
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 88 

   

На 30 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. 

Докладват: Силвия Стойчева, Силва 

Дюкенджиева, Николай Николов 

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

наказателни преписки. 

Докладват: Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Таня Йосифова, Мирослав 

Джеров, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова 

4. Доклад относно искания за изплащане на възнаграждения. 

Докладва: Ерхан Чаушев 

4а. Решение за определяне вида на чувалите, в които се 

поставят за съхранение изборните книжа и материали. 

Докладва: Силва Дюкенджиева 

5. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Силва 

Дюкенджиева, Емил Войнов 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева.     

ОТСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Цветанка 

Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,25 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията, и госпожа  

Силва Дюкенджиева– заместник-председател.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам заседанието. 

По дневния ред други желаещи да се включат? Госпожа 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите в отваряне на 

запечатани помещения. 

Госпожа Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Може ли да включим и проект на решение за определяне на вида, 

цвета и размера на чувалите. Вчера докладвах писмото от 

Министерския съвет, колегата Ганчева го беше докладвала, трябва 

просто да го приемем като решение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други колеги? 

Не виждам други колеги. 

Ако няма други колеги, които да се включат, моля, колеги 

процедура по гласуване на дневния ред. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Димитър Димитров, Емил 

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

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против 

– няма. 
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Точка първа, колеги, от дневния ред – Обсъждане на 

проекти за изборни книжа. Госпожа Стойчева от вчера останали две 

книги. Заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, след вчерашното обсъждане може да се запознаете с 

Приложение № 58а, което е предложението от партия, коалиция, 

местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински 

съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и 

за кметове на 27 октомври 2019 г. Това е изборната книга за 

регистрация само на общински съветници. Правните основания 

остават същите, като единствено сме добавили § 2 от Изборния 

кодекс, защото в правните основания липсваше това, което казва 

местната коалиция въз основа на какво прави тези предложения. 

Параграф 2 от Изборния кодекс уточнява, че правилата за 

коалициите се отнасят и за местни  коалиции.  

В обяснителната част са описани в т. 1 и 2 съответно двете 

хипотези: заявление-декларация по образец за всеки един от 

кандидатите български граждани и заявление-декларация по образец 

за граждани на друга държава членка на Европейския съюз със 

съответните правни основания. 

Това, което искам отново да обсъдим, последното изречение 

– вчера приехме, че предложението се представя и на технически 

носител в ексел формат, дали да не върнем предишното положение, 

че е препоръчително да се представи и на технически носител в 

ексел формат. Защото в малките общини, където броят на 

кандидатите а малък, е възможно общинските избирателни комисии 

да го възприемат като императивно изискване това изречение и да се 

създадат проблеми при подаването на заявления за регистрация на 

кандидатските листи. Струва ми се, че ако въведем отново, че е 

препоръчително предложението да се представи и на ексел формат, 

би било по-добре. За да не стигнем до евентуални откази за 

регистрация поради това, че не са изпълнени всички изисквания по 

приложението. Всеки възприема различно. А така наистина звучи 
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като задължително условие, както сме го записали в момента: 

предложението се представя и на технически носител в ексел 

формат. Колегата Цачев каза, че сте имали такива проблеми в 

предишните избори. Едва ли това е най-големият проблем на 

изборната книга, но да преценим, да не създадем сами някакви 

пречки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Тази книга я гледаме от вчера. Какво мислим, да има ли 

„препоръчително”? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Ако няма, госпожо председател, след 

този разговор, който проведохме, нека да остане във вида, в който е 

в момента: Предложението се представя и на технически носител в 

ексел формат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма други 

изказвания по приложението, моля, гласуваме одобрение на 

Приложение № 58а. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Димитър Димитров, Емил 

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

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против 

– няма. 

Госпожа Стойчева продължава по следващата книга. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващата книга е Приложение 

№ 58б, което е предложение от партия, коалиция, местна коалиция 

за регистрация на кандидатска листа за кмет на 

община/район/кметство при произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Тук вече става съвсем 

ясно от предложението за регистрация, че се отнася само за 

кандидатите за кмет за тези три вида избор, като за всеки отделен 

вид избор – кмет на община/район/кметство се подава отделно 

предложение, за изборите за кметове на райони/кметства се подава 

едно общо предложение, като изрично се вписват районите, 

кметствата и кандидатските листи, които се предлагат за 
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регистрация. Премахнали сме конкретната дата, която съществуваше 

за представяне на предложението в общинската избирателна 

комисия. Остана само срокът не по-късно от 32 дни преди изборния 

ден. И са посочени необходимите заявления-декларации и 

пълномощни на лицата, които се представят към предложението на 

партията, коалицията или местната коалиция в обяснителната част. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Искахме вчера отделна книга, ето я. Има ли бележки, допълнения? 

Няма. 

Колеги, процедура по гласуване за одобряване на 

Приложение № 58б. 

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – няма. 

Благодаря ви, госпожо Стойчева, вие приключихте вашите 

книжа. 

Госпожа Дюкенджиева има думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в днешно заседание, където са проектите на 

изборни книжа, е Приложение № 30, което е Удостоверение за 

анкетьор.  Виждате го. То е с правно основание чл. 203, ал. 1 от 

Изборния кодекс. То е съвсем стандартно удостоверение, с което 

Централната избирателна комисия удостоверява, че съответното 

лице е регистрирано като анкетьор от съответната социологическа 

агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния 

ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: А защо наименованието 

на агенцията не се качи горе след датата?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Така е малко по-ясно 

съответният анкетьор от коя агенция е. Може и горе да се качи, 

малко по-ясно е така и за нас, и за съответните секционни комисии. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Кратко и ясно удостоверение. 

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване на № 30. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (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); против – няма. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, следващото 

приложение е № 31. Това е Заявление за регистрация на партия за 

участие в  изборите за общински съветници и за кметове. 

Заявлението се подава до Централната избирателна комисия. 

Моля да го погледнете, няма нищо различно. Само искам да 

ви кажа, че от адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и 

лице за контакт съм махнала факса. Ако прецените, ще го върна. В 

повечето ми заявления, които съм предложила като проекти, съм 

махнала факса. Ако кажете, ще го добавя, но съм го махнала предвид 

че вече много малко се използва факс. Но ако кажете, го връщам, 

няма никакъв проблем. Да, видях, че в Изборния кодекс факс няма, 

но както прецени Комисията. Идеята ми е била, че не се използва 

вече толкова често. Както кажете, колеги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Трябва да са еднакви 

всички книжа, това е задължително. Нека да го оставим. Вярно, че 

не е законово изискване, но е средство за комуникация. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, ще върнем факса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Госпожа Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в предната книга аз нямам спомен 

кога сме възприели да пишем „изборите за общински съветници и за 

кметове”, но във всички книги досега пишехме „и за кметове”, 

въпреки че в закона няма „за”. Приемаме ли го това или не, защото в 

предната книга няма „и за”, тук също няма „за”. 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз никъде не съм писала „за”. 

Ако сте взели решение да има и „за”, ще го добавя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Там, където пише, че регистрацията на 

партията е подкрепена от еди-колко си избиратели, съгласно 

приложения списък на хартиен носител и в структуриран електронен 

вид. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, възприемам го – на хартиен 

носител и в структуриран електронен вид. 

И навсякъде ще запишем и „за”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: други колеги? Ако няма 

други изказвания, моля процедура по гласуване одобрението на 

Приложение № 31. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (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); против – няма. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, Приложение 

№ 32, което е заявление за регистрация на коалиция. Разбира се, ще 

си добавим „и за кметове”, така както се разбрахме да бъде. 

Правното основание е чл. 140, ал. 1, т. 2 и § 1, т. 9 от 

Допълнителните разпоредби. Ще добавим и „факс”, защото го бях 

махнала. 

Моля, колеги да кажете за други предложения и допълнения 

по тази книга. 

Да, и на хартиен носител – съгласно приложения списък на 

хартиен носител и в структуриран електронен вид.  

Ще бъде, колеги, като в предишната книга. И в самия Указ за 

насрочване на избори е за общински съветници и за кметове. Така че 

навсякъде ще добавим „за”. 

Колеги, в т. 1, буква „а” ще бъде добавено както в предната 

книга с номера на указа. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения, 

колеги? Бележки? Няма. 

Моля, процедура по гласуване, одобряваме  Приложение № 

32.   

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – няма. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, следващото е 

Приложение № 33. Това е Списък на избирателите, подкрепящи 

регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове. 

Моля ви да го видим, защото това е една от книгите, които са 

чакани най-много. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Лично на мен, колеги, 

не ми харесва „долуподписаните” и „се подписват”, пък текстът, за 

който удостоверяват, се намира след подписите. Не може ли 

„подписите на избирателите са положени пред нас” и отдолу 

декларатор или както го наричат. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това е, колеги, образецът на 

книгата, която сме ползвали за евроизборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Бойкинова 

предлага отлагане на тази книга. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, може ли тогава да 

продължим с Приложение № 34, защото то е удостоверение за 

регистрация на партия, издадено от ЦИК, и не мисля, че има някакъв 

проблем. Освен че добавяме в изборите за общински съветници и за 

кметове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Няма и пояснителна 

част. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма и пояснителна част и 

мисля, че можем направо да гласуваме Приложение № 34. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки освен 

тази на докладчика? Няма. 

Моля, процедура по гласуване одобряването на Приложение 

№ 34 от книжата. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (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); против – няма. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, Приложение 

№ 35 е удостоверение за регистрация на коалиция. В него също 

правя допълнение да бъде „и за кметове”, изборите за общински 

съветници и за кметове. Нямам други добавки в това приложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги искат ли 

да вземат думата? Не виждам. 

Процедура по гласуване, колеги, Приложение № 35 от 

изборните книжа. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (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); против – няма. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, Приложение 

№ 36. Това е Заявление до Централната избирателна комисия за 

промени в състава и/или наименованието на коалицията. Правното 

основание е чл. 144, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс. Разбира се, тук 

също ще добавим „в изборите за общински съветници и за кметове”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагате да остане 

само чл. 144? Добре. 

Защо имаме след първото многоточие пълно или съкратено 

наименование на коалицията/партията? Нали гледаме само състава 

на коалицията. В крайна сметка това е приложение за коалицията. 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, ще го махна. И факсът ще се 

добави. Под подписите партията също ще падне, „представляващ 

коалицията”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Други бележки има ли? 

Ако няма, моля процедура по гласуване одобряването на 

Приложение № 36. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (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); против – няма. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, Приложение 

№ 37. Това е Заявление до Централната избирателна комисия от 

партия или коалиция за заличаване на регистрацията в ЦИК. Освен 

добавянето на факс и изборите за общински съветници и за кметове, 

ако имате други предложения, моля да ги направите. 

Заявяваме искане за заличаване? Добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова, 

имате думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Там където в заявяваме заличаването на 

партия, съответно коалиция, регистрирана с решение на ЦИК, и 

вписване на заличаването в регистъра на партиите и коалициите. 

Това следва ли да остане? То е просто последица от заличаването. 

Според мен текстът трябва да приключи до „27 октомври 2019 г.”, 

защото това не е нещо, което зависи от партията и коалицията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така е. Други колеги? 

Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това е така, но това заявление се подава 

от един участник в изборния процес и той трябва да знае какво 

следва след това нещо. Тъй като улесняваме подателите, добре е да 

си знаят какво ще стане, след като са го поискали. Нека да си стои 
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там, нищо че е последица. То наистина е последица, но с една 

опознавателна функция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Предложи се оставането на текста. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам да се гласува. Ако ще се 

въртим пак 15 минути кой е най-големият гений от най-големите 

гении, по-добре да си продължим така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Попитах госпожа 

Иванова да го гласуваме ли. 

Колеги, спокойно, работим сериозно. Други предложения по 

книгата? 

Ако няма, колеги, процедура по гласуване на Приложение № 

37 с направените корекции. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – няма. 

Колеги, преминаваме към Приложение № 38. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, Приложение № 38 е 

Удостоверение на Централната избирателна комисия за промени в 

състава или наименованието на коалицията. Освен че ще добавим 

пак „в изборите за общински съветници и за кметове”, това е ясно, 

няма обяснителна част, както каза госпожа председателката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: А ще остане ли чл. 144, 

ал. 1 и 4, както госпожа Иванова направи бележка по предишната 

книга? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, ще остане само чл. 144. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания? 

Ако няма, колеги, процедура по гласуване на Приложение № 

38. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 
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Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева); против – няма. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, Приложение 

№ 39 е Входящ регистър на ЦИК на партиите за участие в изборите 

за общински съветници и за кметове. В стария образец на изборна 

книга от 2015 г., там където съм описала от „заявление” до 

„удостоверение”, тези текстове ги няма. Използвала съм, така както 

бяхме направили регистъра в изборите за членове на Европейския 

парламент, за да ни бъде по-удобно на нас като приемаме 

регистрациите. Както прецени Комисията, така ще е, но това е моето 

предложение за Входящ регистър. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По точка 8, колеги, 

имената и длъжностите на лица по чл. 133, ал. 3, т. 8. Аз винаги я 

чета тази точка 8, защото трябва да видим кои са тези длъжностни 

лица. В хронограмата го направихме с изписване на тези 

длъжностни лица, за да бъде ясно кои са все пак, да не отваряме 

закона. Ще отговарят за приходите и разходите. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, „имената и длъжностите 

на лицата, които ще отговарят…”, така ли да бъде? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За да не правим други 

препращания. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Понеже това е нашият регистър и 

ние знаем какво е, затова съм го предложила, тъй като това е 

регистър, по който ние ще приемаме регистрациите на партиите. Но 

ако кажете да бъде „имената и длъжностите на лицата, които 

отговарят”, не възразявам, ще го поправя, няма проблем. Просто 

както решите. 

Аз не възразявам да го уеднаквим с книжата, които вие сте 

приели. Това е чисто техническа работа, там, където са „дата и 

подпис”, ще го уеднаквя с приетите вече от ЦИК регистри. 

А какво предлагате, колеги, да бъде основанието горе? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така е добре, чл. 57, ал. 

1, т. 13. 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Извинявайте, колеги, но и 

Приложение № 52, което ни е за евроизборите, са същите основания 

– чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а”. Колегата Иванова твърди, че това не е 

нашият регистър, а регистърът само за публикуване. За мен тук не 

би трябвало да има друго основание, но както кажете. 

Добре, колеги, добавяме „за” и го правим да изглежда с 

„Приел” и „Предал”, както в предния регистър. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване одобряването на Приложение № 39 от изборните книжа. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против 

– няма. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, Приложение 

№ 40. Това е регистърът на Централната избирателна комисия, в 

който ще вписваме коалициите, които ще заявят участие в изборите 

за общински съветници и за кметове. Ще бъде поправено технически 

„Предал”, „Приел”, както в регистъра, който сте приели вече. 

Точка 8 така ли да остане? Добре, да го оставим така и в 

предната книга. Защото това си е наш регистър, който ние 

попълваме. Добре, и в Приложение № 39 ще си остане така както е с 

препратката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Сходен е с предишния регистър. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само че тук има малко повече за 

описване предвид партиите, които ще бъдат в състава на 

коалициите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Бележки, корекции? Няма. 

Моля, процедура по гласуване одобряването на Приложение 

№ 40 от изборните книжа. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – няма. 

Връщаме се на Приложение № 33, колеги. Госпожа 

Бойкинова има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам 

Приложение № 33 да е: „Долуподписаният/долуподписаните 

удостоверяваме, че подписите на избирателите са положени пред 

нас.” 

Отдолу пишем: Подпис……… (защото той трябва да се 

подпише). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е, колеги, 

подписът да отиде след декларираното обстоятелство, за да е ясно. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, ще добавим още един подпис 

отдолу на лицето, пред което ще бъдат полагани подписите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания, 

колеги, при повторното гледане на приложението? 

Ако няма, колеги, други изказвания, моля, процедура по 

гласуване одобряването на Приложение № 33. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – няма. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нямам повече книжа за днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, госпожо 

Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И аз благодаря. За утре ще се 

постарая да подготвя другата част от книжата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Николов. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в 

списъка с предложените проекти за изборни книжа и вече 

утвърдени, съвсем в началото на този списък са предложените от 

мен седем изборни книги за днешното заседание. Те са от № 89 до № 

95, може да ги видите в началото на списъка. 

Докладвам Приложение №89. Това е Удостоверение за 

избран общински съветник. Правното основание е чл. 87, ал. 1, т. 26 

и чл. 453, ал. 5 от Изборния кодекс, това е финалът на Изборния 

кодекс. Няма допълнителен текст като пояснение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма други 

корекции, моля процедура по гласуване одобряването на 

Приложение № 89. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против 

– няма. 

Господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Следващата изборна 

книга е аналогична, става дума за удостоверението за вече избран 

кмет на община/кмет на район/кмет на кметство. Правното 

основание е по-специфично, то е чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс. 

Също няма пояснение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Сходно е с предходното удостоверение. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Тези решения на общинските 

избирателни комисии според мен имат номера. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Добре, добавяме номера на решение 

по аналогия с предишното за избран общински съветник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други бележки, 

колеги? Няма други изказвания. 

Моля, процедура по гласуване одобрението на Приложение 

№ 90. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против 

– няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следва изборна книга № 91, която 

касае бюлетината в изборите за общински съветници, примерен 

образец. Тук има доста корекции в сравнение с 2015 г., нека да ги 

представя накратко. 

На първо място, имаме тройна номерация на преференциите, 

добавя се цифрата „100”. Това е изричен запис в реквизитите на тази 

бюлетина, които са развити в чл. 421, ал. 1 от Изборния кодекс, т. 1 – 

6. Там изрично в чл. 421, ал. 1, т. 5, е отбелязано: Във връзка с 

преференциите номерацията е плюс 100.  

Тук, разбира се, съвсем примерно са дадени, че имаме 17 

кандидати за общински съветници, това е по чл. 19, т. 3, същата 

цифра за 17 общински съветници е ползвана и в 2015 г. По-важното 

е, че такъв общински съвет от 17 съветника има, по чл. 19, т. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация в 

община с население от 10 до 20 хиляди души. 

Втората корекция, по аналогия с евроизборите, тук 

заглавието е „Предпочитание (преференция) за кандидат.” Може да 

обмислим дали да добавим „кандидат от партия, коалиция или 

местна коалиция”, защото няма преференция за независими 

кандидати. При евроизборите, където също имаше независими 

кандидати, спряхме до „кандидат”. 

Третата корекция, която е важна, имаме много съществена 

промяна относно номерацията на партиите, които ще участват в 

съответните избори за общински съветници – това са разпоредби, 

които за първи път, освен частичните избори, в общи избори за 

първи път ще бъдат проиграни, чл. 423, ал. 1 и 2. Тези партии и 

коалиции, които имат регистрация в ЦИК, а те всички трябва да 

имат, за да участват, и не участват в съответна местна коалиция в 
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съответната община, трябва да участват с номерация на бюлетините, 

която са получили при централизирания жребий, който се 

организира при нас 31 дена преди изборите. А съгласно чл. 423, ал. 

2, тези партии, които участват в местни коалиции, ще трябва да 

получат друга номерация на бюлетината, която не се определя чрез 

жребий на общинско ниво, а се определя по поредността на 

регистрацията на съответната местна коалиция. Същият принцип е 

за определяне на номерацията и на независимите кандидати. Тоест, 

образно казано, тази лява част на бюлетината трябва да се раздели на 

две: първата част е за партии и коалиции, там те ползват 

централизираната номерация, получена при жребия при нас, а 

втората част, съвсем условно казано, за местните коалиции и за 

независимите кандидати, които са изведени най-отдолу, там те ще 

ползват номерация, която ще е поредна, следваща централизираната, 

и ще е по реда на постъпването на заявленията им за регистрация в 

съответната общинска избирателна комисия. 

Това е една много съществена корекция във връзка с 

номерацията, с която партии, коалиции, местни коалиции и 

независими кандидати ще бъдат изписвани в бюлетината. Това е 

обяснено с един текст в рамките на пояснението, което ще моля да 

го видите, и започна с „Поредните номера в бюлетината на партиите 

и коалициите се определят от ЦИК…” 

Другото нещо, което аз бих искал да поставя и да попитам, 

останало е от 2015 г. едно изискване лявата част на бюлетината, 

където са участващите партии, коалиции и независими кандидати, и 

дясната част, където е предпочитанието (преференцията) за 

кандидат, да бъдат разделяни с една условна сива черта. Това е 

изписано в поясненията като изискване. Такова изискване в 

Изборния кодекс няма, но съм го запазил, може да го обмислим. 

И приблизително реквизитите на бюлетината, така както са 

заложени в чл. 421, основен текст по тази бюлетина, са предвидени в 

пояснението с две тирета. 
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Това като встъпителни думи по тази може би сравнително 

важна книга. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, първо в квадратчетата, които са в 

лявата страна на бюлетината, „не подкрепям никого”, там не трябва 

да има точки, защото там номер няма. А точките да бъдат в третото 

отдолу нагоре, защото там също евентуално ще има номер, където е 

местна коалиция. Квадратчето да е празно, без точки, а  точките да 

се преместят там, където е местна коалиция. 

А що се отнася до кръгчетата, аз предлагам по същия начин 

примерно да си останат 101, 102, 103 и в останалите да се поставят 

точки. Не би трябвало да има никакъв краен номер, тъй като в 

различните бюлетини тези числа са различни. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Въпросът обаче е в тази дясна част 

на бюлетината колко да са кръгчетата. Да ги направим 17, да ги 

направим 61 или 11? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Разбира се, че е хубаво да направим 

до 111, тъй като това е най-малкият възможен брой, след което 

точки, точки, до 161. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Обединяваме ли се 

около това? Добре. 

Други бележки, колеги? 

Ако няма други бележки, моля процедура по гласуване, 

одобряваме, колеги Приложение № 91. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (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); против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващата книга, колеги, № 92, е 

по отношение на бюлетината за кмет на община. Следващата е за 

кмет на район, и пък по-следващата е за кмет на кметство, които са 

идентични във висока степен. 
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Реквизитите на тази бюлетина стриктно се следват по чл. 422. 

Това, което обаче искам да си направя като автокорекция, е в 

обяснителната част на стр. 2, абзац първи. В текста трябва да 

добавим един съюз „и преди собствено, бащино и фамилно име на 

кандидат за кмет на община” и да стане така, това са реквизитите на 

бюлетината:  

„На отделни редове се изписват последователно 

наименованията на партиите/коалициите/местните коалиции или 

обозначението „независим кандидат“, квадратче, в което се изписва 

поредният номер в бюлетината на всяка кандидатска листа, в което 

избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, 

пишещ със син цвят, и собственото, бащиното и фамилното име  на 

кандидата за кмет на общината.” 

Това е автокорекцията, която си правя. Иначе имаме отново 

същата особеност по чл. 423 на номерацията и затова в началото в 

примерната бюлетина са изведени „наименование на 

партия/коалиция”, където ще се ползва централизираната 

номерация, след това имаме „наименование на местна коалиция”, 

което е според поредността, и накрая вече и независимия кандидат, 

като тук са възможни и комбинации. Тук ще бъде поредността 

според датата на постъпване на документите в съответната ОИК. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Според мен би трябвало както в образеца 

за бюлетина за общински съветници в квадратчетата да се направят 

числа – 1, 2, точки, точки. И може би малко да се направят повече 

редове на бюлетината, да не са само три реда. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Възприемам да премахна хиксовете 

отвсякъде, да поставим примерно цифрите 1, 2, 3, както беше в 

предишната бюлетина, да се направят малко повече редове, които да 

бъдат празни, по аналогия с предишната бюлетина, и накрая 

съответно да бъдат местната коалиция и независимия кандидат с 

многоточие в квадратчето, като квадратчето „не подкрепям никого” 

да бъде празно. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тази книга ще я 

приемем ли сега или ще изчакаме утре да видим как изглежда с 

премахнатите хиксове и повече редове? Кажете, колеги? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: По-добре утре да се види. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да я погледнем как ще 

изглежда, защото ще придобие по-различен вид. 

Продължаваме с Приложение № 93. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз същите встъпителни думи мога 

да кажа, но тъй като тук ситуацията е същата както при кмета на 

общината – това е кмета на района – както ще бъде и при кмета на 

кметството, също предлагам утре да се направят тези корекции, 

които колегата Войнов предложи, без хиксовете, с примерни 

номерации и естествено с повече редове. Със стриктно спазване на 

това изискване, което го има тук, за разлика от бюлетината за 

общински съветници, да има междуредие между отделните 

кандидати.  

Така че оттеглям тази и следващата книга. 

Приложение № 95 е кочанът. Тук няма някакви съществени 

корекции. Правните основания са чл. 421, ал. 3 за съветници, чл. 422, 

ал. 3 за кметове. Образецът на кочан се утвърждава от ЦИК по 

силата на чл. 57, ал. 1, т. 19 от Изборния кодекс. 

 В заглавието на книгата да се спази стриктно 

формулировката на т. 19 на чл. 57: „Образец за кочан с хартиени 

бюлетини за гласуване за общински съветници и за кметове”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по Приложение № 95. 

Други бележки има ли, колеги? Четири образеца с доста 

обяснителна част. 

Горе в заглавната част в правните основания, четири на брой, 

и са свързани с „и”. Не може ли чл. 57, ал. 2… и само накрая да се 

сложи съюзът „и”. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Има предложение да останат само 

тези две правни основания да останат: ч 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 

2 от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Ако няма други бележки, колеги, моля процедура по 

гласуване одобряването на Приложение № 95. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз предлагам кметските бюлетини 

да останат за утре, защото отне доста време на IT специалиста да 

направим три цифри в бюлетината за общински съветници и това ще 

отнеме време, в смисъл, да се структурира, да се огледа. А те са и 

три, така че ще е необходимо време. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, ще ги гледаме 

утре. 

Продължаваме с точка втора от дневния ред. Думата има 

господин Джеров. 

 

Точка 2. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административно-наказателни преписки. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка от днес е качен проект за решение 

относно налагане на административно наказание на доставчика на 

медийни услуги „Институт за стратегии и анализи” ЕООД за 

нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. 

Подготвил съм решението, може да се запознаете с него. 

Готов съм да го обсъдим и при направени евентуални изменения и 

допълнения, предлагам да бъде гласувано. С въпросното решение 

предлагам да се наложи на „Института за стратегии и анализи” 

ЕООД на съответното основание, със седалище и адрес, както е 
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описано в проекта за решение, имуществена санкция в размер на 

2000 лева на основание чл. 475, ал. 1 от Изборния кодекс за 

нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. 

Имуществената санкция следва да бъде заплатена в Централната 

избирателна комисия по банковата сметка, както е отразена, 

доброволно. 

Моля ви да се запознаете с проекта на решение, така както е 

изготвен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Струва ми се, че в абзаца „Централната избирателна комисия 

приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 

ИК…” трябва да отпадне вметнатото изречение „за което е 

предвидено административно наказание”, защото става много тежко 

изречението. Може да се извади самостоятелно изречение. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Предлагате да бъде направено като 

самостоятелно изречение? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Добре, приемам го. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В мотивите имаме ли 

размера на глобата? Освен че не е маловажно? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, няма го в мотивите, не е отразен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Би трябвало да го има, 

счита, че имуществената санкция е от 2000 лева. Иначе в 

диспозитива за пръв път я определяме. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да, приемам корекцията, ще бъде 

допълнено. 

Приемам направените корекции, ще ги допълня към така 

изготвеното решение. Едната корекция е отделяне на изречението 

„за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1, 

ИК”. На второ място, да се допълни след „маловажен” и следва да се 

наложи имуществена санкция в размер на 2000 лева. И преди 

имуществената санкция долу  да бъде „доброволно”. 
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Тези три корекции съм съгласен да се допълнят в проекта за 

решение. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В диспозитива имаме 

решението да се връчи по реда на ЗАНН и после още веднъж го 

казваме – подлежи на обжалване след връчването му по реда на 

ЗАНН. Кое от двете да остане? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Накрая на диспозитива ще отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки, колеги? 

Ако няма, моля процедура по гласуване на предложения 

проект за решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (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); против – няма. 

Номерът на решението е 574. 

Госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моята папка е 

проект на решение относно налагане на административно наказание 

на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ” АД за това, че на 26 май 

2019 г. на интернет страницата са публикувани предварителните 

резултати от изборите под формата на предпочитания за почивка. 

Съставен е акт № 42, връчен е, не е постъпило възражение. Налице е 

нарушение на разпоредбата на чл. 25, ал. 5 от Изборния кодекс от 

страна на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ”, за което 

нарушение е предвидено административно наказание имуществена 

санкция. Предвид това, че нарушението е извършено за пръв път при 

липса на данни за предишни нарушения, намираме, че следва да се 

наложи имуществена санкция в минимален размер.  

Това са основания да приемем, че случаят не е маловажен и 

ви предлагам с поправките, които преди малко одобрихме по 

проекта на колегата Джеров, да наложим наказание имуществена 
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санкция в размер на 2000 лева на „ДИР.БГ”, представляван от Веска 

Георгиева Василева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Извън трите корекции, 

които бяха направени по предходното решение, други колеги имат 

ли изказвания? Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на предложения проект за 

решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (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); против – няма. 

Номерът на решението е 575. 

Друг доклад по тази точка имате ли, госпожо Бойкинова? 

Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Може ли да кажа нещо по спора, 

който се води извън микрофон, съгласно т. 19 от § 1 от 

Допълнителните разпоредби, повторно е нарушението, извършено в 

тримесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление, 

с което е наложено наказание за същото по вид нарушение. 

Уважаеми колеги, следващият проект е също за налагане на 

административно наказание на доставчика на медийни услуги 

„ДИР.БГ”. То е също за това, че му е съставен акт № 48 за това, че в 

изборния ден в друг времеви отрязък пак са публикувани 

резултатите от допитванията. 

Предлагам по същите съображения както предходното 

решение, да наложим имуществена санкция в минимален размер за 

нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс, със 

същите корекции в решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

по проекта за решение. Бележки по проекта освен направените вече 

по предходните два проекта за решение? 

Моля, процедура по гласуване на решението. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (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); против – няма. 

Номерът на решението е 576. 

Колеги, точка трета  - Доклади относно искания за отваряне 

на запечатани помещения. Госпожа Йосифова има думата. 

 

Точка 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА:  Благодаря. Колеги, в моя папка от днес 

докладвам за сведение получено писмо от кмета на община Сливен 

относно приемане по опис с протокол на пликове с изборни книжа в 

тях. Уведомяват ни, че в изпълнение на т. 21 от Решение № 243-ЕП 

от 2 май 2019 г. на ЦИК са отворили помещението, в което се 

съхраняват торбите и другите изборни книжа от изборите за членове 

на Европейския парламент, проведени на 26 май 2019 г. Установили 

са състоянието на торбите, пликовете и документите, които са в 

ненарушена цялост, хартиените ленти на торбите са в цялост. И от 

длъжностното лице Светлана Тодорова, главен експерт в 

Териториалното звено на ГД „ГРАО” - Сливен, са приели по опис с 

протокол пликове по т. 1 от същото решение с изборни книжа в тях 

от изборите за членове на Европейския парламент. След 

прибирането на пликовете с изборни книжа помещението е 

запечатано по установения ред. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изпълнили са 

процедурата. Добре. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка от днес с вх. № ЦИК-14-80 от 29 юли 

2019 г. е постъпило писмо от господин Ради Минчев, кмет на 

община Перущица, област Пловдив, за разрешаване на достъп до 
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запечатано помещение, находящо се в съответната сграда, както е 

описано в искането. 

Подготвил съм проект за решение, с което се разрешава 

отваряне на запечатаното помещение, находящо се на съответния 

адрес. Моля да го погледнете и ако имате конкретни предложения за 

изменения и допълнения, да ги направим, ако не, да бъде подложен 

на гласуване проектът на решението ми. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Предлагам в диспозитива да отпадне „публична общинска 

собственост”, ние едва ли изследваме собствеността в тези решения. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Пренесено е от самото писмо. Ще 

направя съответната корекция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Не видях изречението, че всъщност 

помещението трябва да бъде запечатано след това, защото в него 

остават други книжа и материали, които няма да бъдат предавани 

сега. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Ще бъде допълнено. Приемам 

корекцията, колега, благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други 

изказвания, колеги, моля процедура по гласуване на предложения 

проект за решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (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); против – няма. 

Номерът на решението е 577. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви. И още един входящ 

номер в моя папка от днес – НР-06-14 от Столична община, район 

„Илинден”. Кметът на район „Илинден” господин Иван Божилов ни 

уведомява, че в изпълнение на наше писмо приложено ни изпращат 
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заверено копие на заповед на кмета на Столична община, район 

„Илинден” за определяне на длъжностни лица за отпечатването на 

архивното помещение. Съответно заверено копие на констативния 

протокол за разпечатване на архивни помещения, в които се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведения национален 

референдум през 2013 г., заверено копие от акт за унищожаване на 

документи с изтекъл срок на съхранение, писмо на отдел „Държавен 

архив”, София, за приет за сведение акт за унищожаване на 

документи с изтекъл срок на съхранение, както и заверено копие на 

приемно-предавателен протокол за предаване за унищожаване на 

цитираните в акта документи с изтекъл срок на съхранение, изборни 

книжа и материали. 

Приложили са съответно заповедта, констативния протокол, 

акта за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на 

съхранение, както и съответното писмо и приемно-предавателния 

протокол. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Имате ли друг доклад, 

господин Джеров? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря ви. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Димитров, 

заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ЕП-06-244 кметът на 

община Трявна ни е изпратил комплект от документи, с които е 

удостоверил изпълнението на решение, което сме взели и сме му 

позволили да отвори изборното помещение, за да бъдат архивирани 

избирателните списъци с номера от 1 до 21 в община Трявна. Това е 

за сведение. Добавяме го към преписката. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря ви. Друг 

доклад имате ли? Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Още едно нещо от вчера, за което 

не съм много наясно какво трябва да направя. 

Вчера ви докладвах, че от община Търговище с вх. № ЕП-06-

240 ни е изпратена една доста обемиста преписка, от която се 
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разбира, че те са отворили изборното помещение, тогава когато е 

трябвало в него да бъдат оставени за съхранение изборните 

материали от изборния ден на 27 май. Междувременно са изнесли 

книжата от изборите за Европейски парламент от 2014 г., не е ясно 

къде са държали тези книжа. Но със заповед са назначили комисия, 

приели са във връзка с архивите на Търговище, оценили са 

документите, вече част от тях са архивирани, а други са унищожени, 

за което има протоколи. Предадени са на „Вторични суровини” чрез 

някаква фирма. 

Аз мога спокойно да го докладвам за сведение, но ми се 

искаше да се напишат две изречения, нещо като оценка, че не са 

спазени условията на Решение № 244, че влизането в тези 

помещения става с наше разрешение, каквото не е поискано. Те са 

предали архивите от изборите в 2014 г., но са ги държали неизвестно 

къде един месец. 

Не съм писал проект на писмо, исках съвет. Просто да им 

обърнем внимание, че не е изпълнен редът. Ще напиша утре един 

такъв проект на писъмце и ще го погледнете. Добре е да оставим 

някаква следа. Вчера не получих мнение дали трябва да подготвя 

такъв проект, ще напиша такъв проект и утре ще го видим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, проектът за 

писмо остава за утре.  

Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-06-230 от 

25 юли 2019 г. сме получили от кмета на община Никопол копие от 

протокол за отваряне на помещение и съответната заповед за 

отваряне на запечатано помещение във връзка с книжата от изборите 

за членове на Европейския парламент. Протоколът е представен със 

съответната заповед и той е въз основа на наше Решение № 243-ЕП 

от 2 май 2019 г. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова, 

имате думата по тази точка. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. 

№ ЕП-14-71 от 29 юли 2019 г. от кмета на община Дупница, 

господин Чимев, с искане за разрешение на достъп до запечатано 

помещение, което се намира в сградата на общинската 

администрация, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените избори за членове на Европейския парламент през 

2014 г. Достъпът е необходим във връзка с изтичане на срока на 

съхранение на посочените книжа и материали и предаването им на 

отдел „Държавен архив”, гр. Кюстендил. 

В моя папка има проект на решение. Това е стандартно 

решение, с което предлагам на Комисията да разрешим отварянето 

на запечатаното помещение при спазване на всички наши 

изисквания съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз имам само две забележки. В 

диспозитива, където се пише „с цел изтичане срока на съхранение” 

да не е „с цел изтичане срока на съхранение”, а да бъде „във връзка с 

изтичане на срока на съхранение и с цел предаване на книжата…” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Други 

бележки към проекта за решение? Не виждам. 

Колеги, процедура по гласуване на предложеното решение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

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

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против 

– няма. 

Номерът на решението е 578, колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение писмо, постъпило в ЦИК с вх. № ЕП-06-238 от 26 юли 2019 

г. Писмото е от кмета на община Поморие господин Иван Алексиев, 

който ни уведомява, че във връзка с Решение № 530-ЕП от 9 юли 

2019 г. на Комисията и даденото разрешение е отворено запечатано 
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помещение. Към писмото са приложени всички необходими 

съгласно наше Решение № 243 документи, а именно протокол от 

отварянето, заповедите за определяне на помещение, където да се 

съхраняват книжата, заповед за назначаване на комисия. 

Предлагам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Господин 

Чаушев, заповядайте по следващата точка. 

 

Точка 4. Доклад относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-85 от 23 

юли 2019 г. сме получили искане за заплащане на възнаграждения от 

Общинската избирателна комисия – Попово, във връзка с проведено 

заседание на 18 юли 2019 г., на което са присъствали: председател, 

секретар и 5 членове. На това заседание са констатирали смъртта на 

кмет на съответното кметство, взели са решение във връзка с този 

факт. На основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и на основание наше 

Решение № 29-01-МИ от 5 ноември 2015 г., т. 3, буква „в”, 

предлагам да им се изплати възнаграждението за това заседание. 

Освен това се иска изплащане на възнаграждение и за три 

дежурства – на председател, секретар и член във връзка с 

подготовката на това заседание. 

Предлагам и исканията за изплащане на дежурство на 

основание на наше Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., т. 12, 

буква „а”, да им се изплатят и съответните възнаграждения за 

дежурства.  

По преписката има и съответната счетоводна справка и 

контролен лист. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада. Въпроси 

има ли? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за 

изплащане на възнаграждение на ОИК – Попово. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

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

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против 

– няма. 

Минаваме към новата точка 4а, колеги, решение за 

определяне вида на чувалите. Госпожа Дюкенджиева. 

 

Точка 4а. Решение за определяне вида на чувалите, в които 

се поставят за съхранение изборните книжа и материали. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, спомняте си, колежката Ганчева докладва този 

проект за решение. Ние го изпратихме на Министерския съвет за 

съгласуване и вчера Министерският съвет ни отговори, че нямат 

допълнителни предложения.  

Затова ви предлагам проект за решение, който е в моята 

папка, с който определяме вида, цвета и размера на чувалите или 

торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и 

материали, както и вида и размера на кутиите за поставяне на 

отрязъците с номерата на бюлетините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, горе в 

основанието пишем ли и съгласувателното писмо от Министерския 

съвет? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В проекта за решение, който 

беше докладван от госпожа Солакова, за изработването и доставката, 

там в основанието е оставено празно място за писмото. Така че, 

както решим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Според мен е логично, 

тъй като то е част от основанието, ние не можем да издадем това 

решение преди да го съгласуваме. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Възприемам в основанието да 

добавим и номера на писмото от Министерския съвет. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки, колеги? 

Ние сме гледали съдържанието на решението преди изпращане за 

съгласуване. 

Ако няма други бележки, моля, колеги, процедура по 

гласуване на предложеното решение. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Иванова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – няма. 

Номерът на решението е 579. 

Колеги, точка пета – Разни. Господин Димитров,  имате 

думата. 

 

Точка 5. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

На 29-ти сме били запитани от господин М.С. по 

електронната поща как може да ползва настоящия си адрес. Написал 

съм проект на отговор на писмото, дословно е изкопиран Изборният 

кодекс, не по-късно от 14 дни преди изборния ден по настоящ адрес 

се подава заявление. Когато се отнася до местни избори, може да 

бъде направено, при условие че избирателят има настоящ адрес през 

последните шест месеца, заради което трябва да се посочи датата на 

регистриране на настоящия адрес в заявлението. 

Ако имате някакви коментари по записания проект, може да 

се направят редакции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако сте съгласни с 

предложения отговор, моля, колеги, процедура по гласуване на 

предложеното писмо до господин Светославов. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,  Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – няма. 

Господин Димитров, продължавайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вчера изпратихме отговор на един 

сигнал за това, че е започнала предизборна кампания за кмет от 

гражданска организация. Аз изпратих отговора, но може би трябва 

да уведомим Общинската избирателна комисия, която всъщност е 

отговорна за това да проследи има ли кампания или няма. Затова 

предлагам да съгласуваме, че мога да изпратя копие до 

съществуващата общинска избирателна комисия. Въпреки че тя едва 

ли може да направи нещо, това не е кандидат, който е регистриран, 

нито организацията е партия, но е добре да знаят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

Госпожо Дюкенджиева, имате думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, искам да ви 

докладвам две неща и след това ще се върна отново на една изборна 

книга да уточним нещо. 

Първо, искам да докладвам на Централната избирателна 

комисия, че към днешна дата общият брой на смарт картите, които 

намерихме, заедно с картите, които ни бяха изпратени от РИК – 

Варна, и РИК – Смолян, е 1735. Тези карти съм ги броила два пъти 

вчера и утре ще предадем тази бройка на представители на фирма 

„Сиела”.  

Това е едното, което искам да ви докладвам, във връзка с 

утрешната ни среща с представителите на „Сиела”. 

Второто нещо, което искам да поставя на вниманието на 

Централната избирателна комисия и за одобрение, е една докладна 

записка от госпожа Манолова, директор на дирекция 

„Администрация”. Докладната записка е  с вх. № ЦИК-09-149 от 29 

юли. Тя е относно изплащане на задължение за паркинга към 

Центъра за градска мобилност.  

Уважаеми колеги, виждате докладната записка и моля за 

одобрение на плащането по тази фактура. 



 34 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Бойкинова 

казва, че са взети протоколни решения и не е необходимо да се 

гласува. 

Друг доклад имате ли? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да. Мога ли да се върна на 

изборна книга № 36? Уважаеми колеги, съжалявам, че ви връщам 

към тази изборна книга – това е заявлението за промени в състава 

или наименованието на коалицията. Освен че в основанията отпадат 

алинеи 1 и 4, имаше предложение да отпадне „партията” след 

чертата при коалицията. Моето предложение обаче е да остане и 

„партията”, защото по ал. 5 на чл. 144, ако настъпят промени в 

състава на коалицията, да кажем, някоя партия напусне, може тя да 

го подаде. За да може съответната партия също да подаде заявление, 

да не се получи така, че коалицията не е подала, а партията я е 

напуснала. Моето предложение е там, където си беше „партията”, да 

си остане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Но може ли 

поне да мине на второ място?. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, разбира се, коалицията да 

бъде основен субект, на второ място да бъде партията. Да си остане 

съответно и в подписите и долу в обяснителния текст. 

Това ми е предложението и ако може пак да гласуваме 

Приложение № 36. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, новото 

предложение. Добре, гласуваме отново Приложение № 36 от 

изборните книжа, с направените корекции. Процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

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

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Нямам друг доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Войнов,  

заповядайте. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви две писма, едното 

получено по електронната поща с вх. № ЦИК-11-19 от 29 юли 2019 

г., другото е получено по факса с вх. № ЦИК-11-19-1. И двете писма 

са от госпожа Бойка Шестак и са със сходно съдържание. Госпожа 

Шестак, която живее от пет години в Германия, е гласувала за 

евродепутати от Федерална република Германия. Тъй като е била 

вписана в избирателния списък по постоянния й адрес в район 

„Красно село”, се притеснява дали не е включена в списък на лица, 

които не са гласували на изборите за Европейски парламент. 

Освен това госпожа Шестак настоява името й да бъде 

заличено от избирателния списък за предстоящите избори за 

общински съветници и за кметове. 

Подготвил съм писмо до въпросната госпожа, виждате го в 

моя папка. В писмото й казваме, че не е включена в списък на лица, 

които не са гласували на изборите за Европейски парламент, тъй 

като такива списъци никой не съставя. И обяснявам реда за 

съставяне на избирателните списъци за предстоящите избори за 

общински съветници и кметове, както и как може да се поиска 

отстраняване на грешки в избирателния списък. 

Виждате писмото, ако имате някакви забележки, моля за 

вашите становища. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Бележки към писмото 

на господин Войнов? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колегата Ивков каза, в изречението „Вие 

не сте включена в списъка на лица, които не са гласували на 

изборите за Европейски парламент…”, да се добави, „тъй като 

такива списъци не съществуват.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Ако 

няма други бележки към предложеното писмо, моля процедура по 

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против 

– няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви и писмо с вх. № ЕП-06-245 

от 29 юли 2019 г. Писмото е от кмета на община Ихтиман. С 

писмото ни изпраща заповед на кмета и протокол за отваряне на 

запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019 г. Помещението е разпечатано, 

за да бъдат прибрани избирателните списъци след извършената 

проверка от Териториалното звено на ГД „ГРАО”, София-област, 

след което отново е било запечатано. Докладвам писмото за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Господин 

Николов искаше думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз ще се 

възползвам от точка Разни. Във вече утвърденото Приложение № 91 

на изборна книга за бюлетините имаме един предпоследен абзац в 

обяснителната част, който гласи следното: „Под разделителната 

черта след последното поле с кандидатската листа се оставя бяло 

поле, в десния край на което се отпечатва поредният номер на 

бюлетината, който съответства на номера, отпечатан в кочана.” Тук 

предлагам, тъй като в този абзац имаше предложения на колеги в 

следващите три изборни книги, които са бюлетината в изборите за 

кмет на община, район и кметство, да бъде възприет, тук предлагам 

една лека корекция. Този запис не отразява корекцията от 2016 г., 

която изискваше нов ред, а именно със запис „не подкрепям никого”, 

да стане така: вместо под разделителната черта след последното 

поле с кандидатска листа се оставя бяло поле и т.н., да го 

редактираме така: „Под разделителната черта след последното поле 

със запис „не подкрепям никого” се оставя бяло поле…” И така 

нататък. 

Това вече съответства на новата реалност, която сочи като 

последен ред не на някоя кандидатска листа реда, а съответно със 
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запис „не подкрепям никого”. Това ми е корекцията. Тя ще бъде 

възприета и в другите три изборни книги, но моля да бъде одобрена 

във вече утвърденото Приложение № 91. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по тази корекция към Приложение № 91. Други изказвания по 

корекцията? 

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване за 

одобрение на Приложение № 91 с направената и сега корекция. 

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

Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

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

Колеги, ако няма други желаещи за изказвания, аз да ви 

отнема още две минути. В моята папка в днешното заседание, 

колеги, се намира едно благодарствено писмо, много приятно, много 

добре настроено към Централната избирателна комисия. Благодари 

ни госпожа Силвия Георгиева от името на Националното сдружение 

на общините в Република България за организирането и 

провеждането на 23 юли 2019 г. на националния форум кръгла маса 

на секретарите на общините и общинските експерти, които са 

ангажирани с подготовката по произвеждане на изборите. Във 

форума участваха над 200 секретари и общински експерти от 128 

общини. Изразяват чувство на благодарност за лекциите, за 

дискусията и вярват в едно бъдещо добро партньорство. 

Добро беше мероприятието. Това е, колеги, по 

благодарственото писмо. 

Отделно от това остана от госпожа Солакова за повторен 

доклад на писмото на заместник-кмета на Столична община 

господин Дончо Барбалов, с което поискахме безплатни паркинг 

места. Допълнителни – казва той – такива места могат да се 

предоставят на площада „Княз Александър” като платен служебен 

абонамент. 
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Опитвам се два дни да се свържа с него, не получавам 

ответен отговор. Разрешете ми, когато той се обади и установим 

връзка, да го докладвам още веднъж какво значи това последно 

писмо, колеги. 

Това е моят доклад. 

Има ли други желаещи колеги за изказвания? Продължаваме 

ли днес с изборните книжа на господин Ивков или остава за утре 

сутрин? Допълнително с книжата на господин Николов и с десет 

броя книжа на госпожа Дюкенджиева. За утре ли остават, колеги, 

или днес след обяд? 

Добре, колеги, ако няма други изказвания, закривам 

заседанието. Насрочвам следващото заседание утре, 31 юли, 10,00 ч. 

 

(Закрито в 13,00 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Стефка Стоева 

 

    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Таня Йосифова 

        

 

 

 

Стенограф: 

Стойка Белова 

 

 


