
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 87 

 

На 29 юли 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Обсъждане на проекти на изборни книжа. 

Докладва:  Силвия Стойчева 

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

наказателни преписки 

Докладват: Мария Бойкинова, 

Димитър Димитров   

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Димитър Димитров, 

Таня Цанева, Силвия Стойчева 

4. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Катя Иванова, Николай 

Николов 

5. Разни.                     

Докладват: Силвия Стойчева, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева 

  

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов,  Силвия Стойчева, Таня 

Цанева.  
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ОТСЪСТВАХА: Кристина Цветославова-Стефанова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева 

и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,20 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги.  

Откривам заседанието. Завиден кворум имаме.  

Дневният ред е раздаден.  

Отсъстват само колегите Стефанова и Солакова – в отпуск, 

Георгиева, Андреев, Ганчева – в отпуск, Баханов в отпуск по болест 

и очакваме само един колега да дойде. 

По дневния ред, колеги, имате думата. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Моля да създадем точка първа – вероятно – Проекти на изборни 

книжа, както и да ме включите в точка „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има я, включена е тази 

точка. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Явно, че чета стария вариант. 

Извинявам се.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В точка първа – 

Проекти на изборни книжа – включена сте, госпожо Стойчева. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Моля да бъда включена и в т. „Разни“ по повод смарт-

картите, които трябва да върнем на СИЕЛА. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?  

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Току-що написах отговор на едно 

писмо. То е сигнал. Ако има точка „Сигнали“, ако не, моля да ме 

включите в т. „Разни“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Други колеги? Не виждам други. Моля, колеги, процедура по 

гласуване на дневния ред с направените допълнения. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров, 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова);  против –   няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Обсъждане на проекти на изборни книжа. 

Давам думата на госпожа Стойчева за докладване на проекти 

за изборни книжа. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, започваме с проект на изборна книга № 52-МИ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Само къде ги виждаме, 

моля? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  Намират се във вътрешната мрежа в 

папка „Изборни книжа“ от днешно заседание. Всички са качени. 

Докладвам Приложение № 52-МИ. Това е заявление за 

регистрация на инициативен комитет, което е заявление по чл. 151 

от Изборния кодекс, съответните алинеи 1, 2, 4 и 5 във връзка с чл. 

152, т. 3 и чл. 153 от Изборния кодекс. За издигането на независимия 

кандидат, за общински съветник, за кмет на община или за кмет на 

кметство или район се създава инициативен комитет в състав от 

трима до седем избиратели с постоянен адрес. Следва да бъдат 

описани тези членове на инициативния комитет в началото на 

заявлението за регистрация на инициативния комитет. Императивно 

е правилото, че всеки избирател може да участва само в един 

инициативен комитет за съответния вид избор. Инициативният 

комитет е длъжен да заяви кандидата, когото издига, и в какво 

качество го издига в съответните избори. Посочва се постоянният 

адрес или настоящият такъв, адресът на пребиваване на територията 
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на изборния район на съответния кандидат, като адресът на 

пребиваване е само за кандидати, които са кандидати за общински 

съветници и са граждани на друга държава-членка на Европейския 

съюз. Знаем, че само кандидати за общински съветници могат да 

бъдат граждани на друга държава-членка на Европейския съюз. Те 

не могат да бъдат кандидати за кмет на община или за кмет на 

кметство. 

Лицето, което представлява инициативния комитет, подава в 

Общинската избирателна комисия не по-късно от 40 дни преди 

изборния ден заявлението за регистрация на инициативния комитет, 

подписано от всички членове. Описват се изискуемите документи и 

в обяснителната част на изборната книга има и подчертан текст за 

това, че членът на инициативния комитет не може да бъде кандидат, 

наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или друг 

инициативен комитет, член на друг инициативен комитет, член на 

избирателна комисия, анкетьор, придружител, както и да участва в 

изборите в друго подобно качество. 

Тук единствено в проекта, който гледате, там, където след 

състава на инициативния комитет следва текстът: „Завяваме за 

регистрация инициативен комитет в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.“ следва да отпадне 

„в“ от израза „в, както следва:“ Ще стане, „както следва:“, без „в“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Предлагам в самото начало, между т. 3 

и т. 7 да се сложат още празни редове или да се опишат т. 4, т. 5, т. 6, 

защото така направо скачаме от т. 3 на т. 7. 

И другото, в последното изречение на стр. 2 вместо „членът“ 

да стане „член“ на инициативния комитет, защото те могат да бъдат 

повече от един. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Става дума, че всеки в това качество 

не може да бъде друг. Затова е. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Добре, както прецените. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, добре, ще добавим още редове. 

Могат да бъдат три, могат да бъдат и седем – минимум три и 
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максимум седем. Ще добавим още редове в изборната книга – 4, 5 и 

6 съответно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Правилно, да. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само, че като добавим т. 4, т. 5 и 

т. 6, ще решат, че задължително трябва да са седем. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Има празни редове и изтеглянето на 

заявлението наистина позволява да бъдат дописани. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Моето предложение е да има още 

един празен ред.в 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Но да не е точният брой? Добре. 

Следващите ще бъдат без номерация - т.1, т. 2, т. 3, два празни реда 

и накрая т. 7. Нали така? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Долу в обяснителната 

част е казано – започва от три до седем. Да сложим там два реда. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, ще сложим два празни реда, 

примерно, за да не е само един, както е в момента.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: На стр. 2 болдваният текст, че всеки 

избирател може да участва само в един инициативен комитет, ако 

говорим за избирател, вероятно се има предвид, че всеки избирател 

може да участва само в един списък, който подкрепя номинацията.  

Така че, по този начин записан, записът не е коректен и 

следва да се промени. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Тогава ще бъде, че всеки български 

гражданин може да участва. 

КАТЯ ИВАНОВА: Не, само тези, които имат избирателни 

права. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Госпожа Бойкинова 

има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Текстът си е коректен. Всеки 

избирател може да участва само в един инициативен комитет. До 

подписката не сме стигнали. Когато се регистрира кандидат, там 

също има такъв текст, че всеки избирател може да участва само в 
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една подписка. Но тук книгата е за инициативен комитет и няма 

общо. Това са различни неща. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Не можеш да бъдеш член на различни 

инициативни комитети, както е обяснено в последното изречение. В 

последното изречение е обяснено, че можеш да бъдеш член само на 

инициативен комитет и това първо изречение на стр. 2 всъщност е 

във връзка с последното. Става дума за членовете на инициативния 

комитет, а не за избирателите, които участват в подписката за 

подкрепа на един или друг независим кандидат. И тъй като не може 

един избирател да членува в десет инициативни комитета, …. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Отново госпожа 

Бойкинова има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Това е разпоредбата на чл. 151, ал. 4: 

„Всеки избирател може да участва само в един инициативен 

комитет.“ И тук е добавено „за съответния вид избор“, което е 

логично. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Последното изречение, колеги, как разбираме? Да участва в 

изборите в „друго подобно качество“? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Така е в Кодекса. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Така е в текста на закона - „подобно“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мен изречението – то пък е и 

подчертано – „Всеки избирател може да участва само в един 

инициативен комитет за съответния вид избор“ – не е коректно. 

Трябва да кажем за кой избор. Ние сме в навечерието и това са 

изборни книги за конкретни избори. Защото тук може да има двуяко 

тълкуване. Да кажат за кмет – в един инициативен комитет, за 

общински съветници – в друг. А това е един вид избор. 

Аз знам, че текстът на закона е такъв. Но той е принципен, 

това е общо положение. А тук ние уреждаме книгите за изборите за 

общински съветници и за кметове. 
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Предлагам да бъде „в изборите за…“ еди-какво си  на еди-

кога си, на еди-коя си дата. 

Тоест, в тези избори изобщо за всичко може да участва само 

в един инициативен комитет. Може да свърши изречението или пък 

да кажем „в изборите ….“ на еди-коя си дата за еди-какво си.  

Защото „съответния вид“ тук специално в тези избори – в 

другите не – но тук може да има объркване, защото тук имаш 

няколко вида избори, които са един вид местни избори. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Тоест, Вие предлагате да бъде „Всеки 

избирател може да участва само в един инициативен комитет в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 

г.“ 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Единият вариант е да се сложи точка след 

„комитет“. Мисля, че е достатъчно. Ясно е за какво е книгата. По 

принцип може да участва само в един инициативен комитет, а не „за 

съответния вид избор“, защото този текст може да подведе според 

мен. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Нали имаме обяснение: „Заявяваме за 

регистрация за….“ 

Аз мисля, че това е излишно, още повече, че ние заявяваме за 

регистрация инициативен комитет за издигане за…. И е описано:  за 

общински съветник, кмет, район, община, кметство. Така че то е 

ясно за какво е заявлението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Предлагам да се възпроизведе дословно 

разпоредбата на чл. 151, ал. 4, тоест, изречението да свърши до 

„инициативен комитет“, без да имаме „за съответния избор“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Бойкинова 

има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, разпоредбата на 

чл. 151, ал. 4 е обща разпоредба. Тя важи за всички видове избори. 

Само че тук сме в конкретните избори за общински съветници и за 

кметове и смисълът на това изречение „за съответния вид избор“ е 
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тоест, че може да си само в един инициативен комитет за издигането 

на кмет на община. Можеш естествено да си в инициативен комитет 

за издигане на общински съветник, няма пречка. Логиката на закона 

не е да не можеш. Това са си отделни видове избори. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Чакайте, че се объркваме сега. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не, много е ясно, изобщо не се 

объркваме – „за съответния вид избор“, защото горе ние попълваме 

за кой избор го издигаме – за кмет на кметство, за кмет на община. 

Това са четири вида избори в рамките на общите избори.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Преди малко аз чух докладчика, че на 

тези избори можеш само в един инициативен комитет да участваш. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не е казала такова нещо. Аз не съм 

чула. Но не можеш да участваш в два инициативни комитети за кмет 

на община. Много е ясно. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: „За съответния вид избор“ – това е 

пояснение – какъв е видът избор. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: А съответния избор – то е ясно от 

самата книга: „Заявявам избор…“ и цитираме: кмет на община, 

общински съветник, кмет на район, кмет на кметство.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Според мен, ако текстът остане така, 

както е в Изборния кодекс – всеки избирател може да участва само в 

един инициативен комитет, тогава ще възникне този проблем, че 

когато си участвал в инициативен комитет за издигане на кандидат 

за кмет на община, дали можеш да подкрепяш инициативен комитет 

за издигане на общински съветник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Бойкинова 

има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Освен това пишем принципно 

решение за регистрация на инициативния комитет, в който също 

поясняваме за видовете избори. Книгата си е от миналите местни 

избори и на всички е било ясно, че могат да участват само в един 

инициативен комитет за съответния вид избори, тъй като тук, макар 

изборите да са общи, те затова са общи, защото имаш четири вида 



9 

 

избори – за кметове, за общински съветници, за кмет на община, за 

кмет на район и кмет на кметство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Считам, че няма откъде да извадим 

тезата, че може да участва в повече от един инициативен комитет. 

Това е твърде разширително тълкуване на Кодекса. В Кодекса пише, 

че може да участва само в един инициативен комитет в тези избори. 

Това са едни избори.  

Аз мисля, че това е принципен въпрос, който трябва да 

решим. Аз съм на противоположното мнение, че не може да участва 

в повече от един инициативен комитет. Тоест, ако участва в 

инициативен комитет за кмет, не може да участва в такъв за 

издигане на общински съветник. Има и логика в това нещо, тъй като 

те са свързани и има конфликт. Не може едни и същи лица да 

инициират издигането и на кметове, и на общински съветници. 

Така че аз не виждам откъде Вие черпите основание за това 

разширително тълкуване. Стигаме до сериозен въпрос, който ние 

трябва да си изясним. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Димитров, 

имате думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Правото да се участва в 

инициативен комитет е производно от активното избирателно право. 

Тъй като то е четворно, примерно, ако си в Лозен, имаш право да 

участваш в инициативен комитет за кмет на Лозен, за кмет на 

София, кмет на Панчарево – се казва общината – и за общински 

съветници.  

Тоест, можеш четирикратно или по четири повода да 

упражниш избирателно право. Вероятно може и по четири повода да 

участваш в различни, разбира се, инициативни комитети – веднъж за 

всеки вид активно избирателно право. Това според мен е общо 

тълкувание. Сега е трудно, не мога да се ориентирам, но 

предполагам, че това би трябвало да бъде наше становище. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Дюкенджиева 

има думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, аз също 

смятам, че един избирател може да участва в инициативен комитет 

за издигане на кмет на община и съответно за общински съветници и 

за кмет на кметство. Най-малкото, което е, в по-малките общини, с 

по-малко население всички сме наясно, че няма откъде да се вземе 

толкова население за различните инициативни комитети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг колега? Госпожа 

Бойкинова има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Това, че изборите са за общински 

съветници и за кметове, не означава, че имаме един вид избор. 

Напротив, ние си имаме от всякъде четири отделни вида избори. 

Общинската избирателна комисия се произнася с четири вида 

решения за определяне на окончателните резултати. Абсолютно 

категорично имаме четири вида избори в рамките на общите избори 

за общински съветници и кметове. Това са си отделни избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Това е обща и досегашната практика 

е била такава. И на последните местни избори през 2015 г. можеше 

да участваш в подписка за инициативен комитет за издигане на кмет 

и в отделна за издигане на съветници. 

Никой не може да ограничи един избирател, който, да речем, 

живее на територията на едно кметство и има избирателни права, да 

избира кмет на кметството и общински съветници за общината, да 

не може да участва в подписка, която да издига независим кандидат 

за кмет на кметството, след като е участвал в подписка, която издига 

независим кандидат за общински съветник на територията на 

общината. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги имат ли 

желание да се изкажат? Не виждам. 

Колеги, самият факт, че има дебат по този въпрос, означава, че 

нещо не е ясно, след като ние тук спорим. Два са вариантите – да се 

стигне до „инициативен комитет“, а другото е да ги опишем: 
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съответният вид избори и това, това, това и това – четирите вида 

избори да бъдат описани. Да е ясно, че за тези избори може да се 

участва в четири инициативни комитети. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Поне в два може. Можеш да участваш 

в инициативен комитет за кмет на кметство и за общински съветник. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Инициативният комитет предлага, а не че 

участваш в два инициативни комитета. Как са партиите и 

коалициите? По същия начин! Казвам: както партиите и коалициите. 

Като се регистрират, те предлагат общински съветници, кметове на 

общини. Това имам предвид – че инициативният комитет е 

равнопоставен все едно на партиите и коалициите за предлагане на 

независими кандидати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, има ли пречка и 

тук да го сложим, колеги? Все пак книжата се четат повече 

отколкото решенията. Каква е пречката? Половин час сме на тази 

книга, досега да го бяхме записали. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз не възразявам. Очевидно тук няма 

съгласие по това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да продължим със 

следващата книга, за да се провери каква е била практиката. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Продължаваме с Приложение № 53-

МИ, което е заявление от инициативен комитет за заличаване на 

регистрацията му. Тук мисля, че няма дискусионни въпроси, поне аз 

няма какво да поставя за обсъждане. Ако вие имате някакви 

забележки освен няколко запетайки в обяснителната част, които съм 

нанесла, както и „съгласен/съгласна съм личните ми данни да бъдат 

обработени…“. Тъй като подписът е на представляващия 

инициативния комитет, би трябвало да бъде „съгласен съм личните 

ми данни да бъдат обработени….“ Освен това „Искане за заличаване 

на регистрацията….“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!  
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Уважаеми колеги, и в обяснителната част второто изречение 

от първия абзац предлагам да стане: „Към заявлението се прилага 

решение на инициативния комитет за заличаването му.“ В предната 

книга използвахме същата формулировка по отношение на 

приложение към заявление за регистрация на инициативен комитет. 

Затова предлагам тук да стане така: „Към заявлението се прилага 

решение на инициативния комитет за заличаването му“ – всъщност 

това е единственото задължително приложение. Други няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има думата госпожа 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: При обсъжданията по повод предходни 

образци на изборни книжа всъщност останах с впечатлението, че 

там, където се изписва – в случая „не по-късно от 32 дни преди 

изборния ден“ – ще сочим и конкретните дати, тъй като хората се 

ориентират по-добре с посочване на конкретната дата. Аз предлагам 

и тук да се посочи съответната дата. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: „Не по-късно от 32 дни преди 

изборния ден“ – добре, в скоби ще сложим конкретната дата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Бойкинова има 

думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз възразявам да слагаме 

конкретната дата, защото тези изборни книги ще ги ползваме и в 

частични избори. Предлагам да няма дата. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: При една от моите докладвани книги имаше 

предложение и гласувахме да има конкретна дата. Някой го 

предложи и така го гласувахме. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Конкретни дати – в принципните 

решения. Там пише до коя дата. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Тук в залата се предложи и ги допълнихме. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, ето, „съгласен съм 

личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане 

на изборите на 27 октомври…“ имаме дата горе над подписа. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: После трябва да променяме за всеки 

конкретен избор книжата. Това са редовните общи избори. 



13 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Бойкинова, на 

микрофон, моля. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, няма пречка в книгите да 

имаме „в изборите за общински съветници и за кметове“, защото 

това са редовните общи избори, след които вече имаме частични и 

нови и тази дата по никакъв начин не пречи тези изборни книги да 

се ползват в частичните избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Да се 

премахнат само в частта, където сме посочили колко дни до 

изборния ден – разбирам, а да остане описание, че правим книжата 

за изборите за 27 октомври. Така ли е? Добре. 

Други допълнения към Приложение № 53, колеги? Бележки? 

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Долу пишем кои документи се прилагат. 

Тук не са написани.  Решение за заличаване не виждам. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  Господин Николов направи това 

предложение. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Направил ли го е вече? Добре, не съм го 

чул. ОК, това е и моето предложение. Тоест, аз дублирам направено 

вече предложение? ОК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Госпожо Иванова, 

заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, идеята на първия абзац на 

обяснителната част след тази изборна книга ми се струва доста 

объркана. Може би е по-добре да си изпишем текста на чл. 155, ал. 

1, защото говорим за заличаване на регистрацията на инициативен 

комитет и след това казваме „за участие в изборите след 

регистрацията му в ОИК“. За заличаване на регистрация е ясно, че 

този инициативен комитет е бил регистриран в ОИК. Много по-ясен 

е текстът на закона, че инициативен комитет може да поиска да бъде 

заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 32 

дни преди изборния ден, че заличаването се извършва по писмено 

заявление на инициативния комитет до съответната избирателна 
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комисия – в случая ще бъде Общинска избирателна комисия, 

подписано от лицето, представляващо инициативния комитет. 

Тук явно е търсен ефектът да не се дублира разпоредбата на 

закона. Но така, както е записано, ми се струва, че по-добре е 

обяснено в самия законов текст. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И след регистрацията в 

ОИК е ясно, че има регистрация. Да отпадне ли това „След 

регистрацията му в ОИК….“? 

Други колеги? 

Самото заглавие, колеги: „Заявление от инициативен комитет 

за заличаване на регистрацията“ – на какво? Според мен „му“, на 

неговата собствена регистрация. Иначе не е ясно чия регистрация 

иска да заличи. 

Други колеги има ли по Приложение № 53? 

Ако няма, колеги, моля, процедура по одобрение на 

Приложение № 53 от изборните книжа, разбира се, с измененията и 

допълненията. 

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Таня Йосифова);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Приложение № 54, колеги. Докладчикът има думата. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Продължаваме с Приложение № 54, 

което е образец на декларация на член на инициативен комитет. 

Съгласно Изборния кодекс всеки член на инициативния комитет 

подписва отделна такава декларация и тези декларации се 

представят заедно със заявлението за регистрация в общинската 

избирателна комисия. 

Тук също мисля, че са добре познати на всички описаните 

правила. Изискванията, на които трябва да отговарят членовете на 

инициативни комитети, са описани изрично в чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 

и в чл. 396 от Изборния кодекс. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Предлагам т. 10 да я променим. „Известно 

ми е…“ не като регистриран член на инициативен комитет, а като 

„член на инициативен комитет не мога….“. Това е чл. 3, ал. 3. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, правилно. 

Въпрос имам, колеги. „Постоянният ми адрес е в….. и е 

регистриран…“ Адресът ми ли е регистриран или аз съм 

регистриран не по-късно от шест месеца? Три пъти го има – 

„адресът ми е регистриран“. Някак си няма да е така. Има го на три 

места.  

Други бележки към приложението? 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Може би второто изречение на 

обстоятелствената част, там, където пишем, че декларациите на 

членовете на инициативния комитет се представят заедно със 

заявлението за регистрация по чл. 153, ал. 1, да се знае, че става дума 

за заявление за регистрация  на независим комитет. Има 

„инициативния комитет“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да си свършим работата 

на общите избори, колеги. Пък нали се разбрахме, че тази дата ще я 

има във всички книги. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само исках да кажа, че както е в 

хронограмата второто изречение, текстът по същия начин да бъде 

сложен тук.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?  По 

основната и обяснителната част на приложението има ли, колеги, 

изказвания? 

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тук е явно, че сме се стремили да 

направим обща тази изборна книга за чуждите граждани и за 

нашите. Но примерно има текст „съм гражданин“ – това се 

разбрахме. Гражданинът сам ще стане. И „ми е известно/известно ми 
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е“ – ОК, но тези, които не са граждани, какво правят? В смисъл тези, 

които са български граждани, те какво правят с тази точка? Аз 

виждам какво пише в скоби, но какво правят с тази точка. 

РЕПЛИКА: Попълват я. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Как я попълват? Тук пише „Гражданин съм 

на друга държава-членка на Европейския съюз и имам статут на 

продължително пребиваване.“ Такъв тип неща се правят 

алтернативно: „Гражданин съм на Република България/гражданин 

съм на друга страна“ и с две квадратчета и вярното се подчертава. 

Какво правя аз с тази декларация с т. 8? 

РЕПЛИКА: То пише. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Виждам, че пише. Но аз попълвам 

декларацията. Хубаво, има пояснителен текст. Аз тази точка ще я 

задраскам ли на ръка с все писаното ти в скоби или какво ще правя с 

тази точка. (Реплика извън микрофоните.) Добре, тогава ще съм 

попълнил невярна декларация, защото ще съм се подписал отдолу на 

съдържание, в което е включена и тази точка.  

Затова аз предлагам да напишем „гражданин съм/не съм 

гражданин“ и вярното да се подчертае или нещо друго да измислим. 

Но не така като отделна точка, ако ще е обща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има думата докладчикът 

госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Това, което предлага  господин Ивков, 

по-скоро навежда на идеята да бъде създадена нова изборна книга за 

гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз. Аз не 

подкрепям това предложение, защото при декларирането на 

обстоятелствата в т. 1 става ясно какъв си и съответно, след като си 

декларирал, че си гражданин на Република България, за теб не се 

отнася т. 6 и т. 8. Никой не може да бъде обвинен, че е попълнил 

грешна декларация. А, като си декларирал, че си гражданин на друга 

държава-членка на Европейския съюз, т. 6 и т. 8 са задължителни за 

попълване от теб. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Иванова, 

заповядайте. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Аз подкрепям идеята да има различен 

образец на изборна книга специално по отношение на гражданите на 

друга държава-членка, защото изискването не само да са граждани 

на друга държава-членка на Европейския съюз, но изрично трябва да 

бъде упоменато, че не са български граждани. Тоест, лица с двойно 

гражданство, гражданин на България и на друга държава-членка, 

също не могат да бъдат кандидати. 

За да бъдат изчистени тези въпроси, може би е добре да ги 

отделим в друг образец на книга. 

„Всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз, 

който не е български гражданин…..“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, мисля, че книгата е ясна. 

Произведохме едни местни избори през 2015 г. и не сме имали 

затруднения в попълването на декларацията, за това дали е неясна. 

Имаме принципно решение. Считам, че излишно тук задълбаваме 

при най-леките декларации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има думата госпожа Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, в т. 1 пишем 

„Декларирам….“ и отдолу пише „Република България“. Аз не 

виждам проблем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Мислите 

ли, колеги, че ще бъдат застрашени българските граждани, защото в 

точките, които касаят граждани на Европейския съюз, пише само за 

тях. Така че се разбира, че не се отнася за българските граждани. 

Други колеги? Ако няма, колеги, моля, процедура по 

гласуване на Приложение № 54 с направените изменения и 

допълнения. Гласуваме одобряването на Приложение № 54 от 

изборните книжа. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Приложение № 56, колеги. Думата има докладчикът. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Приложение № 56-МИ. Това е 

входящият регистър на инициативните комитети за издигане 

кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински 

съветници „и за кметове“ - трябва да се добави - на 27 октомври 

2019 г. Това е регистърът на съответната Общинска избирателна 

комисия, която попълва необходимите данни.  

Мисля, че тук няма никакви проблеми. Това е просто една 

таблица, така, както е нашият входящ регистър. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има думата госпожа Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: (госпожа Иванова говори извън 

микрофоните.) 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Ние не можем да правим регистър. 

Този регистър го прави ОИК. 

А, имате предвид нашето основание ли? 

(Госпожа Катя Иванова говори извън микрофоните.) 

Чл. 57 имате предвид? Ей сега ще го намеря.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, пишем общо решение, в 

което съгласно нашата компетентност приемаме всички изборни 

книжа и материали и няма да я пишем на всяка изборна книга. Няма 

нужда. Компетентността ни е в решението, с което приемаме всички 

изборни книги.  Достатъчно е тук, че този регистър се води от ОИК. 

Това, което исках да кажа, е, че в т. 5 има вид избор. Това е 

един от мотивите ми да ви кажа, че изборите може да са едни, но 

имаме различни видове избори.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, за общински съветник, за кмет на 

община, кмет на район, кмет на кметство. Това е ясно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, в графа 12 и 13 

моля погледнете. „Получено от…“ и се описва име, а предал – не е 

ясно кой предава. Поне „име“ да остане. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да го добавим в скоби. Разбрах, да. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В обяснителната част текстът в 

скобите да го махнем. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, махаме го. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Има ли 

други изказвания, колеги? Против? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване одобрението на Приложение 

№ 56 от изборните книжа ведно с направените изменения и 

допълнения. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева);  против – 1 (Ивайло 

Ивков).  

Предложението се приема. 

Приложение № 57, моля. Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Приложение № 57 е регистърът на Общинската избирателна 

комисия за регистриране на инициативните комитети за издигане на 

кандидатурата за независим кандидат в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Това е регистърът, 

който е за публикуване на страницата на съответната Общинска 

избирателна комисия. 

Тук, ако имате някакви корекции, те ще са по-скоро 

технически. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Защо горе на първия 

ред, в четвъртата графа „община, район, кметство“ пишем 

„наименование“? Не може ли просто горе да влезе – в общата част? 

А, техническа грешка е. Разбрах. Да, няма място извън графичната 

част долу, извън заглавието. 

Други колеги?  

А във втората графа защо има „инициативен комитет за 

издигане на“ – втората част? Нали правим регистър на инициативния 

комитет?  Добре.  
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Тук ще имаме въпроси пак: дали 

можем да си кръстим инициативния комитет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги, моля? 

Ако няма, колеги, процедура по гласуване на Приложение № 57 с 

измененията. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов,. Ерхан Чаушев, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева);  

против –   1 (Ивайло Ивков). 

Предложението се приема. 

Приложение № 58! 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Приложение № 58 е удостоверението 

за регистрация на инициативния комитет, което Общинската 

избирателна комисия издава по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния 

кодекс. То просто е един формуляр, който се попълва. Описват се 

членовете на инициативния комитет. Те са минимум трима и 

максимум седем. Просто пак ще сложим тук два празни реда с 

пунктир и след това „7“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Има ли допълнения, бележки? 

Ако няма, колеги, моля процедура по гласуване на 

Приложение № 58 с направените допълнения днес.  

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева);  

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Приложение № 58а, колеги. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Приложение № 58а е предложението 

от партия, коалиция, местна коалиция за регистрация на кандидатска 

листа при произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. 



21 

 

Тук ще ви моля само да обърнем внимание и да решим 

подреждането на кандидатите как да бъде изписано. Когато са 

кандидати за общински съветници, е ясно и е по начина, по който е 

посочено и в момента, като пак ще сложим многоточия между 

редовете, за да е ясно, че могат да бъдат и повече от тези трима, 

които са посочени. 

Но в обяснителната част сме записали, че за всеки отделен 

вид избор се подава отделно предложение, като за изборите за 

кметове на кметства се подава едно общо предложение, като 

изрично се описват кметствата и кандидатските листи, които се 

предлагат за регистрация. 

Тук, отпред, в обяснителната част виждате, че никъде няма 

кмет на кметство. Тоест, не в обяснителната част, а в самото 

изписване на предложението няма записано кмет на кметство, а ние 

никъде не говорим, дори и в обяснителната част, за кмет на район. 

Все пак имаме три града с районно деление и би трябвало да 

добавим „за изборите за кметове на кметства и за кметове на райони 

в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна – се 

подава едно общо предложение, като изрично се вписват кметствата 

и районите и кандидатските листи, които се предлагат за 

регистрация. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това са две отделни книги. Едната 

е за общински съветници, а другата за кметове. Няма ли да…. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз мислех същото да предложа, 

защото тази всъщност е за общински съветници – това, което 

виждате. Ако направим отделно за кмет на район и за кмет на 

кметство, ще бъде по-ясно. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: За мен кметовете трябва да са в 

отделно заявление. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: През 2015 г. е била една изборната 

книга. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз само предлагам, каквото реши 

комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 
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Госпожа Бойкинова има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Мисля, че няма пречка да бъде една 

книга с обяснението, че за всеки отделен тип се подава отделно 

предложение, с което постигаме целта. Тоест, пак подаваш отделни 

предложения, защото ти посочваш същите обстоятелства – кого 

издигаш за кмет на община, ако пък е за общински съветници – 

изброяваш листата за общински съветници, а за кметствата считам, 

че това е едно много добро разрешение на Централната избирателна 

комисия от 2015 г. – да бъде общо и да се изброят кметствата. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: А приемате ли да включим и кмет на 

район, защото никъде не е написано? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, да. За кмет на район същата е 

логиката, както за кметството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, приемаме ли да 

добавим и „кмет на район“? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В обяснителната част на стр. 2, 

второто изречение – там добавяме „и за райони в градовете с 

районно деление – София, Пловдив и Варна“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В обяснителната част, 

колеги, да отпадне и датата „32 дни преди изборния ден“. Да  

отпадне датата. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз ще ги прегледам и навсякъде, 

където има дата, ще отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Николов, 

заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, ако запазим 

принципа за единство на изборната книга, за което говори госпожа 

Бойкинова, тоест, тази да служи за съветници и за кметове, на мен 

ми се струва, че това е изключение, което е допуснато през 2015 г. - 

оцветено в жълто - трябва да си остане само за кметовете на 

кметства. За кметовете на райони следва да се подава отделно 

заявление, както и за кметовете на общини. Кметовете на райони не 

са кметове на кметства. Вярно е, че една партия в един район като 

София може да издигне и в 24-те района свои кандидати. При това 
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положение обаче според мен не е редно да се обединяват всички 

тези кандидати в рамките на едно заявление. Кметовете на райони 

имат много по-сериозни функции, отколкото  един кмет на кметство. 

От тази гледна точка според мен е по-добре това изключение, 

което е допуснато, а то е изключение от принципа на чл. 157, ал. 1, 

който казва, че когато един кандидат за еднолична позиция е такъв, 

той формира отделна листа. И тук изключението е, че с едно 

заявление за няколко листи, съставляващи няколко кметства, може 

да се подаде едно заявление. 

Според мен е по-добре за кметовете на райони да се подават 

отделни заявления, още повече че в трите големи града не всички 

партии ще направят предложение за всичките райони. Те са, както 

знаем, пет във Варна, шест в Пловдив и 24 съответно в София, 

където са най-много.  

Тук, в съдържанието трябва да си остане, че уточняваме 

кандидатът дали е за кмет на община, на район и на кметство – тук 

да си остане, но все пак, когато става дума за райони, е 

задължително според мен заради статута – пак да се повторя – на 

кметовете на райони, да си подават съответните партии и 

инициативни комитети отделни заявления за всеки един от тях. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, за мен е нормално, ако за 

районите се подават с едно. Съответната партия подава с едно 

заявление за всичките райони, защото да не забравяме, че все пак 

общинските комисии трябва и да съхраняват някъде архива. Така че 

моето предложение е все пак да е с едно заявление за всичките 

райони. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова има 

думата. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Предлагам към правните основания да 

бъде добавена и разпоредбата на чл. 127, ал. 3 от Изборния кодекс, 

която всъщност предвижда, че всяка пария или коалиция, която е 

регистрирана в ЦИК, може да участва в изборите за общински 

съветници и кметове на общини, райони, на кметства, самостоятелно 
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или в различни местни коалиции. Все пак правим предложение от 

партия, коалиция и местна коалиция. В нито едно от посочените 

правни основания не става дума за местна коалиция. Затова аз 

предлагам да добавим тази законова разпоредба на чл. 127, ал. 3.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Уместно предложение. 

По предложението, колеги? Да се прави отделна книга за 

районите? 

Имате думата, колеги. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не, не. Той няма предвид 

отделна книга.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

За няколко района само – София и големите градове – да правим 

отделна книга? Те, че имат важни функции, но те не зависят от вида 

на заявлението. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Господин Николов, всъщност 

жълтата част да си остане така, както е в момента и да не се добавя 

„кмет на район“ – това, което ние с госпожа Бойкинова 

предложихме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Първо, докладчикът 

поддържа да остане текстът, оцветен в жълто. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нали с добавката?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има думата госпожа 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз считам, че може да 

приемем книгата в този вид, без да добавим „райони“. Когато 

вземаме принципното решение, няма пречка да добавим и районите 

и да поясним, че с едно заявление става. Ако не сме убедени към 

настоящия момент, считам, че по този начин, ако приемем книгата, 

не пречи в принципното решение да решим, че важи и за райони. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз считам, че тази книга не е пригодна, за 

да обобщим и кандидатите за общински съветници и за кметове. 

Самият текст долу изписва подреждането на кандидатите. При 
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кандидатите за кметовете няма подреждане на кандидати. Там всеки 

е кандидат, образува самостоятелна кандидатска листа и следва да 

напишем за кое населено място е.  Иначе нямаме такова указание. 

Да, вярно, горе се посочва видът избор – общински 

съветници, кмет на община, район, кметство. Така че този въпрос е 

решен с района. Не виждам какъв е проблемът, който обсъждате. 

Обаче за мен проблем е, че трябва да има две отделни книги. 

Първоначално това беше предложение на колегата. Обаче след това 

не разбрах оттегли ли го. Аз поддържам това предложение – да са 

две отделни книги за прегледност. 

Това, какво ще решим в принципното решение, не ми е 

аргумент по простата причина, че хората гледат изборните книги, не 

си търсят принципните решения от по не знам си колко страници с 

Copy – Paste  на закона в голямата им част. В изборната книга трябва 

да са ясни нещата. Тук пишем „подреждането на кандидатите“. На 

кои кандидати подреждането? Подреждат се кандидати в 

кандидатска листа. Тук имаме два вида кандидатски листи. Едната е 

с един човек, а другата е с много хора – за общинските съветници. 

Второто ми предложение е предложението да е от партия, 

коалиция, местна коалиция и инициативен комитет - също. 

Има друга книга ли? Добре, щом е в друга книга, аз не 

виждам защо трябва път за инициативен комитет да има друга книга. 

Добре, не сме стигнали до другата книга. Значи второто не го 

обсъждаме.  

Но правя предложение да са две различни книги - за листите 

с общински съветници и за кметовете, за да има яснота. А 

принципното решение си е принципно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Оставям госпожа 

Дюкенджиева да вземе отношение и да води заседанието. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз си поддържам искането да 

бъдат две отделни книги - за общински съветници и за кметове, като 

за кметовете да бъде за всичките кметове.  

Така че, колеги, има ли други предложения? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: При кметовете за кое населено място? 
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли други 

предложения. Ако не, да подложим на гласуване това предложение 

тази книга да бъде разделена на две. 

Не виждам други предложения. Добре, тогава моля, 

процедура по гласуване. Моето и на колегата Ивков предложение е 

да бъде разделена тази книга. 

 Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов Ивайло Ивков, Катя Иванова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова);  против –   4 

(Бойчо Арнаудов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров и Таня 

Цанева).  

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за обяснение на 

отрицателен вот. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз гласувах против, защото 

това са все пак местни избори, 265 общински избирателни книги. 

Това че образецът – Приложение № 58а – е една книга, не означава, 

че в нея едновременно ще попълват кандидатите и за кметове на  

общини, и за общински съветници. Напротив, това са отделни 

заявления, отделно се попълват. Просто, образецът е един. Когато е 

за кмет на община, написваш си само името на кмета на общината. 

Когато са общински съветници, ги изброяваш. Няма нужда от две 

книги. С това постигаме просто повече бумащина на партиите и ва 

коалициите. Нищо друго.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има думата госпожа 

Катя Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Последното изречение на пояснителната 

част отдолу на същата тази книга може би това е първият текст, 

който аз срещам, че е препоръчително да се представи на технически 

носител. Ако смятаме, че е добре да се представи на технически 

носител, аз смятам така, защото особено при общинските съветници 

ще бъдат улеснени комисиите. Просто ще запишем, че се представя 

на технически носител, а не че е препоръчително. Може би трябва да 

се премахне това „препоръчително“, защото текстът иначе ми се 

струва удачен да остане. 



27 

 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има думата госпожа 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Трябва да помислим и текста в 

жълто – когато са две отделни книги. За кметствата би трябвало този 

текст да е само в изборната книга при регистрация на кмет на 

община. За общински съветници трябва да отпадне, както и 

техническият носител. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Тези две книги сега 

няма да ги гласуваме, за да могат да се разделят и тогава да се 

гласуват. 

Имате ли друг доклад,  госпожо Стойчева? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, имам още. 

Следващото предложение е за Приложение № 59, което е 

предложение от инициативен комитет за регистрация на независим 

кандидат при произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове. Тази книга е отделна, защото сроковете са различни по 

Изборния кодекс и защото при регистрирането на независими 

кандидати се изисква представяне на списък с избиратели, 

подкрепящи издигането на кандидатурата на съответния кандидат. 

Поради тази причина са две отделни изборни книги – за партии, 

коалиции и местни коалиции и за инициативен комитет. Датата 

отново ще отпадне. Ще остане само „32 дни преди изборния ден“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по Приложение № 59. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В обяснителната част в началото 

на стр. 2 „пребиваване в съответната община, кметство или район“. 

Обърнете „район“ – „община, район, кметство“ трябва да стане. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, да. Така е. Такъв е статутът по 

административно деление – община, район, кметство, от по-

голямото към по-малкото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Цанева. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: В обяснителната част в т. 2 „заявление-

декларация по образец“ – дали да не напишем Приложение № за 

тази декларация за по-голяма яснота? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Докладчикът да си знае, че 

трябва да попълним номера, да не го забравим. Това ми беше идеята. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Добре, аз си го отбелязвам тук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В обяснителната част, 

колеги, в изречение второ: „Към предложението от името….“ Те 

нямат имена. Нали се разбрахме? „Към предложенията на 

инициативния комитет …“ 

Госпожа Иванова има думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, понеже сочим чл. 412, всъщност 

образецът на книга касае предложение от инициативен комитет, 

тоест, само ал. 1 има отношение към този текст. Да се посочи чл. 

412, ал. 1. Другото е вече за коалициите и други. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Навсякъде ал. 2 се 

замества с ал. 1. Така ли е? Имаме го долу в обяснителната част 

няколко пъти „чл. 416“. 

КАТЯ ИВАНОВА: Става дума за чл. 412, а не за чл. 416. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Чл. 416 е коректен с ал. 2 - ал. 4. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги имат ли 

изказвания по Приложение № 59? 

Има думата госпожа Иванова. 

( Госпожа Иванова говори извън микрофоните.) 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да не бъде в множествено, а в 

единствено число? Добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз също редакционно да кажа, че в 

регламента няма точки, има параграфи. Това се води чл. 4, § 7. По 

принцип е такава терминологията. В смисъл в Регламента си пише 

чл. 4, § еди-кой си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: „Членовете“. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: И на мен ми звучи по-добре 

„членовете“, но нека да кажат и другите колеги – дали да е „член на 

инициативния комитет“ или „членовете на инициативния комитет“, 

защото той не е само един. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: По-добре е. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Тук ще остане множественото число. 

(Госпожа Катя Иванова говори извън микрофоните.) 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Значи това да го направим в болд? 

Добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въобще се поставя 

въпросът, колеги, ще има ли болдвани текстове в книгите ни. Този 

въпрос не стои само тук, има и други места. Мислите ли, че като 

сложим болд, ще се промени нещо? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Акцентира се, насочва се вниманието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не съм против това, 

колеги, но принципно ще правим оценки по книгите си, защото на 

твърде много места трябва да направим болд.  

Имате думата, колеги. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само на едни книжа ли ще „вдигаме“ 

черничко или за всичките? Защото това е маловажен случай тук, но 

има едни много по-важни, където не сме ги „повдигнали“. В това е 

проблемът. Както винаги съм го казвал, едно или много. Ако вземем 

системата, трябва да „повдигаме“ наред, защото има едни доста по-

важни, отколкото някакви си даннички тук – две имена, три имена, 

не знам какво си. Защото ще са много на тези избори. А пък моят 

принцип, когато правя изборни книжа, е да видим практическата 

стойност на нещичко си, а не да губим 30 минути за 18-тата 

запетайка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Това е свързано с последното изречение 

на обяснителния текст. „Предложението се подписва от 

представляващото инициативния комитет лице и се подава лично 
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или чрез изрично писмено упълномощено лице“. Дали е възможна 

тази хипотеза при инициативния комитет, защото чл. 414, т. 8 на ал. 

1 говори само и единствено за пълномощно на лицата, 

упълномощени да представляват партията или коалицията пред 

Общинската избирателна комисия. Но тук не е предвидена такава 

възможност за инициативните комитети. Не говорим за това, че 

предложението ще бъде подписано от лицето, което е определено и 

представлява, а дали ще може писмено упълномощено лице да го 

прави, защото тази хипотеза не е уредена в чл. 414.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз мисля, че на изборите за 

Европейски парламент имахме такива случаи. Даже с колегата 

Ивков имахме такъв случай с упълномощено лице. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има думата госпожа 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Считам, че няма проблеми да се 

приложат общите правила за упълномощаване, нищо че в Изборния 

кодекс изрично не е уредено. Това не означава, че е забранено. 

Считам, че си важат общите правила на упълномощаването.  

Не го ли водихме този спор? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Водихме го и го решихме, че може, 

защото имахме такива случаи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да ги облекчаваме, 

колеги, колкото е възможно и допустимо от закона. 

Други колеги?  Има ли други изказвания, колеги? Ако няма, 

процедура по одобрение на Приложение № 59 от изборните книжа. 

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Таня Йосифова);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, връщаме се на отложената книга – Приложение № 

52. Тя остана от преди. Това е Приложение № 52, което не 
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гласувахме. Аз разбрах, че го отлагаме за това заседание или го 

отлагаме за друго заседание?  

Колега Ивков, отлагаме ли още изборна книга - Приложение 

№ 52, или да я разглеждаме? Кажете, колеги, да я отложим за утре 

или днес да я гледаме. Имате думата, колеги. От текста „съответния 

избор“ – това беше спорното – да добавим ли за кмет, за кмет на 

район? 

Колеги, нали се разбрахме, че целта на книжата е да помагаме 

на Общинските избирателни комисии. Ако спрем до „инициативен 

комитет“, спазваме закона. Въпросът е помагаме ли им. 

Две предложения се оформят – да се спре до „инициативен 

комитет“ или „за съответния вид избор“ и да се опишат и четирите 

вида. 

Колеги, ще ги поставя на самостоятелно гласуване, защото 

текстът на предложението на книгата от докладчика е различен. Или 

да приемем, че там е „съответния вид“ и ще бъдат дописани и 

уточнени видовете. 

Добре, тогава гласуваме новото предложение на госпожа 

Иванова – обяснителното изречение да приключи до „един 

инициативен комитет“ и да отпадне текстът за „съответния вид 

избор“. 

Моля, процедура по гласуване, колеги, на това предложение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 5 (Бойчо Арнаудов, 

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Николай Николов, Таня Цанева);  

против – 9 (Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова).  

Предложението не се приема.  

Няма решение в тази насока. Остава текстът на докладчика с 

допълненията. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И няма да бъде болдвано, както 

се разбрахме, че няма да се болдват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания по 

тази книга? Това беше спорният въпрос. 
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Ако няма други предложения, моля, колеги, процедура по 

гласуване за одобрение на Приложение № 52 от изборните книжа. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка 

Стоева, Таня Йосифова,);  против – 3 (Бойчо Арнаудов, Катя 

Иванова, Таня Цанева). 

Предложението се приема. 

Колеги, одобрихме книгата. Останаха двата вида приложения 

– за български граждани и за…. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И аз до утре ще подготвя моите 

книжа. Ще имам грижата до утре аз да приготвя книжата и ще ги 

внеса за докладване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И, госпожо Стойчева, 

двете отложени книги, моля, за утре. 

Връщаме се към дневния ред, колеги. 

 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

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

наказателни преписки.  

Госпожа Бойкинова има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

жалба от ИКОНОМЕДИЯ АД против решение на Централната 

избирателна комисия № 508. Жалбата ще бъде окомплектована и 

преписката изпратена до Софийския районен съд.  

Също така ви уведомявам, че акт № 42 и акт № 48 са връчени. 

Те са против ДИР.БГ. Съответно ще предстои да вземем решение за 

налагане на имуществена санкция или глоба. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Димитров, 

заповядайте по същата точка. Имате думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Има едно пристигнало писмо, с 

което госпожа Вержиния Борисова, то е публикувано в предна дата, 

подава сигнал, че е започнала кампанията в полза на кандидатурата 

на Борис Бонев като независим кандидат на кмет за София. Това, 
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което госпожа Борисова иска, е да вземем мерки, в смисъл да се 

спазва законодателството. Тоест, предизборната кампания да 

започне 30 дни преди изборния ден. 

Текстът: „Във връзка с Ваше писмо, получено по електронна 

поща с № еди-кой-си от 25.07.2019 г., в което молите да разгледаме 

Вашия сигнал, Ви информираме, че съгласно чл. 175 от Изборния 

кодекс предизборната кампания започва 30 дни преди изборния ден. 

По евентуални нарушения в предизборната кампания в София може 

да се произнася Общинската избирателна комисия, която ще бъде 

назначена в предвидените в Изборния кодекс срокове, тоест, 50 дни 

преди изборния ден.“ 

Ако искате, ще го изпиша. Това е. Ако има коментари? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз имам само едно уточнение. 

Може би да добавим, че такъв кандидат към този момент няма 

регистриран. Реално такъв кандидат, регистриран, няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Който е съгласен, 

колеги, да отговорим, че Общинската избирателна комисия ще бъде 

компетентна да се произнесе по спора, моля, процедура по 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

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

Цанева).  

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Господин Димитров, имате думата отново, вече по точка 

трета. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По тази точка бих могъл да 

докладвам три преписки, които са по-скоро за сведение. Но едната е 

с някакво съмнение. Искам по-скоро правен съвет. 
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Първата е пращането на оригинала по решение, което взехме 

на 26.07.2019 г. за отваряне на запечатано помещение в Трявна. То е 

добавено към преписката. Това е всъщност оригинал. Ние сме взели 

решение по заявление, получено по електронната поща. 

Вторите две обаче се отнасят до община Търговище. Едната е 

лесна за произнасяне. Това е писмо с вх. № ЕП-06-243, с което 

кметът на общината Дарин Димитров ни изпраща протокол, 

приемателно-предавателна разписка, назначаването на комисия със 

съответната заповед. Всъщност са предали на ГД  ГРАО списъците 

със заличените лица, списъци за допълнителното вписване и т.н. 

Тоест, това е задължение по наше Решение № 243. 

Аз предлагам това да ви го докладвам за сведение. Да го 

добавим към архива. 

Второто обаче е малко по-странно. Впрочем може би първото 

да гласуваме и след това второто да обсъдим. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: То е за сведение, няма да го 

гласуваме. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, ясно. 

Второто не зная, то също би било за сведение. Единственият 

проблем е, че кметът се е позовал на чл. 287, ал. 7 за отваряне на 

архивно помещение в момента, в който се предават материалите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Кой номер е, ако 

обичате, да ни кажете. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, не. Това е по Изборния кодекс. 

Вх. № ЕП-06-240 – това е предишното.  

Да, такова задължение има. Трябва да има архивно 

помещение. В него трябва да бъдат оставени всички книжа от 

произведените избори. Само че в направения протокол, има заповед 

за назначаване на експертна комисия, по същия член са изнесени 

материалите от предходните избори от 2014 г. В смисъл, 

позовавайки се на този член, след това те не е ясно къде са стояли, 

но е назначена нова комисия. Комисията този път вече е била за 

предаване на материалите на архивното поделение – Държавен 

архив – Търговище, и протокол, с който са предадени за 
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унищожаване малотрайните и малоценни материали от предишните 

избори. 

Какъв е проблемът? Той може би според мен е правен. 

Никога не е искано каквото и да е разрешение за отваряне на 

запечатаното помещение, нито пък е много ясно къде са 

съхранявани между 27-ми, когато са постъпили тези документи, в 

какво помещение, къде са се… Това е проблемът, ако има някакъв 

проблем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има думата госпожа 

Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз, като чета т. 3 от писмото, 

излиза така, че изборните книжа и материали от 2014 г. са 

унищожени. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, унищожени са. В смисъл, те са 

извадени от помещението, оставени на друго място и са унищожени 

един месец след това. Това мога да направя като извод, като гледам 

един по един документите – кога са назначени комисиите, от кога са 

протоколите, кога са ги съставили и т.н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Всичко е ясно. Работата 

е свършена. Въпросът е, че няма решение, а те се позовават на 

принципно решение от 2015 г. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз не го отворих това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така започват. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, да. Така е – 1392! Все едно, то 

би било за сведение. Тази работа е свършена, няма как да върнем….. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Трябва да вземем 

отношение и да видим как става, а не за сведение според мен. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Трябва с едно писмо да им 

обясним. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: От това писмо, което е 240, ще 

отворя решението и ще видя 1392. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Хайде да ни 

предложите проект. Да питаме на какво основание са извършили 

тези действия. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е решението, което беше 

заменено от решението, което написа  господин Николов.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли,  

господин Димитров? Не, благодаря. 

Госпожа Цанева има думата. Заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам за сведение 

вх. № ЕП-06-241 от кмета на община Долни Чифлик и вх. № ЕП-06-

239 от кмета на район „Владислав Варненчик“ – Варна. Съответните 

общински администрации ни изпращат заповедите и протоколите 

във връзка с отваряне на запечатани помещения и поставяне на 

изборни книжа и материали от проведените избори за Европейски 

парламент съгласно наше Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Стойчева има 

думата по същата точка от дневния ред. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно 

заседание може да се запознаете с проект на решение относно 

искане за отваряне на запечатани помещения в сградата на община 

Бойница, област Видин, в които се съхраняват изборни книжа и 

материали от  национален референдум през 2013 г., от изборите за 

членове на Европейски парламент през 2014 г.  и през 2019 г. и от 

изборите за народни представители през 2017 г. 

Постъпило е писмо от кмета на община Бойница, област 

Видин, Анета Ганчева до Централната избирателна комисия, в което 

се иска разрешаване на достъп до запечатани помещения. Това са 

две запечатани помещения – стая № 2 и стая № 4, които се намират 

на един и същи административен адрес в сградата на община 

Бойница. Достъпът до помещенията е необходим във връзка с 

изтичане срокът на съхранение и необходимостта от извършване на 

експертиза, научно-техническа обработка и предаване в отдел 

„Държавен архив“ – Видин, на книжата и материалите от 

Националния референдум и от изборите за Европейски парламент 

през 2014 г. - тези книжа и материали се съхраняват в стая № 2 – и 
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преместването на книжата и материалите от изборите за народни 

представители през 2017 г. и от изборите за членове на Европейски 

парламент през 2019 г., съхранявани в стая № 4, в стая № 2. 

Предлагам решение, с което да удовлетворим искането на 

кмета, като посочим реда и начина, по който се извършва 

предаването на книжата и материалите, съхранявани в стая № 2, с 

цел предаване на „Държавен архив“ – Видин, и реда по т. 19 от 

Решение № 243-ЕП  от 02.05.2019 г. на ЦИК, който трябва да бъде 

спазван при преместването на книжата и материалите, съхранявани в 

стая № 4, в новото помещение вече, стая № 2. 

Като тук в диспозитива на решението предпоследното 

изречение – помещението да се запечата по реда на съответното 

решение на ЦИК – следва да отпадне, защото го има във втория 

абзац. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли изказвания по предложения проект за решение? 

Само по подписите на представляващите лица ще вземем 

решение след малко, защото госпожа Солакова ще отсъства две 

седмици. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, това не съм го съобразила. Ще го 

коригирам по съответния начин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Ако 

няма други изказвания по предложения проект, колеги,  моля, 

процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 572. 

Имате ли друг доклад,  госпожо Стойчева? Заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Имам още едно предложение за 

решение по постъпило искане от кмета на община Грамада, област 
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Видин,  господин Милчо Башев, с искане за отваряне на запечатано 

помещение в община Грамада, област Видин, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейски 

парламент през 2014 г., от изборите за общински съветници и за 

кметове през 2015 г. и национални референдуми през 2013 г. и 2015 

г. Достъпът до помещението е необходим във връзка с изтичане 

срока на съхранение и необходимостта от извършване на 

съответната експертиза, научно-техническа обработка и предаване в 

отдел „Държавен архив“ – Видин, на книжата и материалите от 

референдума през 2013 г. и от изборите за членове на Европейски 

парламент през 2014 г. 

Решението е в подкрепа на изложеното искане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги, по проекта за решение? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 573. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. Имате думата. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам за сведение 

постъпило писмо от кмета на община Вълчедръм Иван Барзин, 

който ни изпраща заверено копие на негова заповед за определяне на 

състав и задачи на комисията, която следва да изпълни т. 1 от 

Решение № 243-ЕП на ЦИК от 02.05.2019 г., както и заверено копие 

на протокол от дейността на същата комисия за извършените 

действия по поставянето на пликовете в обособената клетка в 

архивното помещение, в което се съхраняват книжата и материалите 

от изборите за членове на Европейски парламент през 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 
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Колеги, предлагам на основание чл. 53, т. 9 от Изборния 

кодекс да вземем решение по време на отсъствието на секретаря на 

Централната избирателна комисия вторият подпис да се полага от 

заместник-председателя госпожа Йосифова. 

Други предложения?  

Моля, процедура по гласуване на това предложение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

 Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в комисията е 

постъпило писмо с вх. № МИ-27-86 от 23.07.2019 г., към което е 

приложено искане за изплащане на възнаграждение на членовете на 

Общинска избирателна комисия – гр. Самоков, за участие в едно 

заседание и едно дежурство през месец юли 2019 г. 

На 18 юли във връзка с постъпило уведомление в Общинска 

избирателна комисия – Самоков, същата се е събрала на свое 

заседание, за да разгледа хипотезата на предсрочно прекратяване на 

пълномощията на кмета на кметство Гуцал  господин Иван Борисов, 

поради настъпила смърт.  

Към уведомлението е бил приложен и препис-извлечение от 

акта за смърт. На заседанието са присъствали шестима членове на 

комисията, заместник-председател и секретар.  

На следващия ден – 19.07.2019 г. – пък е проведено 

дежурство, за да може взетото решение да бъде изпратено съответно 

на Централната избирателна комисия със съпроводителни писма и 
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на общински съвети и други институции. Двама са били дежурните – 

заместник-председател и член. 

Преписката по искането е окомплектована в цялост. 

Приложени са съответно взетото решение под № 245-МИ от 

18.07.2019 г., данни за дежурството, проведено на следващия ден, 

протокол от самото заседание на 18.07.2019 г. и съответните 

документи, удостоверяващи настъпилата смърт на кмета, чийто 

правомощия са прекратени на основание чл. 42, т. 13 предварително. 

Предлагам да бъде изплатена сумата от 513,38 лв. на 

членовете на Общинска избирателна комисия – Самоков, за 

проведеното заседание на 18.07.2019 г. и дежурство на 19.07.2019 г. 

От приложените контролен лист и счетоводна справка става 

ясно, че такива средства са налице и няма пречка същите да бъдат 

заплатени на комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? 

Ако няма, моля да гласуваме протоколно решение за 

изплащане на възнаграждение, както беше докладвано. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Има думата  господин Николов по същата точка от дневния 

ред. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

постъпило е искане с вх. № МИ-27-82 от 26.07.2019 г. от Общинска 

избирателна комисия – гр. Троян. В него се заявява, че комисията е 

провела заседание на 08.07.2019 г. , на което е разгледала постъпило 

уведомление от Общинския съвет – Троян, за починал общински 

съветник. На основание чл. 30, ал. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 458, ал. 

1 от Изборния кодекс е обявила за избран за общински съветник 

следващия в съответната партийна листа. 
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На заседанието са присъствали всичките 11 члена на тази 

комисия. Заявява се желание за изплащане на възнаграждение. 

Преписката е окомплектована с всички необходими 

документи, а именно протокола на комисията, нейното решение, 

уведомлението от Общинския съвет – Троян, приложенията към 

него, а също така от финансова гледна точка имаме изготвена 

справка за необходимите разходи, както и контролен лист, който е 

подготвен от счетоводството на ЦИК и подписан от финансовия 

контрольор. 

Мисля, че в този случай са налице основанията за одобряване 

на този разход. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате ли 

въпроси към докладчика? Няма. 

Моля, процедура по гласуване одобрението на направения 

разход съобразно предложението. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Преминаваме към точка пета от дневния ред:   

5. Разни. 

Госпожа Стойчева е начело в списъка. Заповядайте, госпожо 

Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, връщам отново за обсъждане писмо, което докладвах в края 

на миналата седмица. Надявам се да сте се запознали с него. То е 

изпратено от общинските съветници Ваня Аризанова и Снежана 

Атанасова – и двете общински съветници в Общински съвет – 

Божурище, до Централната избирателна комисия, с което те се 

обръщат към нас за съдействие по повод изключително спешна и 
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неотложна ситуация, създала се на територията на Община 

Божурище. 

За да се запознаем с нея в детайли са приложили своя 

докладна записка, която е обсъдена на заседанието на Общинския 

съвет в Божурище, което се е провело на 25 юли 2019 г. Двете 

общински съветнички декларират, че тази докладна записка е била 

приета с 8 гласа „за“ от Общинския съвет. 

„Предвид досегашните бездействия от страна на общинска 

администрация се опасяваме, че решението няма да бъде изпълнено, 

поради което търсим съдействие от ваша страна.“ 

Оставили са телефони и е-mail-и за контакт. Докладната 

записка на двете общински съветнички касае предприемане на 

действия по прекратяване правомощията на кмета на община 

Божурище. 

Аз поддържам своето становище от предишното заседание, 

защото смятам, че Централната избирателна комисия не е орган, 

който може да осъществява контрол за законосъобразност на 

приетите от Общинския съвет – Божурище, решения. Законът за 

местното самоуправление и местната администрация ясно е посочил 

кои са органите. Това са областният управител на съответната 

област, контрол за законосъобразност на съответните решения на 

Общинския съвет може да осъществява и временно изпълняващият 

длъжността кмет на община Божурище. 

Оставям настрана обстоятелството, че не е приложено 

решението на Общинския съвет. Ние не знаем дали е влязло в сила, 

дали има упражнен контрол за законосъобразност върху него, а още 

по-малко пък Централната избирателна комисия може да възлага 

предприемане на действия от страна на общинската администрация 

по изпълнение на прието от съответния Общински съвет решение. 

Двете общински съветнички би следвало да знаят като такива, 

че те самите като общински съветници и Общинският съвет като 

орган на местното самоуправление осъществяват контрол върху 

изпълнението на решенията от кмета на общината или временно 

изпълняващия длъжността кмет по съответното прието от 
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Общинския съвет решение и не смятам, че трябва да даваме 

указания на двете общински съветнички. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагате отново да не 

отговаряме? Така ли е? 

Други колеги? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ние миналия път затова го отложихме, 

защото решихме да се отговори. Сега отново…. Ние разгледахме 

преписката, нищо ново не се е случило и взехме протоколно 

решение да се направи отговор и да го огледаме днес. Сега в чии 

правомощия е? Вярно е, че те се опасяват, че няма да бъде 

изпълнено някакво решение. Съгласен съм с колегата, че принципно 

ние едва ли можем да интервенираме пряко сега. От друга страна, 

едно кметство седи без кмет, а ние го приемаме за сведение. При 

положение, че отговаряме на какви ли не въпроси, на кой ли не, 

включително и на такива, които спокойно могат да се приемат за 

сведение, но на общински съветници за толкова важен въпрос не 

отговаряме. А взехме решение да се изпрати отговор. 

Аз не съм съгласен да остане за сведение. Поне да им кажем в 

писмо това, което тук изтъква докладчикът като мотиви. А според 

мен не е лошо да препратим писмото директно на органите, които 

считаме за компетентни, ако ние не сме компетентни за това. 

Аз в детайли не знам случая, но си спомням миналото 

заседание и не мисля, че и пет пъти да се внесе за сведение, трябва 

да приемем накрая само заради тази упоритост да е за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?  

Аз се присъединявам, колеги, към становището на колегата 

Ивков. Знаете моето отношение към правната фигура „за сведение“. 

Тук никой не ни уведомява нещо, от нас се търси съдействие – така е 

наречено – някакви действия да предприемем. Ние считаме, че не 

сме компетентни. Нека всичко това, което се каза, да се отговори в 

три реда, за да им кажем: използвайте си административния, 

съдебния ред , не е ЦИК, която може да ви окаже съдействие в 
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случая. Вярно е, че ние им писахме три пъти и те вече мислят, че ние 

сме органът, който решава всичко. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Ако колегите са съгласни с мотивите, 

които аз изложих, ще подготвя отговор с тези мотиви и ще го 

изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Кратко и ясно, но да им 

отговорим. Видяхме ви писмото, прочетохме го, но не сме отговорни 

ние. 

Други колеги? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, след дискусията, която 

проведохме, аз приемам предложението да изпратим искането за 

съдействие от общинските съветнички госпожа Аризанова и 

госпожа Атанасова в Общински съвет – Божурище, към Общинската 

избирателна комисия – Божурище, по компетентност и за 

предприемане на съответните действия. 

В този смисъл ще бъде писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте новото 

предложение – да се изпрати по компетентност на ОИК – Божурище. 

Процедура по гласуване на това предложение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, през месец юни – 

19.07.2019 г., в Централната избирателна комисия е постъпило 

оплакване от госпожа Н.С.Л. Тя заявява фактически, че участва като 

член на секционна избирателна комисия в Бостън относно изборите, 

проведени от 2013 г. до 2017 г. включително и с изненада е 

намерила, че са й определени, начислени здравни осигуровки на 

стойност 280 лв. 
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С наш отговор от 20.06.2019 г.  сме уточнили, че 

осигурителните вноски по Кодекса на труда и Закона за здравното 

осигуряване на членовете на секционните избирателни комисии са 

за сметка на държавния бюджет и сме изпратили това оплакване по 

компетентност на НАП с копие до госпожа Н.С.Л. 

НАП с вх. № НС-00-36 от 26.07.2019 г. , ние сме в копие, 

отговаря на госпожа Л., че действително, за да се анулират тези 

начислени здравни осигуровки, следва да се подаде – съответно 

може да се възползва по-скоро от разпоредбата на чл. 40а, ал. 1 от 

Закона за здравното осигуряване за освобождаване от задължение за 

внасяне на вноски, като за целта следва да подаде съответните 

заявления по чл. 40а, ал. 1 от този закон за тези периоди. 

Всъщност причината за това начисляване, като прегледах 

преписката по-внимателно, е, че госпожа Л. по принцип във връзка с 

трудовата си дейност е правила опит да подаде такива заявления 

преди тези избори и оттам се е получило съответното объркване. Но 

указан й е ред, с който биха могли тези вноски да бъдат анулирани 

наистина. Тя не ги дължи.  

Така че аз докладвам за сведение това уведомление, 

пристигнало при нас от НАП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.  

 Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, с вх. № МИ-03-6 от 26.07.2019 г. - 

качено е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно 

заседание – сме получили писмо от администрацията на 

Министерския съвет, с което ни уведомяват – спомняте си, колеги, 

бяхме изпратили за съгласуване двата проекта на решение за 

торбите и чувалите и разпределение на ангажиментите за 

съхранение на изборни книжа и материали и във връзка с 

изпратените два наши проекта за решение Министерският съвет 

изразяват становище.  

Те приемат и подкрепят предвиденото от ЦИК разпределение 

на ангажиментите по изработването, доставката и съхранението на 
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изборни книжа и материали в предстоящите избори за общински 

съветници и за кметове и с оглед на това избраният подход за 

разпределение на ангажиментите между всички участници в 

процесите в подготовка и произвеждането на изборите те смятат за 

нормално обезпечени в работата и нямат други предложения по 

проекта за решение. Нямат и допълнително предложение по проекта 

за решение относно вида, цвета и размера на чувалите и торбите, в 

които ще се поставят за съхранение изборни книжа и материали, 

както и по вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците.  

В тази връзка аз ще направя предложение тогава в утрешния 

ден или в сряда най-късно да гласуваме двата проекта за решения, 

които да станат вече решения с номера. Бяха докладвани от госпожа 

Солакова и от госпожа Ганчева. Това е едното. 

Другото нещо, което искам да предложа. Разбрах, че вече са 

пристигнали и от последните три общини на област Варна смарт-

картите. Колеги, тогава ще направя предложение днес след обяд да 

ги преброя, за да можем да поканим фирма СИЕЛА да дойдат да си 

получат всички налични при нас смарт-карти. 

Моето предложение ще бъде да дойдат на 31 юли сутринта. 

Тогава да ги поканим да дойдат, за да си вземат наличните карти. 

Ако има предложения и за утрешния ден, готова съм до утре също 

да бъда готова. Даже може би по-добре е да бъдат поканени утре да 

дойдат да си ги вземат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Дюкенджиева 

да си ги преброи. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, и утре да ги докладвам и на 

31 юли да ги поканим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние можем да ги 

поканим и утре след обяд. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, всъщност, да, аз утре 

сутринта ще ги докладвам като окончателна бройка от постъпилите 

от РИК – Варна. Да ги поканим тогава утре след обяд да дойдат да 

си получат смарт-картите. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Кажете, колеги. Ние 

трябва да се срещнем, да съставим протокол, защото не всички 

карти са намерени. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ще има липсващи карти. Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По предложение на  

господин Арнаудов да остане за сряда сутринта на заседание? 

Въпросът е кога да поканим представителите на СИЕЛА. 

Аз това предложих – в сряда сутринта заседанието да започне 

с тях. Добре, колеги, утре ли да ги поканим в заседанието след 

приемане на доклада за картите?  

В сряда в 10,00 ч. примерно? Добре. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Тогава да им изпратим едно 

писмо. Да гласуваме изпращането на едно писмо за покана в сряда в 

10,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, да поканим фирма СИЕЛА във връзка със смарт-

картите. 

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Таня Йосифова);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, утре в 10,00 ч. тези решения, които са съгласувани, 

ще можем да ги гласуваме. Има и още изборни книжа с докладчик 

госпожа Дюкенджиева, двете книжа на госпожа Стойчева, които 

останаха, и  господин Николов. Така че утре сериозна работа имаме 

по книжата. 

Днес някой друг колега желае ли да вземе думата в 

заседание?  

Да докладвам, колеги, Националното сдружение на 

общините, съгласно поетото обещание, ни изпратиха два свои 

наръчника за два предходни мандата. Изглеждат отлично, много са 

хубави. Ако от това можем да почерпим добри идеи, ще ги пусна да 
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ги разгледат всички колеги в заседание и да ги съхраняваме, за да 

може да се види за нашата обучителна и разяснителна кампания 

какво можем да вземем от добрия опит. 

Други колеги имат ли желание да вземат думата – последно 

питане - за изказване в днешното заседание? Няма. 

Закривам заседанието, колеги. 

Насрочвам следващото заседание утре, 30 юли 2019 г., в 

10,00 ч. 

 

(Закрито в 12,50 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Таня Йосифова 

 

 

 

Стенограф: 

Божидарка Бойчева 


