

мотивите на решението да се добави, че обстоятелството, че не е 

представен съответен образец на книга, а именно Приложение № 49-

ЕП поставя тази коалиция в едно привилегировано положение 

спрямо другите, за които ние държим да представят документи 

съобразно утвърдените от Централната избирателна комисия 
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образци на изборни книжа. За всички ние изискваме тази подписка 

да бъде в точно съответствие с нашата изборна книга и само за тях 

едва ли не се дава възможност да бъде в някакъв друг вид. Затова 

смятам, че трябва може би в едно решение да се каже, че по този 

начин се третират неравнопоставено останалите заявители за 

регистрация на партия, коалиции и инициативни комитети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, искам да ви кажа, че 

напълно приемам това, което каза колегата Иванова, ще направим 

хронологическо разместване на текста така, че наистина да посочва 

в последователност всички извършени действия, включително и този 

допълнителен мотив, за който тя току-що говори. Много е ценно 

това, което се чу, така че напълно приемам и ще се съобразя с него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Баханов, 

заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. 

За да бъдем докрай коректни при изписването на проекта 

моето предложение е в протокола във втория абзац след т. 14 да се 

запише, ако стане втори, че се установява наличие на необходимите 

2 500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция или 

партия „Коалиция За Теб България“, така е в списъка. Да се напише 

както трябва, както си е в списъка отгоре. По-надолу по същия 

начин: не са спазени всички изисквания на чл. 140 за регистрация на 

коалиция или партия „Коалиция За Теб България“, където има 

„коалиция“ да бъде, както отгоре е наименуван списъкът – да бъде 

коалиция или партия навсякъде, за да можем да се аргументираме. В 

обстоятелствената част има аргументи в тази насока. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Бойкинова, 

имате думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Считам, че от протокола на ГД 

„ГРАО“ в Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството трябва да напишем точно обратното, че не се 

установява наличието, защото ние твърдим, че подписката е 
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нередовна, че тя има съществени нарушения, че не отговаря на 

изборната книга и че въпреки проверката тя не отговаря, поради 

което ние приемаме, че няма необходимата подкрепа от 2 500 

избиратели. А не механично текста да слагаме, който слагаме във 

всички решения. Напротив, тук изводът ни трябва да бъде точно 

обратното, че въпреки проверката на ГД „ГРАО“ тя не установява 

наличието, защото подписката не е по образец и не съдържа 

изискуемите реквизити и след дадения срок не са отстранени 

нередовностите. Иначе ние много си противоречим, защото ние на 

практика приемаме, че не са изпълнени нашите указания, че 

подписката не отговаря, съответно и няма подкрепата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Говорите за съвсем 

нови мотиви към проекта за решение. 

Госпожа Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз си поддържам искането от мотивната 

част да отпадне протокола за проверка на ГРАО. При обжалване 

цялото наше решение, заедно с мотивите, които са изложени и в 

протокола ще отидат в съда и ще стане ясно, че е коментирано. Но с 

оглед на това, че неправилно е изпратена за проверка една нередовна 

подписка аз смятам, че не следва да фигурира в мотивите на нашето 

решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Йосифова. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Аз мисля, че е 

по-коректно това, което каза госпожа Солакова – извършена е такава 

проверка така или иначе, но тя е една техническа проверка на 

съществуващи лица с ЕГН-та, тя не доказва, че те подкрепят 

регистрацията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По моему не се 

отговаря на един много важен въпрос – какъв е смисълът на нашите 

книги, каква е тяхната задължителност и неспазването им до какво 

води. Това е спора по преписката според мен. Затова няма мотиви. 

Формално има подписи, те са проверени, въпросът е дали тези 

подписи са действително за субекта, който е подал заявление за 
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регистрация и дали може по този начин да се събират подписи, след 

като ЦИК има утвърдени книжа, важими за всички субекти, които 

искат да направят регистрация. 

Колеги, някой разбра ли в тази зала как са отишли в ГРАО 

книжата?  

РЕПЛИКИ: Не разбрахме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще взема отношение тук, госпожо 

председател, като няма да се спирам на конкретния случай, само ще 

кажа една добра практика на Централната избирателна комисия. 

Добрата практика на Централната избирателна комисия, това е към 

докладчиците, е да се внася регистърът с указания, за да може да се 

запознаваме, даже сме си правили копие на регистъра, когато има 

такива, за да може всички своевременно да се запознаваме. 

Предлагам да продължим с тази практика. 

Категорично изразявам мнение, че Централната избирателна 

комисия няма практика да праща в ГРАО, когато има нередовности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз затова питам как са 

отишли, имаме право да знаем. 

Колеги, за да изказват всички възмущение все пак питаме как 

отидоха в ГРАО?  

РЕПЛИКИ: Кой е подписал протокола? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Уважаема госпожо 

Солакова, бихте ли проверили кой е подписал, как е отишъл 

протоколът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, предлагам 15-

минутна почивка, за да може докладчикът да работи. 

 

(следва почивка до 19.15 часа) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Включете, моля, 

камерата. Продължава заседанието. Представя ни се проекта на 
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решение с корекциите. Колеги, имате ли въпроси, коментари? Ако 

няма – да кажа аз.  

Предлагам на стр. 2 абзацът: „При приемане на документите 

и завеждането им в регистъра, да бъде: „са констатирани две 

несъответствия“. Непълноти или несъответствия казва чл. 141, ал. 2 

от Изборния кодекс? „Първият от тях е, че списъкът не е утвърден“, 

нека ясно да ви кажа. Вторият е, че заглавната част на списъка: „не е 

уточнено“ да се изнесат едно след друго и като извод да бъде на нов 

ред: „при това положение са дадени указания“, защото това е нещо 

съвършено ново, „във връзка с горните две несъответствия“. Това не 

са непълноти, Изборният кодекс прави две разлики – непълноти или 

несъответствия.  

На стр. 3, колеги, предлагам малко да разменим нещата. 

Първо казахме, че списъкът не съответства на книжата. Предлагам 

най-горе в началото на страницата да се качи изречението „Съгласно 

чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс ЦИК има правомощие да утвърждава 

образци на изборни книжа, които след като се обнародват в 

Държавен вестник са задължителни за всички участници в изборния 

процес“ това е целта на изготвянето и на обнародването. „В случая 

списъкът не съответства на одобрения образец от изборните книжа“, 

това е в средата на първия абзац. „Това се потвърждава и от 

обстоятелството, че липсва една от колоните“. Следва изводът 

„Липсата на тези реквизити и цялостното несъответствие поставя 

коалицията в привилегировано положение, различно от всички 

останали партии и коалиции, подали заявление за регистрация. 

Нарушава се принципа на равнопоставеност на участниците в 

изборния процес“. То е ясно, че са събирали данните по-рано, но да 

не го пишем, то е очевидно. Следва второто изречение и втората 

нередност „Не е отстранена и тази нередовност, от представения 

списък не става ясно за кого дават подкрепата си – за партия или за 

съответната коалиция (изписваме нейното име)“. Веднага след това 

да качим на горния ред „От протокола на ГРАО за извършена 

проверка се установява само и единствено…., но не и подкрепа на 
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избирателите за коалицията, подала заявление“, защото не знаем коя 

е.  

Колеги, замислих се за чл. 128, ал. 1 от Изборния кодекс, 

вчера тук се постави въпроса, че една коалиция може да бъде 

регистрирана ако тя не носи наименование на една друга коалиция, 

която вчера регистрирахме, а сега е прибавено една дума. Така че 

мисля, че е налице предпоставката на чл. 128, ал. 1, изречение първо 

от Изборния кодекс. Поставям и този въпрос на обсъждане. Има ли 

законова пречка, дори и всички подписи да ги бяха събрали? 

Повтаря наименование с прибавяне.  

Това са моите бележки, колеги. Имате думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Започвам отзад напред. Абсолютно не 

съм съгласен с това, че не може да носи това име, защото в него има 

регистрирана партия много преди вчера да е регистрирана тази 

коалиция с това наименование. Точка по въпроса. Имаме решение за 

регистрация на партия, влязло в сила и тя дава името на коалицията, 

в която участва много преди вчерашното ни решение за някакво 

коалиционно споразумение. Друг е въпроса, че и вчерашното ни 

решение е доста критично и ще видим дали ще остане в сила. За това 

толкова. 

Започваме от горе. Централната избирателна комисия 

наистина е дала указания, но не виждам защо ние правим отказа, че 

не са налице 2 500 избиратели, които са се подписали в подкрепа на 

коалицията? Това просто не отговаря на истината. Ако възприемаме 

изразът „или“ аз го тълкуваме, че дават и за партия и за коалиция, в 

зависимост както решат – и за двете дават. Всъщност тази изборна 

книга по абсолютно нищо не се отличава от нашия образец, в който 

имаме наклонена черта, за която самата Вие, госпожо председател, 

казахте на едно от заседанията, че наклонената черта означава точно 

това „или“. Ако възприемем този довод предлагам да прегледаме 

абсолютно всички подписки на всички партии и коалиции тази вечер 

и да видим там става ли ясна волята за партия или за коалиция са се 

подписали избирателите. Това е второто. 
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Третото. Свободно съчинение е изводът, че очевидно, че 

коалицията е започнала да събира данни и подписи преди приемане 

на Решение № 28-ЕП. Това от никъде не става ясно, да не говорим 

пък да е очевидно и предлагам да отпадне. Изобщо аз считам, че 

първият проект, макар и по-постен казваше всичко съществено. 

Единствено можеше да добавим предложението на колегата 

Баханов, че бихме поставили в неравнопоставено участие другите, 

като трети аргумент можеше да се добави, разумно. И това на 

колегата Бойкинова – да спрем с точка там, където  е списъкът на ГД 

„ГРАО“. Новият вариант е пълен с неточности и спорни моменти, 

които още повече са объркващи и аз няма да го подкрепя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За „очевидно“ се 

разбрахме, че отпада от мотивите. Какво искате да добавите към 

изречението за проверката на ГРАО? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: „От протокола на ГД „ГРАО“ в МРРБ за 

извършена проверка се установява само и единствено наличието на 

съответствие между имена и ЕГН, но не и подкрепа на избирателите 

за коалицията“.  Аз не бих могъл да направя този извод, да не 

говорим, че там има сто на сто, без да съм го гледал, сигурен съм, и 

доста несъответствия. Тоест, това не е вярно, че се установява 

съответствие между имена и ЕГН. Много имена и ЕГН-та съм 

сигурен, че нямат съответствие, може да проверите, поне сто са, от 

опита ми, според мен, без да съм гледал документите. Но това, че не 

изразява подкрепа на избирателите за коалицията – хубаво, ако това 

е схващането на докладчика – добре. Но тогава защо на другите 

пишем, че са за подкрепа?! Те са същите по нашите книги – 

наклонена черта партия/коалиция. Тук пише „партия или коалиция“. 

За мен „или“ и наклонена черта, съгласен съм с тълкуването на 

председателката от предишни наши книжа, че са синоними, в един и 

същи смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Господин Чаушев: 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: „Или“ никога не е синоним, „или“ е 

винаги алтернатива – или едното, или другото. Задължение на 

събирача на подписи е ясно и категорично да каже на своите 

избиратели партия ли си, коалиция ли си. Видно е, че с „или партия 

и коалиция“ очевидно се въвежда в заблуждение онзи, който не знае 

в крайна сметка какво подкрепя – партия или коалиция. Няма 

синоними тук, тук има двата края на въжето – или едното или 

другото, което и ние трябва да направим в крайна сметка днес. Или 

го приемаме или не го приемаме това решение и няма синоними тук. 

Това е едно. 

Второ. За мен главният аргумент на отказ, който ще 

поддържам и който трябва да се развие е следния. С този тип 

подписка, която не отговаря на нашия образец, публикуван в 

Държавен вестник, с който събирачите на тази подписка са били 

поне към някаква си дата задължени да спазят формуляра, който 

ЦИК е решил. В крайна сметка той към някаква дата вече е 

формулиран в Държавен вестник, така че не може някакъв тип 

нарушение на решение на ЦИК, което е публикувано в Държавен 

вестник да бъде основание за това, че въпросните събирачи на 

подписи не трябва да спазват вече публикуван формуляр, той е бил 

известен. Но цялата преписка очевидно поне към някаква си дата – 

датата на публикуване на нашия формуляр в наше решение в 

Държавен вестник не е спазена. От някакъв тип нарушение на 

някакви изисквания едва ли могат да се вадят положителни изводи, 

че той видите ли не знаел. Няма такова нещо. Поради което 

основната аргументация трябва да върви именно около това – знаели 

са към някаква си дата за нашия формуляр, продължили са да трупат 

подписи с нещо, което те сами са решили, поради което са нарушили 

Решение на ЦИК, респективно съответно закона, поради което 

постановяваме отказ. А пък съдът да преценява. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, господин 

Чаушев.  
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И понеже като докладваме – да докладваме точно, чета ви, 

колеги, Приложение № 49-ЕП и то има следния вид: „Списък на 

избирателите, подкрепящи регистрация на партия/коалиция (съвсем 

правилно) за участие в изборите за членове в Европейския 

парламент. Подписаните подкрепяме регистрацията на…, пълното 

или съкратено наименование на партията (а не просто 

партия/коалиция) или на коалицията според решението за 

създаването й“.  

Колега Ивков, да четем докрай. Разбирам от Вашето 

изказване защо сте пратили в ГРАО да се изследват подписите, но 

нека да седим все пак на нашите книжа, да уважаваме това, което се 

обнародва и е задължително за всички партии и коалиции. 

Имате думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо председател, аз не съм пращал 

нищо никъде.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това установи 

проверката по книгите. Помолих да се провери. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това, че Вие си организирате в 

промеждутъците проверки… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не си организирам 

нищо, проверявам. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Вчера трябваше да се качим в 17.00 часа, 

за да обсъждаме един друг важен въпрос, ние с колегата подписахме 

всички протоколи, които ни дадоха за ГРАО, без изобщо да ги 

гледаме, по реквизити.  

Аз не мисля, че Вие можете да отправяте такива упреци, така 

сме преценили – така сме направили. Аз твърдя, че ние сме длъжни 

да проверим подписите от събрана подписка. Освен това, ако си 

спомняте, аз гласувах против решението да се изиска нова подписка, 

заедно с още трима колеги. Аз считам, че тези подписи са събирани 

за подкрепа, а това дали са на някаква бланка или не са на някаква 

бланка – за мен е второстепенен въпрос. За мен е изпълнено 

основното изискване на чл. 140 от Изборния кодекс – да има 
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необходимия брой подписи. Това, че подкрепят за партията или 

коалицията според мен тези избиратели ясно трябва да са си дали 

сметка, като са прочели този текст, че подкрепят и партия или 

коалиция, каквото решат да се регистрират.  

Такова е моето виждане по въпроса. Не виждам защо Вие 

така назидателно трябва да се обръщате към всеки колега, който не 

споделя Вашето мнение. Имайте предвид, че дали поради липсата на 

опит или за друго то не винаги е правилното. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Съвсем не твърдя, че 

съм права, господин Ивков. Имате право да гласувате по своето 

убеждение естествено, но когато Ви зачитам нещо, което е така, да 

не спорим с фактите, има неща, които са ясни. Така пише, отворете 

си Приложение № 49. Не е само „партия/коалиция“ има текст. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  И в тяхната книга така пише. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изписано ли е какво 

подкрепят? Дали си спомняте? Дайте да видим. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Или партия или коалиция, 

алтернативно. А не и партия и коалиция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Господин Чаушев имаше искане да акцентираме още веднъж 

върху важността на книгите, които се приемат, защото това е 

проблема по настоящата преписка. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И върху алтернативността. 

От текста горе за ставката на въпросната подписка 

избирателят по същество при дадени две алтернативи се въвежда в 

заблуждение – не знае кого подкрепя, или партия или коалиция.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков, имате 

думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Само да ви припомня, че ние 

регистрирахме партии и коалиции, които след проверката се оказаха, 

че има по 300 и повече починали хора, несъответствия на ЕГН и др. 

На едните бяха събрани 5 000, за да съберат 2 500. И в момента ние 

обсъждаме дали видиш ли 2 500 избиратели били заблудени какво 
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подкрепят, малко късничко се сещаме да изследваме волята на 

избирателите според мен, да не кажа, че е комично. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аргументът за това, че имало починали 

хора в някакви си преписки не е релевантен към въпросния случай. 

Най-малкото по онези преписки поне са се събрали 2 500 редовни, 

коректни и т.н. и ние затова сме ги регистрирали. Но тук в случая 

става въпрос за онези 2 500, които са необходими, за които ние не 

знаем дали с ясно съзнание в крайна сметка са си положили подписа 

дали за партия, дали за коалиция. Това е проблема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова, 

имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, важни правни 

изводи бяха направени по отношение на правомощието на ЦИК, 

значимостта и задължителността на изборните книги. Предлагам 

наистина да се изчетат самите образци, за да се види 

несъответствието и липсата на определени реквизити, които са по 

нашата книга.  

Но аз отново обръщам внимание да не оставяме впечатление, 

че е проверявана подписката. Да бъдем наясно, че хартиената 

подписка, проверката е в правомощията на Централната избирателна 

комисия. Фактите се установяват от хартиения носител, който 

съдържа данните на избирателите, подкрепящи регистрацията на 

партия с наименование или коалиция с наименование, съгласно 

решението за създаването. Техническият носител няма заглавна 

част, няма указание, че това е подписка в подкрепа на 

регистрацията, на която и да е партия или коалиция. Имаме отделни 

редове, на които се пренасят данните без подписа. Няма и как да го 

направим, защото ние говорим за електронен носител на данните: 

три имена, ЕГН и номер на страница. Това е видно и от указанията, 

които са приложение към нашето решение за определяне на 

структурирания електронен вид на подписката, която се събира в 
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подкрепа на регистрацията на партии и коалиции. Непрекъснато 

повтаряме, че има проверка на подписка и на подписите на 2 500 

души. Това не е вярно, тъй като не са проверени и не се знае, че тези 

избиратели, които в началото още не са знаели какво подкрепят ние 

да твърдим, че те са подкрепили регистрацията на която и да е 

коалиция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема госпожо председател, 

уважаеми колеги, аз ще помоля докладчика да прочете от протокола 

от последния ред за извършената проверка на ГД „ГРАО“, защото 

вътре има и лица, което не са български граждани, а са граждани на 

държава членка на Европейския съюз, които са се подписали в 

подписката. Аз тогава питам как са установени техните данни в тази 

подписка, в която де факто липсват реквизитите по отношение на 

тези лица? По отношение, че в нашата подписка имаме личен номер, 

имаме номер на удостоверение за пребиваване и дата на 

регистрацията.  

Госпожо Георгиева, има ли такова лице или лица? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, действително в 

протокола на направената проверка има посочено едно лице, което 

не е български гражданин, буквално пише:  „лица, които не са 

български граждани или граждани на държава членка на 

Европейския съюз“ - един.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, госпожо 

Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Това е факт. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Какво говорим тогава, къде са 

установени тези данни?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?  

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, аз имам процедурно предложение. Мисля че всички в 

тази зала сме наясно и се обединяваме, вчера стана ясно това, че тази 
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коалиция няма да бъде регистрирана. Мисля че колегите, които 

поработиха в почивката свършиха много добра работа. Мен лично от 

правна гледна точка мотивите ме удовлетворяват. Има достатъчно 

възможности за правна защита в евентуалното оспорване, което 

предстои на решението. Смятам, че е балансирано. Съгласен съм, 

както с колегата Ивков, така и с госпожа Стоева, че трябва да 

отпадне изводът за това, че очевидно, че подписите са започнали да 

се събират преди да е утвърдена съответната изборна книга. Че е 

така – така е, да кажа като неюрист, малко неюридически да се 

изразя, но ние не можем да го твърдим, вече като юрист да кажа, в 

подобен документ.  

От тази гледна точка считам, че решението е значително 

подобрено и с тези корекции, които бяха направени в настоящия 

дебат трябва да се подложи на гласуване. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако не възразявате, 

предлагам да продължим с т. 6 от дневния ред, да излезем за 5 

минути с госпожа Солакова и да се върнем с един изчистен проект? 

Съгласни ли сте, колеги? Да. 

Моля госпожа Дюкенджиева да продължи ръководенето на 

заседанието. 

 

6. Проект на решение относно методически указания за 

определяне състава на СИК. 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

да дадем думата на господин Димитров по повод на Методиката за 

секционните избирателни комисии. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, опитах се сутринта, 

доколкото е възможно в сбита форма да покажа какви са 

процедурите и каква е логиката на тази методика, която е извлечена, 

за съжаление, от един противоречив текст, по-точно текстът на чл. 
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92, ал. 6. Пак ще подчертая, че там се съдържат противоречащи се 

или несъвместими принципи. Едното е на пропорционално 

представителство, а другото е на представителство на всеки поравно. 

Няма как едното и другото да бъде вярно. По тази причина в 

методиката има част, която удовлетворява едно искане, и друга – 

която удовлетворява второто искане. 

Наименованията. Първо, за да започне да работи методиката 

или алгоритъмът трябва да се установи броя на СИК на територията 

на общината и той идва от една заповед на кмета. „У“ – общият брой 

на всички членове на СИК на територията на района, тук вече не 

говорим за община, говорим за целия район, която идва от 

решението на РИК. Това са два различни порядъка. „N“ – броят на 

СИК и тук идваме до важният момент, броят на СИК тогава, когато 

съставът е петчленен. Защо е важна тази обособена категория? 

Защото по силата на изречението „Всяка парламентарно представена 

партия или коалиция има право на не по-малко от един член от 

състава на секционна избирателна комисия“ означава, че петте 

парламентарно представени партии просто изпълват тази квота от 

петима членове. Когато имаме малък брой членове всъщност нямаме 

разпределение, то ще ни е написано в кодекса или в текста на 

изречението, което прочетох.  

Допълнително коалициите, които не са парламентарно 

представени, но имат свои представители и представители от своите 

листи в Европейския парламент имат малък бонус и този бонус е 

2%, всяка от тях може да получи 2%, но (обръщам внимание) от 

всички членове. Тоест, връщаме се горе в У, това е общият брой 

членове, който е на цялата територия на общината. Така стъпка по 

стъпка правим следното. Първо, за всяка СИК на територията на 

общината е вярно следното, затова то е и записано като А, Б, В, Г, Д 

и Е, че „Обединени патриоти“ трябва да имат по един представител, 

ДПС трябва да има по един представител, ВОЛЯ трябва да има по 

един представител. И, отиваме в Г – в някои от секциите трябва да 

бъдат поместени представителите на тези 2% от всички, които се 
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излъчват от партиите и съответно от техните листи, излъчили 

членове на Европейския парламент. Това е Г и Д, тъй като те са 

изписани поотделно, тъй като са две коалиции. След което, когато 

всичкото това бъде изчерпано, в смисъл – то е определено вече и 

остава някакъв брой места, които не са разпределени и тогава вече 

отиваме в пропорционалния принцип. Цялото уравнение, което е по 

Е или по Ж не представлява нищо друго освен от общия брой 

сваляне на всичко, което е определено – тези, които са по пет, тези, 

които са за Европейския парламент. Накрая остават едни, които 

трябва да се разпределят. Това е формулата. В тази формула вече 

може да имаме пропорционалност. До тогава няма. Затова общо 

взето горе в числителя в големите скоби са извадени всички 

възможни вече определени членове, при това говорим за общия 

брой, така че да останат. Това е подлежащо за разпределение число, 

към което трябва да приложим квота и определянето на тази квота 

става с умножаване по броя на представителите 95, тоест от частта и 

се дели на 174, защо, защото останалите партии, за които нямаме 

определено представителство всъщност са 95 и 79 – общото цяло, 

това е частното. 

Има едно М и това М не означава нищо друго освен че по 

силата на това, което по-горе ви казах и ГЕРБ и БСП имат право на 

по един член във всяка комисия, точно както „ОП“ и всичко 

останали, затова се добавя М. Така получаваме едно число и то в 

някаква степен е производна от пропорцията между ГЕРБ, разбира 

се след това и от БСП. Може би с един пример ще се пояснят 

нещата. 

Следващото е много по-лесно – разпределението на 

ръководните места между участниците в консултациите. При тях 

винаги се получава, тъй като имаме много по-големи дялове на ГЕРБ 

и БСП в сравнение с всички други дялове, ГЕРБ и БСП ще имат по 

един представител във всяко ръководство. Законът не позволява да 

имат повече и по тази причина те ще имат само по един. Тоест, 

имаме един от БСП, имаме един от ГЕРБ, а останалият трети 
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представител, тъй като говорим за председател, за заместник-

председател и секретар, всъщност ще бъдат разпределени точно 

пропорционално както бяха разпределени останалите за 

разпределение пропорционално места. И това е точка „в“ на стр. 2, в 

която двете разпределени места, когато се махнат остава едно Е, тъй 

като става въпрос за три позиции – първата е заета, втората е заета, 

остава третата. Третата е разпределена пропорционално по 

абсолютно същия начин, както е в т. „е“ и „ж“ – N, умножено по 27, 

делено на 64, това е цялата сума от неразпределени места. N, 

умножено по 25, делено на 64, N по 12, делено на 64,  така ще 

получите някакво разпределение, в което е много вероятно едно или 

повече от тези позиции, които са на председател, заместник-

председател и секретар да не се печелят с цяло число, тоест – да 

остане неразпределен мандат, когато се определят мандати, в случая 

– неразпределена позиция. И, за да я разпределим отдолу се използва 

най-големият остатък, започва се от големия, надолу предполагам, 

че няма да бъдат повече от 2. Но не можем да кажем кой ще е 

спечелил, защото в края на краищата става въпрос за числа, които не 

знаем, това е структура, която отгоре на всичко в остатъците е 

абсолютно случайна, може да награди случайно и най-малкият. Кой 

е най-облагодетелстван, да повторя? Партия „ВОЛЯ“ разбира се, тя 

случайно е предложила това точно така да бъде направено, защото 

тя с едни 12 места, които са 5% от състава на парламента всъщност 

ще получи толкова места в ръководството, колкото ще получат и 

другите две големи партии, както и всяка друга партия, която е 

парламентарна. Това е изводът. 

Същото се отнася и за член, излъчен от парламентарно 

представена партия и член на СИК. Същото положение, ако трябва 

да вземе 5% от целия брой членове, той ще бъде нищожен. Но това 

гласи кодексът. Когато стигнем до някаква оценка, доклад и други 

такива неща след изборите ще го отразим. Има и други начини да се 

постигне малко по-балансирано представителство доколкото е 

възможно пропорционално. 
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Това е, което мога да кажа. Нека колегата Войнов ви покаже 

едни разпределения, за да се ориентирате. Аз казах числа, но тези 

числа, когато не са пред очите ви малко странно изглежда, не винаги 

се възприемат. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз много 

се извинявам, но не можах да разбера как така „ВОЛЯ“ ще има 

същите места като двете големи партии?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В ръководството няма да има. Едно 

място се полага на БСП, едно място се полага на ГЕРБ, а останалата 

квота от по едно място ще се разпредели измежду „ВОЛЯ“, ДПС и 

„Обединени патриоти“. Но тъй като ВОЛЯ е много по-малка и от 

„Обединените патриоти“ и от големите партии тя ще бъда най-

облагодетелствана в това разпределение пропорционално. Това е 

горе-долу логиката, която стои зад пропорционалното 

разпределение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

аз лично мисля, не знам дали ще ме подкрепите, че това нещо би 

било добре да го гледаме като примери утре сутринта. Но каквото 

реши Комисията, председателката ме остави да водя, за да 

продължим с тази точка. Моето лично мнение е, че тази точка трябва 

да я отложим и да я гледаме утре. Искам да чуя вашето мнение. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, има едно голямо 

неразбиране, това не се извършва при кмета, това се извършва в 

РИК. Все пак РИК-овете са само 31, навсякъде има поне един 

икономист, инженер, задължително информатик, който не може да 

не се справи с това уравнение. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Но примерно в Силистра нямаше нито 

едното, нито второто, нито третото. Да не говорим за другите. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може да приема такова 

съображение, но когато стане въпрос за общински избори, когато 

всичко става при кмета, малки общини. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Така стоят нещата. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За част от Силистра, между 

другото, колегата е взел реални числа. Наистина те са направили 

консултация, ясно е какви ще са в СИК-овете, по колко членове ще 

имат. Има решение, което е публикувано. 

Нали искате да коментираме Силистра. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не искам Силистра, то и други са такива. 

Говоря, че видите ли във всеки РИК имало инженер, икономист…. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не съм казал, че има, а казах, че 

има поне един икономист, един инженер с техническо образование 

или един информатик или поне така ми казаха. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И гледат това, което казвате сега. Аз съм 

завършил математическа гимназия и много добре те разбирам, но 

юристите не те разбират. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Съжалявам, по-просто не може да 

се направи.  

Опитах се да направя нещо, което не е правено, да се напише 

нещо като алгоритъм, което да се нарича калкулатор, така че всеки 

да си вкара тези числа, които виждате А, Б…, но времето беше 

много малко. Тези, които могат да го направят са „Информационно 

обслужване“ и почнаха едни разговори това частна консултация ли 

е, да питаме Михаил Константинов и т.н. И аз отказах, ние ще 

преговаряме два дена за това. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако утре го приемем не е 

проблем. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Днес е крайният срок. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

направих предложение да отложим точката, но очевидно ще 

изчакаме председателя на Комисията да се върне. Не мога да 

подлагам такова нещо на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, давам ви 

думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще дам пример, който е от Район 

„Слатина“ с броя на секциите от последните избори. По-реалистичен 
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е трудно да се измисли, това се е случило. В Силистра са приети две 

решения и те са ползвани като числа, за да се покаже как работи 

алгоритъмът. Мога да го обяснявам колкото искате пъти. Ясно е, че 

ще бъдем затрупани с въпроси и аз съм поел отговорност да 

отговоря на всеки въпрос и който може ще прави същото. Тази т. 6 е 

написана сега в последните промени от 2019 г. Но не може нищо 

друго да се направи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Уважаеми господин 

Димитров, хубаво е, че казвате, че Вие ще отговаряте, но ние сме 

колективен орган и всички отговаряме и затова трябва да бъде 

осмислено и гласувано с разбирането, което дължим. Ние трябва да 

одобрим методиката, а после вашите ангажименти са друго нещо. 

Разбираме, че съгласно хронограмата днес е срокът, в който това 

решение трябва да бъде прието. До сега не сме нарушили сроковете 

по хронограмата нито веднъж, колеги, стоейки и до по-късен час. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Разговарях с някои от колегите, 

всички са свикнали на нещо такова като решение, петчленна 

комисия – еди-какво си разпределение, седемчленна – еди-какво си, 

деветчленна – еди-какво си. Не, такова нещо няма, разпределенията 

са в цялата община и то по начина, по който ви обясних – някои са 

фиксирани, а други са следствие от това, което е фиксирано. И 

разбира се от такива променливи, като броя на секциите и броя на 

членовете на комисиите, които ние не знаем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова, 

заповядайте.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз имам един въпрос 

към господин Димитров и към господин Войнов, тъй като и двамата 

са работили върху методиката. Аз не мисля, че трябва да ги 

нападаме и според мен проблемът идва от това, че бяха направени 

законодателни промени в разпоредбите на чл. 92 от Изборния 

кодекс. Аз искам да ви попитам съществува ли друг вариант към 

момента за изработване на такава методика при наличните законови 

разпоредби? Вашето становище като специалист. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В рамките на моята компетентност 

мога да кажа, че това е единственият начин да се прочете 

написаното в т. 6, тъй като в него има несъвместими принципи – хем 

трябва да бъдат всички представени, хем трябва да бъде 

пропорционално, но то такъв свят няма. 

КАТЯ ИВАНОВА: Благодаря. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Потвърждавам това, което колегата 

Димитров каза, това е единственият вариант, за да изпълним всички 

изискания на Изборния кодекс.  

Колеги, малко въведение. В обедната почивка госпожа 

Солакова ми каза, че РИК – Силистра е взела официално решение, с 

което е определила в коя община всяка секция колко членове ще 

има. Решението на РИК – Силистра е следното, те са взели 

максималното, което дава кодексът, секциите, които са до 500 

избиратели комисиите да са седемчленни, в секциите, където са над 

500 избиратели комисиите да са деветчленни. В тяхното решение 

можете да видите те са определили за всяка община във всяка секция 

колко членове трябва да има. По тяхното решение съм изчислил 

какво се полага в две от общините на Силистра, едната е самата 

община Силистра, която е най-голямата община с 92 секции. 

Можете да видите примера в моя папка. И най-малката община в 

област Силистра,  община Алфатар, която има 9 секции. Виждате 

разпределението, което е направено точно по формулата. Мисля че 

всичко е ясно. За община Силистра има 78 секции, които ще са 9-

членни, това са общо 702 членове. Има 14 секции, които ще са 7-

членни или общо 91 членове. Като се съберат общо община 

Силистра има 793 членове, които трябва да се разпределят. И ето – N 

е 92 (броят на секциите), У е 793 (общият брой членове), в тази 

община няма секции, които да са 5-членни и M е нула, К-30, това са 

местата за извънпарламентарните партии, Z е 763, получава се като 

от 793 извадим 30. Виждате разпределението – ОП, ДПС и ВОЛЯ 

имат по 92 членове, колкото са секциите, във всяка секция имат по 

един член. ББЦ и „РБ“ са по 15 човека, това са 2% от всичките 793 
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членове. И остава останалите места да се разпределят между ГЕРБ и 

БСП, виждате, съотношението е 266 към 221, това е точно, колкото и 

парламентарното съотношение. И сумата от всичките места е също 

793, колкото я виждате и горе. 

Виждате в община Алфатар, вторият пример, три секции 

имат по 9 членове, общо 27. Шест секции имат по 7 членове – 42, 

общо са 69 членовете, съответно N e 9, У е 69, М е нула, К е 2, Z – 69 

и разпределението го виждате – ОП, ДПС и ВОЛЯ – по 9 човека, 

ББЦ и РБ – по едно, между ГЕРБ и БСП съотношението е 22 към 18, 

общо 69. 

Третият пример е от Район „Слатина“ в София. Давам 

разпределението, което беше на последните парламентарни избори. 

В този район са 85 секции, решението на РИК беше всички секции 

да са 7-членни. Виждате, 85 секции по 7 – общо 595 членове, които 

се разпределят по съотношение: ОП, ДПС и ВОЛЯ – по 85 във всяка 

секция, ББЦ и РБ – 2% по 11, ГЕРБ и БСП съотношението е 174 на 

144.  

Последният пример, който съм дал е в община хикс приемаме 

една община, която ще има и 5-членни секции, за да видите как те се 

отразяват. Приемаме, че в тази община 20 секции са 9-членни, 40 

секции са 7-членни и 10 секции са 5-членни, общо 510 членове. Тук 

в тези 5-членни секции и петте парламентарно представени партии 

имат по 1 член само. Съответно разпределението е: ОП, ДПС и 

ВОЛЯ – по 70, във всяка секция по 1 човек, ББЦ и РБ – по 9, 

съотношението ГЕРБ-БСП става 153 на 129 – абсолютно 

пропорционално на парламентарното им представителство. 

Това са примерите. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колкото по-малък е броят на т.нар. 

5-членни секции толкова изкривяването е по-малко. То винаги ще го 

има, но е по-малко. Колкото повече имаме 9 членове в СИК толкова 

малко по-изгладено, хармонично ще бъде, тъй като ще има 

възможност да се наместят и разликите. Иначе като имате малък 

брой членове просто няма разлики, може да има 10%, изглежда, че 
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има разлики, но те не могат да се почувстват тогава, когато имаме 

малък масив, тоест – малък брой членове.  

От любопитство отворих и погледнах най-малките секции, 

които са в Софийска област, гледахме Мирково, Чавдар, Челопеч, 

там навсякъде има и тази зависимост, която е странна – колкото по-

малка е общината, толкова по-многобройни са членовете на СИК и 

изведнъж намираме 9-членни комисии. Предполагам, че хората 

искат някак си да удовлетворят любопитството на активисти, което 

разбира се много помага. Исках да го направя на първа, на втора, на 

трета стъпки, но то е същото. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, не е същото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: За математическия модел общо взето не 

споря, говоря за практическото приложение на този модел така, 

както сме го правили и преди: първа стъпка, втора стъпка, трета 

стъпка и т.н. Пример, последната ни методика за Народното 

събрание, просто поради проблемите ни с функционалната 

грамотност, както съм изразявал и преди, по-добре е да опишем не 

числа, не формули, както казах – те общо взето са добре, но просто 

трябва да опишем първа стъпка това, втора стъпка – това, трета 

стъпка – това и т.н. Накрая да се получи общият резултат. 

Посланието ми е практическа насоченост, не просто формули, прави 

едно, прави две, прави три.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, госпожо 

председател, аз предлагам това решение утре да го гледаме като т. 1 

от дневния ред. Да се качи и предложението на господин Чаушев, за 

да може и с него да се запознаем и утре съвсем, както се казва – на 

бистра глава, да можем да ги обсъдим нещата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имаме хронограма, 

която до сега не сме нарушавали. Двамата докладчици работиха, 

обясняваха с примери.  



 99 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Принципът е един единствен. Така или 

иначе формулата следва някакъв тип действия при определен тип 

зададени параметри. Говоря за описване за улеснение на тези хора, 

които ще прилагат, а с абстрактни формули просто ще ги задръстим, 

ако не им ги опишем. Чиста математическа логика само че описана, 

а не просто извеждане на абстрактни формули. Само за това 

говорим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли предложение 

за словесно описание към тези формули? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Естествено, че нямам, тъй като сега 

виждам формулите. Но последните три избора ние сме описвали 

тъкмо тази процедура, абстрактната формула, да премине в 

конкретни действия. Една задача не е просто изписване на формула. 

Една задача се решава с определен тип действия в крайна сметка, за 

да се постигне определен резултат при определен тип условия 

разбира се.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Баханов, 

заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, колеги, 

аз предлагам да приемем изготвената методика от двамата колеги, за 

да можем да си спазим хронограмата и да не бъдем уязвими от тази 

гледна точка. Предлагам и предложението на колегата Чаушев утре 

сутринта т. 1, ако могат двамата докладчици по точката, да приемем 

нещо като приложение към тази методика. 

Това е предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз доколкото разбирам няма 

различия, математиката е ясна, колегата Чаушев предложи да бъде 

по-практически описано, словесно описано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, въпросът е да приемем 

методика, която ще улесни както провеждането на консултации, така 

и назначаването на секционни избирателни комисии, респективно 
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оспорването на решенията пред нас. В този смисъл всяко едно 

указание, което ще допълни решението за утвърждаването на 

методиката би било добре. 

Да разбирам, че сега ще приемем методиката?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Утре ще добавим нещо, което се 

нарича примерни разпределения. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, и ще допълним с примери, за да 

може всички еднакво да разберат тази методика в страната. Чудесно. 

Моля да се подложи на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли някой 

възражения по така дадената методика? Спорещите страни казаха, че 

не са говорили различни неща и са се разбрали, че методиката е така, 

но утре трябва да има примери. 

Колеги, ако няма други въпроси, изказвания по предложената 

методика, да влезем в процедура по гласуване? Който е съгласен с 

предложената методика, моля да гласува. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20, против – няма. 

Приема се с 20 гласа. 

Решението е № 139. 

Имаме проект на това решение в папката на господин 

Димитров, ведно с методиката. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, чисто 

редакционните и технически корекции ще ги направим впоследствие 

с оглед на това, че ще прецизираме формулировката, за да имаме 

методически указания по прилагането на чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 

92 и § 10 от Изборния кодекс за назначаване на съставите на СИК на 

територията на района и на територията на общините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приемате ли, господин 

Димитров? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, остана още 

едно решение за гласуване от т. 1а – това на госпожа Цветанка 

Георгиева, върху редакцията на което се работи. И с това 
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изчерпваме дневния ред. Госпожа Солакова има да докладва 

„Разни“. 

Други колеги? 

Господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В „Разни“ ще помоля да докладва 

също, за да качим коефициентът на полезно действие на 

заседанието, за 3 минути може би, едно писмо от един гражданин, на 

което да отговорим с едно изречение. С ваше съгласие, може и утре, 

но мисля че бихме могли и днес да отговорим. 

1а. Проекти на решения за регистрация на партии, 

коалиции и инициативни комитети 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, предложен е 

последният вариант, който с общи усилия направихме. Качен е, моля 

ви да го прочетете! Който има бележки, допълнения, възражения? 

Ако няма, колеги, който е съгласен с предложения проект, моля да 

гласува. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 19, против – 1 (Ивайло 

Ивков). 

Приема се с 19 гласа. 

Решението е № 140. 

Продължаваме, колеги, по дневния ред с т. „Разни“. 

 

9. Разни 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да дадем ли думата на 

господин Николов да повиши коефициента?  

РЕПЛИКИ: Да. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Може ли 

преди това да направим обобщение с партии и коалициите? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, госпожа 

Дюкенджиева да докладва. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, тъй като това беше последното решение, 

докладвам: постъпили партии за регистрации – 15 бр. На всичките 
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15, макар и на някои с процедура при неприключила процедура 

имаме решение на Централната избирателна комисия. 

Заявени коалиции, вписани в регистъра – 9 бр. От тях по 8-те 

имаме решение, на някои от тях – макар и с неприключила 

процедура. Имаме един отказ за регистрация, сега последното ни 

Решени № 140.  

Постъпили до този момент 10 инициативни комитета с 10 

решения на Централната избирателна комисия за регистрация на 

инициативните комитети. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, накратко. Вчера, 9 април 2019 г. в 10.51 

часа в електронната поща на Комисията е постъпило запитване от 

господин Димитър Иванов от Временния обществен съвет на 

българите в чужбина, в което се заявява, че е констатирал, че на 9 

април 2019 г. към 10.51 часа все още не работи платформата на ЦИК 

за електронно подаване на заявление за откриване на изборни 

секции извън страната. Представена е кратка таблица сравнителна, в 

която казва, че за парламентарните избори 2014 г. 20 дни преди 

изборния ден е активирана тази таблица, съответно за 2016 г. във 

връзка с президентските избори – 30 дни преди изборния ден и т.н.  

Благодаря на колегата Чаушев, направихме справка, оказа се, 

че също на 9 април 2019 г., само че от 12.00 вече платформата 

работи. А дори в 12,04 часа е постъпило и съответното първо 

заявление. Така че предлагам, във връзка с това писмо, което ми е 

разпределено вчера и съм го получил днес, да отговорим на този 

гражданин, още повече имаме резултат, само с едно единствено 

изречение: „Уведомяваме Ви, че от 9 април 2019 г. в 12.00 часа 

платформата на ЦИК за електронно подаване на заявления за 

откриване на изборни секции за избори на членове на Европейския 

парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 година, 
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извън страната, е активирана, като първото заявление е постъпило в 

12.04 часа“. 

Това е моето предложение, като писмото може да го 

изпратим и електронно час по-скоро, но може и с два подписа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, който е 

съгласен да изпратим писмо с такова съдържание, моля да гласува. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 18, против – 2: (Таня 

Цанева и Ивайло Ивков). 

Приема се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Баханов, 

имате думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, правя предложение, 

часът е 28.40, ако има някои доклади, които не търпят отлагане – да 

бъдат разгледани. Ако не нищо не налага, днес беше последният 

срок за регистрация на партии, коалиции, достатъчно сме уморени, 

за да продължаваме да гледаме неща, които не търпят отлагане.  

Обръщам се към всеки от колегите да прецени своите 

доклади, дали има нещо спешно, днес належащо, ако не – да го 

оставим за утре. Предполагам че утре вече няма да е така натоварено 

с оглед на регистрацията на партии, коалиции. Отделно от това 

колегите Войнов и Димитров трябва да подготвят обяснителни 

записки към приетата методика. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Давам думата на 

госпожа Солакова да докладва преписките съобразно молбата на 

господин Баханов. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не съобразно молбата на господин 

Баханов, а защото и така заявих, че ще докладвам най-спешните, тъй 

като след заседанието разбира се предстои проверка и подписване на 

приетите днес решения. 

Уважаеми колеги, днес сме получили предпечатни образци на 

удостоверения за гласуване на друго място - Приложение № 19 и 

публичния регистър за издадените удостоверения – Приложение № 
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20 от Печатницата на БНБ, те са в 3 екземпляра. През обедната 

почивка голяма част от вас успяха да ги видят. Виждате, че те са 

съобразени с нашия образец, освен това съдържат допълнителни 

елементи, свързани с дизайна, най-вероятно и със защитата на тези 

удостоверения. Ние сме ги оформили с председателката госпожа 

Стоева, като одобрени. Единият екземпляр предлагам да изпратим 

на администрацията на Министерския съвет, вторият – да върнем на 

Печатницата на БНБ, третият – да остане при нас. Така и по 

отношение на публичния регистър, в който много случайно открих 

една дребна техническа грешка, но ще я посочим при изпращането 

на Печатницата на БНБ, където ще бъдат отпечатани тези регистри. 

Един допълнителен елемент съдържа, за който те не са ни 

поискали становище как се определя тази номерация, много е 

вероятно това да бъде последователната номерация съобразно броя 

на заявените регистри, които са индигирани и са двупластови, 

защото единият екземпляр е за общината или органа по чл. 23, 

другият е за РИК.  

Предлагам да ги одобрим и да ги изпратим така, както 

посочих в началото на своя доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, който е 

съгласен да одобрим проектите за книжа, моля да гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма. 

Одобрени са единодушно от присъстващите 17  членове на 

Комисията. Отсъстват: госпожа Йосифова, господин Арнаудов и 

господин Димитров. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като става 

въпрос за съвместни правила, които трябва с Комисията за защита на 

лични данни (КЗЛД) да утвърдим и които да са насочени към 

избирателните комисии и други участници в изборния процес, ние 

през месец февруари сме получили в Централната избирателна 

комисия становището на Комисията за защита на личните данни, 

прието с решение на тази комисия. Въз основа на тези данни е било 

възложено на отговорното длъжностно лице от нашата 
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администрация – главен юрисконсулт Милена Радославова да 

изготви такива указания, които да са насочени към субектите, които 

и законът сочи. 

Тя е работила по изработването на такива примерни образци. 

Аз съвсем случайно встъпвам в този процес с оглед на това, че и от 

РИК със започването на работа поставиха въпроса какви правила ще 

има по спазването на общия Регламент за защита на личните данни. 

Главният юрисконсулт се свърза с двама служители, 

включително с главния секретар на КЗЛД, оказа се, че тяхното 

предложение е да се проведе среща. Аз предлагам да одобрим 

изпращането на писмо до председателя на Комисията за защита на 

личните данни за провеждане на среща в най-кратък срок, като 

конкретната дата и час бъдат допълнително уточнени с нашето 

длъжностно лице, да заповядат да уточним за 10 минути и да се 

възложи от тяхна страна на техен служител, от наша страна – на 

нашето длъжностно лице изработването на насоки, които да бъдат 

практически приложими и ясни за избирателните комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, който е 

съгласен да изпратим такова писмо, моля да гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма. 

Приема се със 17 членове на Комисията. Отсъстват: госпожа 

Йосифова, господин Арнаудов и господин Димитров. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Всички писма, които сме получили 

във връзка с информация за технически екипи, тираж на 

бюлетините, помещения, в които ще се съхраняват тези бюлетини, 

ще се обобщават, за да се осведомява Централната избирателна 

комисия, включително тарифите, които са одобрени от 

Министерския съвет по отношение на БНТ и БНР. Знаете, че те 

получават и са част от план-сметката на Министерския съвет и тези 

тарифи за тях се одобряват от Министерския съвет. Затова писмата 

няма да ги докладвам. Моля да се осведомите. 

Моля за вашето внимание, във вътрешната мрежа е ЦИК-09-

69/09.04.2019 г., докладна записка относно одобрение на предстоящи 
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разходи за консумативи, утвърждаване на правила за управление на 

служебния транспорт. Нещо, което трябва да се предвиди с оглед на 

предоставения на Централната избирателна комисия за временно и 

безвъзмездно ползване автомобил, тъй като съгласно 

споразумението поддържането на автомобила е наша грижа. 

Колеги, виждате, че по докладната записка са събрани и 

оферти, посочени са разходите, за които следва да направим 

одобрение с конкретни суми. Въз основа на офертите се предлага на 

фирма „МОТОРАМА“ ЕООД за гуми и джанти на стойност 2 780 

лева с ДДС, „АУТОПРО.БГ“ ЕООД – за консумативи – стойност 

157.08 лева с ДДС, общо 2 937.08 лева с ДДС и един разход – 276 

лева с ДДС за извършване на замерване за определяне на разходна 

норма на гориво на конкретния автомобил. Това е много важно с 

оглед на това, че ще се отчита въз основа на тези разходи, които са 

установени за конкретния автомобил.  

В същото време се предлагат и правила, които са проект, 

разработени са от финансовия контрольор и са към докладната 

записка. Съгласувани са с главния счетоводител и с директора на 

дирекцията. Ако искате анблок да гласуваме за одобряване на 

разходите така, както са предложение и правилата. Да упълномощим 

председателят да удостовери приемането с утвърждаването на тези 

правила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Разходни норми, ще бъде с пътни листове, какво е движението. Днес 

са направили замерване колко харчи колата на съответния пробег. 

Винаги се прави замерване от технически органи.  

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17, против – 1 (Ивайло 

Ивков) 

Отсъстват: госпожа Йосифова и господин Арнаудов. 

Госпожа Ганчева, имате думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 
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Колеги, на вчерашно заседание ви докладвах и приехме 

решение в рамките на криптообмена преписка ЕП-00-8-33, качена 

във вътрешната мрежа, от 05.04.2019 г. Става въпрос за български 

граждани, регистрирани да гласуват в Испания, файл, който 

получихме в рамките на криптообмена от 15 000 човека близо. Ние 

приехме, с протоколно решение, да направим уточнение и с колегата 

Чаушев да изготвим текст. Писмото е във вътрешната мрежа и ви 

молим за уточнение дали тези български граждани са изрично 

заявили, че ще упражняват правото си на глас в предстоящи избори 

за членове на Европейския парламент в Кралство Испания, тъй като 

е гласувано този текст да бъде изпратен като запитване от 

контактната ни точка до контактната точка на Испания. Ако няма 

други възражения с оглед уточнения текст? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Възражения, колеги, 

пита докладчикът? Няма. 

Друг? Няма. 

Колеги, заявки за участие за утрешния дневен ред? 

Имаме решението на господин Андреев за хората с 

увреждания. Вижте другите писма. Господин Димитров също, РИК-

овете имаме да довършваме.  

От колко часа да започнем, колеги, за да можете да си 

подготвите проектите? Разбирам пак 11.00, както днес? 

РЕПЛИКИ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля да бъдем с готови 

проекти.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колко жалби имаме общо? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Десет. 

Госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: От вчерашното заседание бяха 6 

дела, отменени са два: РИК Шестнадесети – Враца и РИК 

Седемнадесети – Пловдив. Отхвърлени са жалбите на РИК – Шумен, 

Силистра и Велико Търново. Днес имаше пет: Смолян, Ловеч, 
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Разград, Хасково и Стара Загора. Ще имаме по тях утре решения. 

Всички решения са в моя папка от днешно заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И съм ги разпределила 

на докладчиците да си готвят проектите. 

Колеги, утре заседанието е в 11.00 часа в залата. 

Приятна вечер. 

 

(Закрито в 21,00 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

     СЕКРЕТАР:  

         Севинч Солакова 
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Стойка Белова 

 

Юлия Димитрова 
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