
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 89 

 

На 31 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:  Николай Николов, Ивайло Ивков, Силва Дюкенджиева 

2. Доклад относно искане за отваряне на запечатани 

помещения  

Докладват: Катя Иванова, Димитър Димитров, Мирослав Джеров 

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладва: Мария Бойкинова 

4. Разни. 

Докладват: Катя Иванова, Димитър Димитров, Мария Бойкинова, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева, Силва Дюкенджиева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов,  Силвия Стойчева, Таня 

Цанева.  

ОТСЪСТВАХА: Кристина Цветославова-Стефанова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева и 

Цветанка Георгиева. 
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Заседанието бе открито в 10,15 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

*   * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги.  

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Дневният ред ви е раздаден. Има ли предложения за 

изменение и допълнение на така предложения дневен ред? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на така предложения дневен 

ред 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Дневният ред се приема. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Обсъждане на проекти на изборни книжа. 

Давам думата на  господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, връщам на доклад по тази първа точка от дневния 

ред изборни книги № 93 и № 94. Обсъждахме ги вчера. Става дума 

за бюлетините съответно за кметове на община, кмет на район и 

кмет на кметство. 

Започвам с книга № 92. Бихте могли да я намерите в папката. 

Тя е малко по-надолу и вече е изписана на кирилица – Приложение 

№ 92 – бюлетина за кмет на община. 

Корекциите, които съм направил в сравнение с вчерашния 

дебат, са както следва. Направени са вместо четири, шест реда. 

Започваме с наименование на партия и коалиция. Цифри 1 и 2 са 

сложени тук съвсем условно, след което следва многоточие, 

наименование на местна коалиция, независим кандидат и 
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естествено, последното поле е „не подкрепям никого“. Това е 

направено, като е спазено изискването на закона да има свободен 

ред между всеки един от редовете. Това е разликата с бюлетините за 

общински съветници. На второ място, премахнати са „х“-те 

отвсякъде. На трето място, в пояснителната част последните два 

абзаца относно разделителната черта след последното поле, в което 

е изписано „не подкрепям никого“ и необходимостта от два печата 

на гърба на бюлетината, обособяване на такова поле, са идентични, 

същите, както при утвърдената вече книга № 91 относно бюлетината 

за общинските съветници. 

Добавил съм – мисля, че вчера споменах – съюзът „и“ 

относно третия реквизит на бюлетината, а именно преди имената на 

съответните кандидати за кметове. Това е абзац четвърти. 

На следващо място имаме празно – бих казал – квадратче „не 

подкрепям никого“. Там няма многоточие. 

Приблизително това са новостите. 

Искам да кажа обаче за едно допълнение, което го няма в 

утвърдената бюлетина за изборите за Европейски парламент и в тази 

от 2015 г. То е във връзка с пояснителната част. Както виждате, в 

долния десет ъгъл – затова се говори в абзац предпоследен в 

пояснителната част – съм поставил един пунктир под 45 градуса. 

Този пунктир е самият номер на бюлетината, който естествено 

трябва да бъде откъснат, след като избирателят упражни своя вот. 

Предлагам това да се въведе в тази бюлетина и в следващите 

две. Ако се възприеме от Централната избирателна комисия, да го 

установим и в утвърдената вече бюлетина № 91. Това е изискване на 

закона. То е дадено в обяснителната част, цитирам изречение второ 

на абзац предпоследен. В ляво от него – става дума за номера на 

бюлетината в долния десен ъгъл, бюлетината се перфорира за 

откъсване на номера на бюлетината при гласуването. 

Досега не е възприето като практика, но смятам, че то е в 

съответствие на закона и в съответствие на пояснителната част и 
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дава допълнителни ориентири. Също така отговаря на един дебат, 

който проведохме вчера. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Виждате новия вид на вчера обсъжданата книга. Съобразени са 

вчерашните бележки. Изглежда доста по-добре Приложение № 92. 

Колеги, ако няма други изказвания към така коригираната 

книга, моля, процедура по гласуване одобряването на Приложение 

№ 92 от изборните книжа. 

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. 

Предложението се приема. 

Продължавайте,  господин Николов. Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващата книга е № 93. Ще моля 

да се запознаете с нея. Корекциите са същите и за кмет на район, 

както беше зададено вчера. Нямам какво да добавя. Тя е абсолютно 

идентична. Единствено промяната е, че пише „кмет на район“ и, 

разбира се, в най-горната част след „община“ е добавен „район“, а 

отделно си стои в горния десен ъгъл „изборен район“. 

Пунктира и възможността да се откъсне номерът, разположен 

в долния десен ъгъл, също е нововъведение. Нямам друго какво да 

добавя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Сходна е книгата.  

Ако няма изказвания, колеги, процедура по гласуване 

одобрението на Приложение № 93 от изборните книжа. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 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. 

Имате думата,  господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: По книга № 94 също нямам какво да 

добавя – кметове на кметства. Съвсем същата следва да е и 

идентична.  

Единствената корекция тук е, че изборният район вече е само 

кметство, едномандатен район. Най-горе след записа „община“ 

имаме кметство, имаме изборен район. Отдолу също „кметство“ е 

уточнено. Други корекции няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма въпроси, 

колеги, процедура по гласуване на Приложение № 94. 

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. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Николов, за следващата книга. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Мисля, че уточнихме, но 

да уточним още веднъж за протокола. Това нововъведение в долния 

десен ъгъл, чертата, разположена на 45 градуса, следва да се въведе 

във вече утвърдената книга № 91 – бюлетината за общински 

съветници, която вчера утвърдихме, за да има идентичност. Мисля, 

по този въпрос, ако имаме някакви различия, за да има идентичност. 

Следващата книга, която бих искал да докладвам, е № 96. 

Тъй като е на латиница самото заглавие на файла, можете да го 

видите съвсем в началото на списъка с проектите за изборни книжа 

и вече утвърдени изборни книжа, това все още е проект. 

Приложение № 96 касае издадено удостоверение от 

Общинската избирателна комисия по чл. 87, ал. 1, т. 12 на партия, че 

е регистрирана и има местна регистрация в съответната Общинска 
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избирателна комисия. Тази книга е идентична абсолютно на вече 

утвърдената книга № 33 по отношение на удостоверенията, които 

издава ЦИК на регистрирани пред ЦИК партии за участие в 

изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за удостоверение за регистрация на партия. Няма 

изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на Приложение № 96 от 

изборните книжа. 

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. 

Предложението се приема. 

Имате ли още доклади,  господин Николов? Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващата книга, която бих искал 

да докладвам, е № 97. По поставения вече въпрос дадох отговор. 

Същото съдържание, симетрична на изборна книга № 34 – 

удостоверение за регистрация на коалиции, издавано от ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Сходна, сходна. Ако 

беше идентична, нямаше да има втора.  

Има ли изказвания, колеги? Не виждам. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Там, където е записано „участват следните 

партии“, не трябва ли да има наклонена черта „/коалиции“, защото 

могат да участват и коалиции. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: За партиите е в Книга № 96, за 

коалицията е в книга № 97. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата,  

господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Ние утвърдихме вече 

книга № 97, колеги. Но тъй като в коалициите, които регистрират 

Общинските избирателни комисии, биха могли да бъдат и местни 
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такива със състав, различен от коалиция, регистрирана на централно 

ниво. Може би в тази книга навсякъде, където говорим за коалиция, 

за регистрация на коалиция, да се сложи „/местна коалиция“ в ОИК. 

Това да е добавката. Всъщност това освен в заглавната част го има и 

в съдържанието – мисля, че два пъти още – и освен това в правното 

основание го има и следва да се постави §2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова, 

заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Предлагам в този образец към правното 

основание да добавим и § 2 от Допълнителните разпоредби на 

Изборния кодекс, който предвижда, че разпоредбите на Кодекса за 

коалициите се прилагат и за местните коалиции при избори за 

общински съветници и кметове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът? Приема 

ли предложението? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Разбира се, приемам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки, колеги, 

към обсъжданото Приложение № 97?  Няма други изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване  одобряването на 

Приложение № 97 от изборните книжа. 

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. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Книга № 98 представям на вашето 

внимание. Тук става дума за декларация, която кандидатите за 

застъпници представят пред Общинските избирателни комисии. 

Нямаме застъпници в чужбина, това са само застъпници в страната. 

Тяхната регистрация се извършва от общинските избирателни 
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комисии. Тази книга е едно допълнение, което е направено през 2016 

г. – две нови книги - № 98 и № 99  са възприети.  

В тази книга специфичното е, че досегашната практика, 

утвърдена през 2016 г., има предназначение за частични и нови 

избори и при утвърждаването изрично е изписано „при 

произвеждане на избори след 25 юни 2016 г.“ Всъщност такова е 

предназначението й. 

Аз смятам, че ако оставим в основната книга, която е за 

общите избори, многоточие, наистина бихме могли да имаме само 

един такъв документ и, ако колегата Ивков съответно е разработил 

такъв,….. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Бих искал да направя автокорекция. 

Да заличим „че декларирам:“ и надолу навсякъде от т. 1 до т. 6, 

където се декларират съответните факти, съгласието, естествено, бих 

казал, обещанието, че лицето няма да дублира различни форми на 

участие в изборния процес, съответно трябва към „декларирам“ да 

се приспособят, да се разменят съответно личните местоимения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам „ЕГН/ЛН“, защото застъпник 

може да бъде и гражданин на друга страна-членка на Европейския 

съюз. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Възприемам предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Няма други изказвания. Променяме и словореда в декларацията. 

Ако няма други изказвания, колеги, процедура по гласуване 

одобрението на Приложение № 98. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 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. 

Продължава докладчикът. Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последната книга, която бих искал 

да докладвам, колеги, касае частични и нови избори. Тя е въведена в 

досегашната практика през 2016 г. Това е Приложение № 99. 

Разбира се, предполага се, тоест, ще има със сигурност такива 

избори в  рамките на четирите години мандат. Става дума за 

декларация на лице, което ще бъде регистрирано в ЦИК за 

наблюдател в частични и нови местни избори. 

Правното основание е чл. 57, ал. 1, т. 14 от правомощията на 

ЦИК, чл. 112, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 464 – това е съществена 

добавка, която касае частичните избори – и чл. 468 – нови избори. 

Тези две норми препращат изцяло към режима за провеждане на 

общите избори с някои изключения, които са въведени в 

съответните раздели за частични и нови избори. 

За да има унификация на декларациите, разбира се, тук тези 

корекции, които бяха направени в предишната книга, условно 

наречена № 98, също следва да бъдат отразени. А именно, да 

докладвам директно – ЕГН, съответно ЛН, само „декларирам“ – без 

„че“, съответно приспособяване на местоименията в шестте факта, 

които се удостоверяват впоследствие и приложението. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз докладвах и одобрихме Приложение № 

22а. Това е книгата за общи избори. Тук е за частични и нови 

избори. Ако ги сложим двете книги, да не объркаме наблюдателите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Правя предложение тази книга да не се 

приема, щом е само за частични и нови избори. Сега гледаме 

книжата за местни избори и трябва да се съсредоточим върху тях и 

да знаят хората коя да гледат. Може да стане дублиране. Не й 
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виждам мястото. Затова тази книга изобщо да не я приемаме, докато 

не завършат общите местни избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има думата госпожа 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Според чл. 111, ал. 2 при избори за 

общински съветници и кметове наблюдателите осъществяват 

дейността си от регистрирането им до насрочване на следващите 

общи избори и се поставя въпросът сега при частичните и нови 

местни избори запазва ли се действието на регистрацията на 

организациите и на лицата. Ако се запазва, няма нужда от нова 

книга, защото съгласно закона организацията може да прави 

промени в списъка. Тоест, да добавя и нови. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Обединяваме ли се, 

колеги, около това да не одобряваме подобна книга, за да не 

създадем неяснота по-скоро? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм да нямаме такава 

книга, за да не създаваме обърквания във връзка с предстоящите 

общи избори.  

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви,  

господин Николов. 

 Господин Ивков има думата да докладва неговите книжа. 

Заповядайте, господин Ивков, имате думата. 

 Колеги, господин Андреев си е прекъснал отпуската и идва 

на работа. Добре дошъл! 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам книга № 60-МИ – заявление-

декларация от кандидат. Нямам никакви забележки по книгата, 

както я виждате. Кандидат – за всичко!  Отдолу ситно е написано, за 

да се каже: общински съветник ли е, кмет на община ли е, кмет на 

район ли е, кмет на кметство ли е? 

Нямам какво да пояснявам. Вторият абзац може да отпадне, 

може и да седи. Не е невярно, но си го пише горе. Затова е в жълто, 
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ако го виждате вие в жълто, защото горе си пише. Каквото 

възприемем тук, това и в следващата книга № 61-МИ ще го има.  

По-скоро, ако ще добавяме нещо, обмислях, да добавя 

български гражданин. Но някак си не ми върви на български избори 

да пишем това. Има отделна книга – следващата, № 61. Може да има 

и български гражданин, който е за общински съветник, тази книга 

попълва. А другата е само за чужди граждани за общински 

съветници. Там са и други реквизитите. Не мисля, че ще създаде 

объркване. Другата е по-скоро изключението. В другата изрично сме 

казали, че е за чужди граждани. А пък тук български гражданин – за 

всичко. Така го прецених. Сигурно има и други формулировки. 

Абсолютно резонен е въпросът на колегата Стойчева. Аз го 

мислих вчера и го оставих така, не се сетих за нещо по-изчистено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания, 

колеги? 

 Ако няма други допълнения, колеги, моля, процедура по 

одобрението на Приложение № 60 от изборните книжа. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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. 

Заповядайте, докладчика. Следващата книга. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващата книга е № 61-МИ. 

Така и не чух мнението ви за жълтия текст. Има го и в 

другата. Ако вземем решение да отпадне, да падни и от двете – от 

предишната и от тази. Ако вземем решение да седи, не пречи. Тук не 

е много ситен текст, но повтаря неща, които горе ги има. Но тъй 

като са важни, ако не ги видят горе, да ги видят долу. Не държа да 

отпадне, но ми прави впечатление, че може и да отпадне. Излишен е. 

Ако остане, ще остане и на двете. Ако отпада, отпада и на двете. 
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Колеги, това е декларацията, специфична за кандидат за 

общински съветник – гражданин на друга държава-членка на 

Европейския съюз. Тук виждате, че се декларират различни 

обстоятелства, повече на брой. Взети са предвид особеностите на 

личния номер и тази декларация се попълва само от чуждите 

граждани. Колкото са – толкова! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да унифицираме това, 

което е с едрия шрифт: „Декларирам – не съм гражданин, не съм, 

навършил съм.“ 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тук съм оставил „че“, защото не се 

блъска, както на предишните със „съм“. Тоест, не е идентично и 

затова може да седи. Затова съм го оставил. Обаче едно „че“ няма да 

коментираме, махам го. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Въпроси, други бележки към докладчика? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в т. 10 възприемате ли – 

„държавата-членка, на която съм гражданин…. със съдебен акт или 

друг акт“ – да бъде в ситен шрифт и в скоби под многоточието, 

където трябва да се изпише името? 

(Реплика на госпожа Бойкинова извън микрофоните.) 

Тя е права. Тогава да махнем многоточието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да остане само „Не съм 

лишен от право да бъда избиран в държавата-членка….“ 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Най-добре. Съгласен съм и да стане: „Не 

съм лишен от право да бъда избиран в държавата-членка, на която 

съм гражданин, със съдебен акт или друг акт.“ А горе в т. 3 е казано 

на коя държава е гражданин. 

Така ли го оставяме накрая? Махаме просто точките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Бойкинова. Имате думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, предлагам в т. 9, където се 

вписват данните от личната карта на латиница по държавата-
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произход, данните, които се вписват на латиница, да бъдат както в 

Приложение № 8, което сме одобрили. Това е заявление-декларация 

за вписване в избирателен списък, Част 2 за гражданите, които са 

граждани на други държави-членки на Европейския съюз. Там в т. 8 

– можете да отворите Приложение № 8 – има една таблица, в която 

се вписва фамилно име, име, моминско, име на майка, име на баща, 

пол. Това е с оглед извършване на проверката. Така приехме в 

Приложение № 8. Считам на още по-голямо основание, че това са 

кандидати, които подлежат на проверка, следва да приложим същия 

подход. 

При докладването на Приложение № 8 аз ви го докладвах по 

същия начин, както сега и колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Приемам. Ще извърша поправката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Ако 

няма други изказвания и предложения, моля, процедура по 

гласуване одобрението на Приложение № 61 от изборните книжа. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Ивков. Приложение № 62-МИ. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, следващата книга по сегашната 

номерация – да подчертаем – която ще претърпи промени в 

окончателния вид, е № 62-МИ. Обърнете внимание, не че е по-важно 

от другите, обаче все пак това е списъкът на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на независим кандидат. Това са тези 

кандидати, които знаете от инициативните комитети, те прилагат със 

заявлението. Приехме ги тези книжа вече и така наречената 

подписка. Трябва да се представи в структуриран вид – сме указали. 

Долу е подписът на члена. Въпрос, който изникна при предишните 

избори, аз поддържах тезата, че няма да го решим с книгата, може 
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би с принципното решение – тук съм се съобразил със закона и с 

мнението на мнозинството. Макар и различно от моето, аз считах, че 

може да бъде подписвана и от упълномощен член на инициативния 

комитет с оглед удобство. Това е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

 Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, тъй като ние приехме вече книга, 

която е подписката за партии и коалиции – списък на подкрепящите, 

в четвъртата колонка – тя се пада пета, ако смятаме и № - нямаме 

това допълнение за граждани на държава-членка на Европейския 

съюз. Така че трябва да уеднаквим двете книги по отношение на 

тази колонка. В книгата приехме и под списъка „долуподписаният“ – 

там по-различно беше – името и после подписа. Имаше нещо, което 

не помня точно. 

Да попитам докладчика какво налага последната колона? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Последната колона нищо не я налага 

според мен, тя е останала. Да.  Подписът е долу. Просто ще го 

караме да поставя два подписа. Да отпадне колоната. Аз не се сещам 

за какво е, не съм й обърнал внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Чаушев, 

имате думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Защо така избирателно си спомняме или 

не си спомняме и да се чудим защо присъства или не присъства? 

Още от 2016 г. си присъства, именно заради това, че не се знае пред 

кого се поставя този подпис. То присъства там, защото имаме 

безкрайно много жалби, че едни имена присъстват, а пред нас се 

твърди, че няма такива.  Затова присъства. 

Друг е въпросът дали ще продължава да присъства. Но да 

кажем: не знам защо присъства, е вече странно. Така е. Тъй че 

присъства именно заради това – за да се направи някакъв тип 

контрол или най-малкото отговорност. Когато има една жалба, 

някой, като си види именцата красни…. 
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Този подпис е за 30 имена, само че едното именце не знаем 

дали е на същия този. Нали? Или има и някакви други. Ето, затова е 

този подпис там. Както виждате, има съвсем друго освен да се 

правим, че от паметта нещо има в изказа. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Както решите. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: „Както решите“! 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, не пречи да седи последното, но е 

в повече, доколкото вече имаме долу съгласно измененията по-

късно, че долуподписаният с трите имена и се подписва члена на 

инициативния комитет. Не виждам какво налага наистина да се 

подписва и в тази колона. 

При това положение аз съм склонен да отпадне тази колона, 

за да уеднаквим. Не разбрах обаче на колегата Чаушев мотива, да не 

ми е убягнало нещо. Защото сега по новия тертип ние долу го имаме 

вече. Аз не съм съобразил да я махна. Долу има трите имена и 

подписа на всяка страница и наистина би могла и да отпадне 

колоната, освен ако не се ползват за сравнителен материал два 

подписа. Но не мисля, че е чак затова. 

Така че аз съм склонен да отпадне. Не възразявам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Госпожо 

Иванова, имате думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз имам няколко въпроса, свързани с 

обстоятелствената част.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Господин 

Чаушев иска да остане колоната,  господин Ивков иска да я махнем. 

Предлагате да я махнем.  Госпожо Цанева, поддържате ли си 

предложението да бъде премахната последната колона? Да. 

 Господин Чаушев, Вие? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз поддържам да остане. Тя има 

дисциплиниращ ефект, че срещу всяко име има човек, който е приел 

този подпис. Той има само ефекта да се въздържат тези, които 

събират подписите от написване на едни именца, а после с един 
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подпис, взети от някъде си, което впрочем в момента са изтекли 

абсолютно всички данни. В момента са изтекли!  

Няма никакъв проблем да се опишат едни имена. А тази 

графа стои поне като някакъв тип отговорност за злоупотреба при 

използване на лични данни. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Разбрах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, други 

предложения има ли? 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз съм съгласен с колегата 

Чаушев и изцяло ще подкрепя това. Въпросът е друг. Ако там, при 

предаването на съответните списъци няма подпис, какво правим? 

Приемаме ли го или не го приемаме? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не го приемаме, разбира се. 

Чл. 416, ал. 2: Избирател ……удостоверява с подписа си пред 

член на инициативния комитет.“ Тъкмо, защото на тези страници не 

знам колко ще са направени…. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Двадесетина, двадесет и пет обикновено! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Всички те дали ще бъдат положени пред 

един и същи член или 13 в един ден, 13 – в други. Хайде, сега пък 

този казус.  Нямало основание! Основанието е, както казах, чл. 416, 

ал. 2 – пред член на инициативния комитет и то в момента. А в 

момента стават само водоравно вече. Това е в момента, защото не 

знам 25 парчета дали са в момента. Ето затова става въпрос тук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други въпроси? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля този въпрос да се реши. Затова 

изчака колегата Иванова. Има две мнения, има аргументите на двете 

позиции. Аз искам просто да си запиша. Според мен и в двата случая 

няма да е грешно. Така че, ако колегата Цанева поддържа своето 

предложение, би трябвало да го подложите на гласуване. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това ми беше 

идеята – да го подложа на гласуване. Питах дали има други 

изказвания. 

Има две предложения. Госпожа Цанева предлага да отпадне 

последната колона,  господин Чаушев предлага да остане. Затова 

попитах има ли други предложения, за да го подложим на гласуване. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, аз скоро гледах филма „Истински 

детектив“ – всичките серии, но вече малко прекалено ще е.  Има 

„долуподписаният“, където се изписват трите имена. Още веднъж ли 

след два реда пък да ги пише? Аз съм съгласен да вземем всички 

мерки, да е ясно, както каза  господин Чаушев, подпис на 

гражданин-избирател – подпис на член на инициативния комитет, за 

да е ясно. Ако трябва, долу и двамата или тримата членове, които са 

събирали подписите,  да се подпишат. Обаче чак пък да го караме 

през ред да си написва трите имена, вече е малко повече. Реално, 

тези подписи не забравяйте, че се събират на крак. Освен сигурност, 

трябва пък и удобството на тези хора да гледаме, за да си съберат 

подписите. 

Мисълта ми е да не са твърде рестриктивни пък 

изискванията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, колеги, 

има две предложения - предложението на госпожа Цанева и 

предложението на  господин Чаушев. Тъй като предложението на  

господин Чаушев  да остане колоната е второ поред, моля процедура 

по гласуване за предложението….. 

Искате да кажете нещо ли? Заповядайте,  господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Текстът е пред Вас с колонка.  Господин 

Чаушев нищо не казва. Той си е просто такъв, какъвто си е. Но 

госпожа Цанева вече направи предложение да отпадне и т.н., и т.н., 

което е малко по-тънко и елегантно. Хайде сега сутрешно да не 

започваме за някакви си такива, и т.н., и т.н. Хайде, моля ви се. От 

толкова години сме, без тези историйки. Добре да се прикрия – 
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знаеш го и това – пък изслушвам, нищо че се правя, че ужким ето 

така витая някъде. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре,  

господин Чаушев. Извинявам се. Да, всъщност Вие нямате 

предложение, вие имате предложение да си остане така, както е 

предложено в книгата. 

Подлагам на гласуване предложението на колегата Цанева 

последната колона от книга № 62 да отпадне. Моля, процедура по 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 4 (Александър Андреев, 

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Таня Цанева); против – 10 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова).  

Предложението не се приема. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Идеята е, разбира се, всеки член на 

такъв инициативен комитет да ползва отделна страница от 

подписката. Какво толкова? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По поставения въпрос 

приключи гласуването. Други бележки, моля? Други бележки към 

Приложение 62? 

Има думата госпожа Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз имам някои притеснения във 

връзка с описателната част на този образец на книга. Мисля, че вече 

се разбрахме, че ще отпаднат конкретните дати, тоест, ще остане 

изписването само „не по-късно от 32 дни“.  

Другите ми съображения са следните. Започваме първото 

изречение, че в графа „собствено, бащино и фамилно име“ се 

изписват имената на избирателите според документа за 

самоличност, след което пишем, че списъкът трябва да съдържа 

имената, подписите, ЕГН и други данни по чл. 416, ал. 2.  

На мен ми се струва разумно да изпишем този текст, както 

изписваме в други книги текстове от закон, защото идеята е да ги 
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улесним, а не да ги препращаме към разпоредба на закона, която да 

търсят, тоест, всички данни, които трябва да съдържа списъкът. 

Същото е и с броя на необходимите подписи на избиратели в 

списъка по чл. 416, ал. 1. Малко по-дълга е ал. 1 на чл. 416, но 

според мен има и други книги със значително по-дълъг описателен 

текст. Може би трябва да изпишем пак за улеснение на тези, които 

ще събират подписи за независими кандидати. Да изпишем 

законовите разпоредби. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Помислих го. И аз не обичам бланкетните 

разпоредби в книжа. По съм склонен изобщо да махаме всякакви 

дребни шрифтове в такива случаи, отколкото да препиша ал. 2, 

която е половин страница с най-различни изисквания. Това не е за 

обикновен гражданин, когото на момента да улесня. Това е все пак 

за едни субекти, които влизат в политиката и искат да издигат 

кандидати. Нека да си видят Изборния кодекс, отиват на избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова има 

думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Не бях разбрана. Идеята ми е не да се 

възпроизведе ал. 2, а ал. 1. А там, където посочваш, че списъкът 

трябва да съдържа имената, саморъчните подписи и ЕГН и други 

данни, това са постоянният адрес или адресът на пребиваване. 

Просто да се изпишат, а не да се пише „и други данни по чл. 416“. 

Първото изречение „собствено, бащино и фамилно“ съвпада 

според мен с второто, че трябва да съдържа имената. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Текстът на ал. 2: „Избирателите, 

български граждани посочват имената, постоянния адрес в 

общината, съответно в кметството или района, ЕГН, а гражданите на 

друга държава-членка на Европейския съюз, имащи статут на 

постоянно…..“ и така си продължава много надолу. Кому е нужно 
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това да го преписвам с дребен шрифт в тази книга. Даваме 

индикация, даваме най-важното – имената, саморъчен подпис и 

ЕГН. При различните хипотези е различно. Това не е принципно 

решение, това е книга и то книга, която ще се изготви от напред, от 

компетентни лица  в дадения инициативен комитет.  

Аз не съм съгласен с предложенията на колегата Иванова. Не 

можах и да разбера точно, какви са мотивите, макар че много 

внимателно слушах. Ако е така, както беше изказано – да се добави 

текстът на чл. 416, ал. 2 от закона – съм против, защото нищо няма 

да кажем, защото законът при различните хипотези, за различните 

типове граждани дава различни изисквания, достатъчно е да 

индикираме. За чл. 416, ал. 1 изобщо пък не разбрах предложението 

какво е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Бойкинова 

има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз имам само едно предложение. В 

описателната част „избирателите се подписват пред член на 

инициативния комитет“ след изречението „При полагане на подписа 

си в списъка избирателите се подписват пред член на инициативния 

комитет“ – добавяме изречението – „При полагане на подписа си в 

списъка избирателят удостоверява своята самоличност“, което е 

всъщност новото изменение в Изборния кодекс от 2019 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.   

Те не могат да се уеднаквят, колеги, но че трябва да са 

сходни, защото в крайна сметка при едни условия трябва да бъдат 

поставени всички издигащи кандидатури. 

Има ли конкретни предложения? Ако няма, колеги, 

процедура по гласуване одобрението на Приложение № 62. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева,);  против –   3 (Александър Андреев 

Катя Иванова, Таня Цанева).  
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Колеги, само за миг да прекъснем доклада на книжата. 

 Госпожа Дюкенджиева има думата да докладва въпросите 

със СИЕЛА и предаване на смарт-картите.  

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, дойде  господин Стефан 

Митков с пълномощно от  господин Тодоров, с което има право да 

получи картите. Предлагам аз и  господин Димитър Димитров да 

подпишем протокола за предаване на СИЕЛА на 1735 броя смарт-

карти, за да можем да освободим  господин Митков да си ходи. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Те бяха изброени от 

представителя на СИЕЛА и той се съгласи, че това е цифрата. 

Който е съгласен, колеги, да подпишем такъв приемо-

предавателен протокол от госпожа Дюкенджиева и  господин 

Димитров, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

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

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Госпожа Бойкинова има думата. Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е писмото до председателя на 

Народното събрание. С входящ номер от вчерашна дата получихме 

писмо-отговор на наше писмо с информация за парламентарните 

групи в 44 Народно събрание, броя на народните представители в 

тях към дата 29.07.2019 г. 

Писмото е с вх. № МИ-02-3 от 30.07.2019 г. Не знам дали е 

качено, но аз мога да ви ги прочета: Парламентарна група на ГЕРБ – 

95 народни представители, Парламентарна група „БСП – за 

България“ – 79, Парламентарна група Обединени патриоти – 24 

народни представители и нечленуващи – 5. 
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Поради това ви предлагам с ново писмо до председателя на 

Народното събрание да ги уведомим, че съгласно § 1, т 4 от 

Допълнителните разпоредби парламентарно представени са 

партиите и коалициите, които са участвали в последните избори за 

народни представители и имат парламентарна група в Народното 

събрание към датата на насрочване на съответния избор. 

Предвид горното и в изпълнение на правомощията на 

Централната избирателна комисия да назначи общинските 

избирателни комисии, които трябва да са в съотношение на 

парламентарно представените партии и коалиции горната 

информация ни е необходима към датата на насрочване на изборите 

за общински съветници и кметове с Указ № 163, обнародван в 

"Държавен вестник" от 16 юли 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, други 

предложения? Ако няма други изказвания, моля, процедура по 

гласуване на предложеното писмо. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева);  против 

–   няма. 

Предложението се приема. 

Благодаря Ви,  госпожо Бойкинова. 

 Господин Ивков, продължаваме с Вашите книжа. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Книга № 63 е следващото удостоверение 

за регистрация на кандидат. За всички кандидати – едно 

удостоверение. Затова е включен и УН на общинския съвет и на 

чужд гражданин. Ще има и ЛН. Това е образец, който ви предлагам. 

Правните основание са чл. 87, ал.1, т. 14 от Изборния кодекс, защото 

никъде не пише, че трябва да им се издават удостоверения на друго 

място. Сега можем да включим и други. Но това е една простичка 

книга – удостоверение, че е еди какъв си и го подписват председател 

и секретар на Общинската избирателна комисия. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Едва ли има някакъв спор по това удостоверение. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по одобрение на 

Приложение № 63 от книжата. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова);  против 

–   няма. 

Предложението се приема. 

Продължавате ли,  господин Ивков? Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, продължавам, защото следващата 

книга е доста дългичка. Не мисля, че е от някакво особено значение, 

но това е входящ регистър на кандидатите за общински съветници. 

Има значение за това да уеднаквим практиката на общинските 

избирателни комисии. Този регистър не се публикува, но, за да 

улесним тяхната работа, тъй като те регистрират кандидатските 

листи, кандидатите.  

Виждате го - № 64-МИ – сега така номерирано. Започваме. 

То е построено така и го оставих така въпреки колебанията. Не знам 

дали да изписваме цялото му име и след това отделни графи. Реших 

да го оставя, както е било. 

Дадени са три подраздела – входящ регистър на кандидатите 

за общински съветници, входящ регистър за кандидатите за кмет на 

община и район и отделен, трети раздел – на кандидатите за кметове 

на кметства. 

Това приложение има 5 страници с пояснителния текст. 

Предлагам ви страница по страница да давате индикация, забележки 

и да го гледаме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Иванова. Имате думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз имам само едно предложение. Вчера 

имахме същия казус във връзка с входящия регистър, който води 
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Централната избирателна комисия – че той се различава от 

публичния регистър и възприехме вместо чл. 57, т. 11 да бъде 

посочено правомощието по чл. 57, ал.1, т. 1. 

Тук предлагам чл. 87, ал. 1, т. 14 да бъде заменено с т. 1, а 

именно, че Общинската избирателна комисия осъществява 

дейностите по прилагането на Кодекса, тъй като публичният 

регистър по т. 14 е нещо различно от този входящ регистър. Това ми 

е предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението. 

За коя друга книга казахте от вчера? 

КАТЯ ИВАНОВА: Вчера беше за входящия регистър, който 

води Централната избирателна комисия – че той е нещо различно от 

публичните регистри и посочихме общите правомощия на 

комисията по чл. 57, ал.1, т 1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не съм сигурна, че сме 

го направили. 

КАТЯ ИВАНОВА: Направихме го, гласувахме го. Чл. 39 и 

чл. 40 ги заменихме с чл. 57, ал. 1, т. 1, защото публичните регистри 

по буква „А“ са нещо различно. Същият, аналогичен е случаят и сега 

с входящия регистър на ОИК. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: На мястото на чл. 39 в 

поправеното стои чл. 57, ал.1, т. 13. Не съм го поправила. 

КАТЯ ИВАНОВА: Нали се обединихме, че това е различно 

от публичния регистър. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Така е. Ще го поправя сега - чл. 

39 и чл. 40 да стане чл. 57, ал. 1, т. 1. Моя грешка е. Ще го поправя 

сега. Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът, приемате 

ли бележката? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Принципно – не, макар че има резон и 

щом така е било, няма да водим дебати. Не мисля, че е от 

практическо значение. Има резон в това, което казва колегата.  
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Обаче за мен специалният текст е именно т. 14, защото там е 

дадено кумулативно – той го регистрира и води публичен регистър. 

Ако искате, можем да направим Приложение ….., но именно 

входящият регистър е свързан с регистрацията, а не с общата 

ръководна дейност. Т. 1 на чл. 57 и на чл. 87 използваме, когато 

няма какво друго да сложим. Тук има. 

КАТЯ ИВАНОВА: Публичният регистър изглежда по съвсем 

различен начин. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Така е, публичният регистър е нещо 

отделно. Дотук съм абсолютно съгласен с мотивите на колегата 

Иванова. Но пак казвам, в т. 14 изречението има две взаимно 

свързани части, кумулативни. Казва: регистрира и води публичен 

регистър.  

Аз втората част не я коментирам, обаче първата – входящият 

регистър е пряко свързан с регистрацията. Какви са 

последователностите й: идваш, приемаш го и вписваш данните във 

входящия регистър и го регистрираш. А публичният регистър е вече 

друго. Кумулативно се изискват тези неща да прави Общинската 

избирателна комисия. 

Така че едно бързо гласуване да има. Аз си поддържам така 

книгата. Не казвам, че няма резон. Ако и другата сте я приели така и 

ако ще надделее да уеднаквяваме, добре. Но аз обяснявам каква е 

логиката специалният текст да седи, а не общият. 

КАТЯ ИВАНОВА: Според мен регистрацията не идва от 

записването на имената във входящия регистър, а от решението, 

което приема Общинската избирателна комисия.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Нямам други аргументи, но не считам 

въпроса за най-важен. Резонно е, но аз държа на това. 

(Госпожа Иванова говори извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Понеже още един аргумент се изтъкна, аз 

продължавам да държа така да останат, защото достатъчно са 
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разграничени с това, че на едното пише „Входящ регистър“ с големи 

букви, а на другото пише „Публичен регистър“. Това е следващата 

книга. 

А основанието е чл. 87, ал.1, т. 14 и на двете, защото в т. 14 са 

дадени две задължения – да регистрира и да води публичен 

регистър. Така че не пречи според мен и двете книги да са с правно 

основание ал. 1, т. 14 – това е специалният текст на закона, който 

говори за регистриране и за водене на публичен регистър. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Андреев, 

заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз това предложение щях да 

направя – да отпадне чл. 87, ал.1, т. 14, тъй като в чл. 414, ал. 4 

изрично се казва, че се регистрират във входящ регистър, което е 

специалното основание за тази книга. 

Отделно от това моето предложение в чл. 414 освен ал. 4 да 

добавим и ал. 1, тъй като вътре е описано какво трябва да съдържа 

регистърът. Чл. 414, ал. 4 казва, че тези обстоятелства, които са по 

ал. 1, се вписват в регистъра. С оглед на това считам, че има място 

тук да се посочи горе в основанията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги има ли? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен. В тази книга да отпадне, 

в другото да седи обаче. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да отпадне чл. 87, ал. 1, 

т. 14 като правно основание? Добре. Докладчикът приема да се 

включи и ал. 1 на чл. 414 от Изборния кодекс. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Само за яснота. Чл. 87, ал. 1, т. 14 отпада 

и добавяме чл. 414, ал. 1 и ал. 4 и чл. 412. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма други 

изказвания по това приложение, след като уточнихме правното 

основание?  

 Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В регистъра, който е за кмет на община и 

за кмет на район, е записано постоянния и настоящ адрес на 
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територията на общината/района. Ние още не сме приели принципно 

решение кои могат да се кандидатират за кметове на райони и на 

общини. Но ако стъпим на последното решение, което е най-горе - 

№ 1487 – да бъде за територията на общината, а да се махне „район“. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, резонно е предложението. Ако стъпим 

на досегашната практика, беше достатъчно да е на територията на 

общината и има резон да е така, а не както го предлагам. Съгласен 

съм, стига да не вземем друго решение, разбира се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?  Няма 

други изказвания. 

Колеги, процедура по гласуване одобрението на…. 

Има думата госпожа Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Идеята ме е, че в описателния текст под 

първия входящ регистър, там, където изписваш кандидатите за 

общински съветници на всяка партия, коалиция или местна 

коалиция, тук имаме и независими кандидати за общински 

съветници.  Те също формират кандидатски листи и може да има 

такива. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът по това 

изказване? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Съгласен съм, ще го добавя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приемате. Добре. 

 Господин Николов, имате думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз по повод на предложението на 

госпожа Иванова искам да се изкажа. Забелязах го същото, но 

обстоятелството, че тук са посочени само партиите, коалициите и 

местните коалиции, си го обясних, когато си зададох този въпрос, с 

думата „последователност“. Предполага се, че когато тези три 

субекта предлагат кандидати, те ще предложат повече от един. 

Затова са посочени само тези три субекта, че трябва последователно 

да са подредени. А при инициативните комитети – зададох си го 

този въпрос сам за себе си преди 15 минути и реших да не се 

обаждам, докато при независимите кандидати обичайно има един-



28 

 

единствен независим кандидат за съветник. Те също на ред 5 се 

отбелязват. 

Тоест, тук, заради това, че са последователно подредени, 

трябва да се изписват всичките така, както ги е подредила партията, 

коалицията или местната коалиция. Можем да добавим за 

инициативните комитети с някаква запетайка впоследствие. Но 

заради думата „последователност“ може би не бива да приравняваме 

инициативния комитет на предходните три субекта, които обичайно 

предлагат няколко десетки кандидати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря на колегата Николов. Аз знаех, 

че това е мислено, но можа сега да ми дойде аргументът защо да 

седи така. Горе, в т. 2 е изпълнено това – имаме партия, коалиция, 

местна коалиция и инициативен комитет. Тоест, постигаме логиката 

на колегата Иванова. 

Обаче долу се казва само за отделните редове. Затова има 

резон да отпадне инициативният комитет, защото той е само с един 

кандидат. Така че съм по-склонен – това не е пропуск, това 

умишлено е така направено – така че съм по-склонен да остане, 

въпреки че първоначално се съгласих. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И независимият кандидат се 

вписва на отделен ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Какво пречи едно 

изречение за независимия кандидат? Така приема ли докладчикът? 

Още веднъж думата има  господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предлагам да направим едно второ 

изречение, сегашното второ да стане трето, със следното 

съдържание: „Кандидатите за общински съветници, предложени от 

инициативни комитети, се вписват на ред 5.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз разбирам, че  

господин Николов иска това да бъде в обяснителната част. Нали?  
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Приемаме ли, колеги, да пишем кандидата на инициативния 

комитет самостоятелно? 

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, защото ясно е къде се пише. Иначе 

трябва да опишем във всички точки пак какво се пише със ситно. 

Гледам, където можем книга на пет страници, да я олекотим.   

Напротив, благодарен съм на колегата Николов за въпроса 

защо го няма. То е помислено, за да го няма. Ясно е, че на ред 5 се 

вписват кандидатите, ясно е и субектите кои са по т. 2. Всичко друго 

е излишно. Само сме дали допълнения, за да е ясно, че партии, 

коалиции, местни коалиции ще ги вписват един под друг по 

поредността, защото там има поредност. Другото е излишно. 

Да се гласува. Аз съм против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Николов, 

заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз си оттеглям предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Други колеги? Няма 

други изказвания. 

Колеги, процедура по гласуване одобрението на Приложение 

№ 64 с направените корекции. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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. 

Господин Ивков, имате думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, следващата книга е публичният 

регистър, за който стана дума. Тук правното основание е само чл. 87, 

ал.1, т. 14. Описано е. Има три таблици, съответно на входящия 

регистър. Книгата е № 65-МИ. 

Първата таблица е публичният регистър на кандидати за 

общински съветници. Имаме партия, коалиция, местна коалиция и 
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инициативен комитет, общината, поредния номер на кандидата, 

собствено, бащино и фамилно име и се подреждат, когато са на 

партии и коалиции. Тук е изпуснато това пояснение. 

Следващата таблица е за кмета на община/район за градовете 

с районно деление. Регистрите са отделни, а ние имаме една книга за 

три отделни регистъра. Би трябвало да се водят като три отделни 

регистъра и да се публикуват на интернет-страниците на 

Общинските избирателни комисии. 

Тук вече, разбира се, имаме и номера на решението на ОИК и 

поредния номер на кандидатската листа в бюлетината за гласуване 

след тегленето на съответния жребий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА:  Става дума за първия образец на 

публичен регистър на кандидатите за общински съветници в графа 5 

така, както е изписано отгоре – собствено, бащино и фамилно име на 

кандидатите за общински съветници. Тук няма да попаднат 

гражданите на други държави-членки на Европейския съюз, които 

имат правото да бъдат избирани за общински съветници. 

Затова да запишем може би само общото понятие и имената 

на кандидатите за общински съветници, като е ясно, че там, където 

са с две имена, ще бъде… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И ще направим, струва 

ми се така, че в 99 процента от случаите, както това е правилото, да 

оставим неяснота какво точно да вписват. Ако чуждите граждани 

нямат три имена, ще се записват с двете. 

Други колеги? 

Заповядайте, господин Андреев. Имате думата. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам едно питане. В колона 7 

и в останалите публични регистри нямаме, тъй като това е 

последващо след тегленето на жребия, според мен би следвало да 

отпадне и да няма такава, а да остане само до колона 6 – решението 

на ОИК за регистрация. 
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Това е моето предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, така е. Аз казах, че е след жребия. 

Очевидно ще се попълни. Според мен не пречи да остане и тя ще се 

попълва тогава, когато имаме вече проведен жребий и влязъл в сила, 

защото дава една пълнота. А това пък е най-съществената 

информация – номерът на кандидатската листа в бюлетината за 

гласуване. Така че тя ще седи непопълнена до преди жребия, това е 

ясно. Както решите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Отново  господин 

Андреев има думата. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз считам, че в публичния 

регистър на общинските избирателни комисии няма място да има 

поредния номер в кандидатската листа на бюлетината за гласуване, 

тъй като тя и по различен начин се формира след измененията. 

Едното е жребият, който се тегли, другото са местните коалиции и 

инициативните комитети по подреждането съгласно регистрацията.  

Отделно от това в предизборната кампания всяка една от 

политическите сили, всеки кандидат си има своите материали, които 

са предизборни, за да може по този начин да се агитира. Не е 

публичният регистър, където да са изписани. 

Затова аз държа на това предложение. Ако се приеме – да, ако 

не…. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Ивков или 

преди това  господин Николов да чуем. По същата графа ли,  

господин Николов? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: По същата графа.  

Колеги, аз поддържам текста на публичния регистър така, 

както е направен именно с аргументацията обаче на  господин 

Андреев. Имаме много сложен ред, определен в чл. 423, ал. 1 и ал. 2 

за определяне на номерата на кандидатските листи за общинските 

съветници, в това число за кметовете. 
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От тази гледна точка трябва да се ползват всички възможни 

начини гражданите, избирателите да бъдат информирани 

предварително с кой номер бюлетина и по-скоро номер в 

интегралната бюлетина са предпочитаните от тях кандидатски 

листи. Публичният регистър затова е публичен, това му е 

предназначението – да дава в концентриран вид основните 

параметри на информацията, от която се интересува избирателят. Те 

се публикуват на сайтовете на съответните общински избирателни 

комисии. Така че според мен, както графа 7, така и графа 6, трябва 

да останат. 

Има това неудобство, че в началото те няма да бъдат 

попълнени. Но впоследствие, след като, разбира се, след жребия, 

който прави Централната избирателна комисия, по поредността на 

постъпване на заявленията за регистрация, която ще се отразява в 

книга № 64, предполагам, съответно те ще бъдат попълнени и трябва 

да присъстват тук, за да бъде улеснен максимално избирателят. 

Това е моето съображение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Отново  господин 

Андреев. Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Съжалявам, че отново взимам 

думата, но считам, че публичният регистър трябва да отразява 

обстоятелствата, които се съдържат в регистъра и в решенията на 

Общинската избирателна комисия, а не просто да се добавят други 

графи, които ние считаме за редни или нередни да се добавят. 

Публичният регистър трябва да отразява това, което е вписано като 

обстоятелство в това производство по регистрацията на 

кандидатските листи. 

С оглед на всичко това аз поддържам моето становище. 

Считам, че няма нищо чак толкова сложно в реда за определянето на 

номерата в бюлетините. По тази логика би трябвало и в нашия 

регистър също да седят номерата на бюлетините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът?  

Господин Ивков, имате думата. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Поддържам книгата така, както е 

представена. Тридесет и един дни е срокът за теглене на жребия. 

Доколкото си спомням, за регистрация беше 32. Не съм сигурен. Е, 

какво толкова ще стане, ако се изчака 31-ия ден да се попълни тази 

графа? Считам, че тя е най-интересната за хората  и споделям 

мнението на колегата Николов, че регистрите, които са за 

публикуване, целят точно това – в концентриран вид да дадат 

нужната информация на всеки участник в изборите, независимо в 

какво качество.  

Не виждам пречка тази графа да остане и да се попълва, 

разбира се, тогава, когато имаме данните по нея.  Повече няма да 

дебатирам, защото не го считам също за някакъв основополагащ 

въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги по този 

основополагащ  и по другите въпроси? 

Да го подлагаме ли на гласуване въпроса за графа последна? 

 Господин Войнов, имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз искам да взема отношение по втората и 

третата таблица – образец на публичен регистър на кандидати за 

кмет на община/район и образец на публичен регистър на кандидати 

за кмет на кметство. 

Що се отнася до втората таблица, би трябвало според мен в 

колони 3 и 4 да има много редове, не само един ред, както в долните 

таблици има много редове на 3 и 4, би трябвало и тук да се направят, 

тъй като една партия или коалиция може да регистрира кандидати в 

една община и в различни райони. 

В долната таблица – регистър на кандидати за кмет на 

кметство – във втората колона, където са кметствата, също трябва да 

има много редове, тъй като за всяко кметство – отделен кандидат, 

който се записва в графа 3. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Ивков. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Абсолютно приемам. Да. За кметове – 

също. Колеги, колони 3 и 4 в таблица 2 стават с много редове и също 

така за кметове на кметство – колона 2 в последната таблица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И още,  господин 

Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Също в последната таблица графа 4 трябва 

да е с един ред, също графа 5 и 6 трябва да са с по един ред. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Вие мислите, че редовете означава броя  

на партиите ли? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, така изглежда. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Защото трябва да напишеш една партия на 

всеки ред. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, разбрах. Един ред ще имат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Увеличихме и 

намалихме броя на редовете.  

Други изказвания, колеги?  Господин Андреев държи да се 

подложи на гласуване предложението му да отпадне последната 

графа – пореден № на кандидатската листа във всичките три 

таблици. 

Моля, колеги, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 7 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Йосифова);  против – 6 (Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Стефка Стоева).  

Предложението не се приема. 

Други бележки има ли, колеги, по Приложение № 65 или да 

го подлагам на одобряване? Няма изказвания. 

Моля, колеги, гласуваме за одобрението на Приложение     № 

65 от изборните книжа. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова);  против –   2 (Катя 

Иванова, Александър Андреев).  

Предложението се приема. 

И така, колеги, Приложение № 66. Заповядайте, господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това е нова тема – заявление за 

регистрация на застъпници. Знаем, че се регистрират от Общинската 

избирателна комисия. Заявлението е едно общо. На първия ред 

виждате наименованието на партията, коалицията, местната 

коалиция и инициативния комитет, от кого е представляван, чрез 

еди-кого си, заявява регистрация на еди-колко си застъпници. 

Приложените документи са пълномощно, ако се издава от 

лице, списък с имената, ЕГН, ЛН на застъпниците, на хартиен и 

технически носител, адрес за кореспонденция – задължително, 

декларация-съгласие за личните данни. След това идват вече 

поясненията – законовите основни положения, интерпретирани в, 

така наречения, ситен шрифт. 

Темата е уредена в чл. 117 и следващите на Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Това са чисто технически бележки. В другите книжа, общо 

взето, махнахме тези черти „подпис/подписи“ и остана 

множественото число – „подписи“, горе „заявяваме“. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Долу мисля, че би следвало да 

отпадне и да има само на едно място „подпис/подписи“ или то вече 

стана „подписи“ и „представляващ инициативния комитет“ да бъде 

горе, защото няма смисъл отделно да има.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма други 

изказвания по обсъжданото приложение, моля, процедура по 

гласуване одобрението на Приложение № 66. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
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Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Таня Йосифова);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Следващото приложение,  господин Ивков. Приложение       № 

67, колеги. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това е едно приложение за регистрация на 

заместващи застъпници на кандидатската листа за изборите за 

общински съветници и кметове. То до голяма степен повтаря 

другото. Да не търсите кого заместват, има го в таблицата. Каква е 

бройката на заместващите – това е определено със ситния шрифт. В 

закона по памет е казано, че когато не може някой да изпълнява 

функциите си или по предложение на политическия субект  - такива 

обстоятелства не се изследват, те просто казват кого с кого да 

заменим. 

Би трябвало да възприемем направените от предишната книга, 

разбира се, промени, включително на колегата Андреев за 

инициативния комитет. 

Няма някакви други особености тук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги?  

Да остане ли само множествено число? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, не. Това го направих вече, няма какво 

да го обсъждаме, веднъж като сме го направили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения, 

колеги? Бележки по обсъжданата книга? 

Ако няма, колеги, моля процедура по одобрение на 

Приложение № 67 от изборните книжа. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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. 
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Приложение № 68,  господин Ивков. Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, няма да е № 68, макар че то е 

поред, защото беше прието със сходно съдържание от колегата 

Николов. Затова минаваме на Приложение № 69-МИ, а Приложение 

може всеки, който иска, да го погледне и да го сравни. 

Приложение № 69 е входящият регистър на предложените за 

регистрация застъпници и за заместващите застъпници в изборите за 

общински съветници и за кметове. Правното основание е чл. 87, ал. 

1, т. 18 във връзка с чл. 118, ал.1, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс. 

Виждате реквизити в таблици. Да ги чета, мисля, че е 

излишно. Аз не намирам някой да липсва от практиката по 

регистрация. Отгоре пише, че това са изборни книжа за местните 

избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, възникна въпрос т. 4 дали да не 

отпадне, защото ал. 6, изречение второ казва, че при избори за 

общински съветници и кметове кандидатските листи на общинските 

съветници и кметовете на една и съща партия и коалиция може да 

бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна 

секция в изборния ден. 

Има хипотези, при които отива в друга избирателна секция, 

защото той пък не е обвързан със секция. Затова сме уточнили за кой 

вид избор е. Това обсъждахме с колегата Войнов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли други 

изказвания?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Горният образец става образеца на стр. 2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Стр. 2 се попълва, когато 

горният образец го няма. А то с горния и без горния образец пак е 

ясно, че стр. 2…. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Приемам предложението на колегата 

Иванова да отпадне чл. 87, ал.1, т. 18 само по аналогия с това, което 

приех и при предишната книга. Там си направихме дебата, гласува 
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се или не се гласува, но отпада. Остава чл. 118, ал. 1, 4 и 5 с 

аргументите на колегата Иванова и колегата Андреев от предишната 

книга – пак за входящия регистър. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Има ли 

изказвания? 

Ако няма, колеги, моля процедура по одобрение на 

Приложение № 69 от изборните книжа. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

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

против –   1 (Александър Андреев).  

Предложението се приема. 

Приложение № 70, моля. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това е регистърът за публикуване на 

застъпници в изборите. Той е простичък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

предложения по този проект за изборна книга? 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предложението ми е да се добави 

за кой вид избор е. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Къде? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Като отделна графа, защото 

публичният регистър де факто не съответства на входящия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Заповядайте, 

госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз мисля, че трябва да се добави още 

една графа, която не знам точно как да бъде озаглавена. Може би 

„забележка“. Тя е свързана с това, че е възможно заличаването на 

регистрация на застъпник, което няма къде да бъде отразено, освен в 

нарочна графа за заличаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Докладчикът 

възприема ли предложението? 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Не.  Не е по-голям входящият регистър. 

Той гони други цели. За публичния регистър даваме само имената на 

застъпниците и бройките на отделната партия. Считам, че това са 

абсолютно достатъчно данни, от които има интерес. Така е било и 

така предлагам да остане. Няма някакви аргументи, че да налагат да 

променяме тази книга, като промяна на закона и т.н. 

КАТЯ ИВАНОВА: Когато регистрацията на застъпник е 

заличена, това се отбелязва в регистъра. Въпросът е къде ще бъде 

отразено. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Разбира се, че срещу името. Не с черта, а 

ще се напише „заличен“ срещу името му. Иначе да правим нова 

графа за заличените?!? Ние, ако вървим в тази насока, има и 

заместващи. Ще трябва да направим и за тези, които са били 

първоначално регистрирани, след това заместени. Тук са дадени 

основните положения – какви са в крайна сметка застъпниците, на 

кой субект са и номера на удостоверението, за да може да проследят 

колко броя са, дали отговарят на изискванията на закона по бройка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има 

предложение от  господин Андреев да се включи още една колона в 

таблицата, за да стане ясно за кой вид избори е регистриран 

съответният застъпник. 

Моля, процедура по гласуване на това предложение на  

господин Андреев. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова);  против –   3 (Емил Войнов, Ивайло 

Ивков, Силвия Стойчева).  

 Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Съгласно чл. 118, ал. 4 

удостоверението на заменения заместник се анулира в случай, че 

имаме заместване и промяната незабавно се вписва в публичния 
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регистър на застъпниците, каквото и да означава това. Промяната 

трябва да се впише. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам да има още една 

колона, която да е озаглавена „Забележки“, където да се отразява в 

случай, че застъпникът е заличен и на негово място е регистриран 

заместващ застъпник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: След номер на 

удостоверението да има още една колона – „Забележки“. 

Колеги, има ли други предложения?  

Докладчикът съгласен ли е с последното предложение? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: С никое предложение не съм съгласен, 

защото считам, че колегите си търсят работа с тези предложения, не 

казват нещо съществено и важно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тогава, колеги, ще 

подложа на гласуване предложението да се включи още една колона 

с означение „Забележка“, където да бъде описвано, когато има 

заместващ застъпник или заличен застъпник. Там, в графа 

„Забележки“ да бъде отбелязвано това. 

Колеги, моля процедура по гласуване на предложението за 

включване на още една колона – „Забележки“. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Таня Йосифова);  

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, други предложения по този проект за изборна книга? 

Ако няма, да гласуваме цялата изборна книга – Приложение № 70. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 
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Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

против –   няма. 

Предложението се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, Приложение   

№ 71. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това е удостоверението. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: На последния ред, преди 

„Председател“ „в изборите за общински съветници и за кметове“. 

Добавете „за“ пред „кметове“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги, моля, по 

Приложение № 71 – удостоверение за застъпник. Няма други 

изказвания. 

Моля, колеги, процедура по одобрение на Приложение № 71. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, Приложение № 72 Има думата докладчикът.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, Приложение № 72 е на друга 

тема. Не знам защо така се паднаха, защото такова беше вътрешното 

разпределение, а те се преномерираха. Все едно, направил съм го, 

докладвам го. 

То е за допълнително вписване на придружителите в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 

г. Трите имена, подчертаваме им важното. Махнах болдвания текст, 

защото, доколкото се сещам, се разбрахме да нямаме болдван текст, 

но оставих подчертано и важно, защото наистина е важно. Има 

практическо приложение това в смисъл понякога се вписват в 

избирателния списък и това води до прокурорски преписки. 
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Основното е рестрикция – записано е отдолу. Иначе 

таблицата е със съответните реквизити.  

Може ли чужд гражданин да е…. и ако може, той няма 

собствено, бащино и фамилно име – можем да напишем пак имената 

тук. Според мен може и съм го оставил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Който желае да каже нещо, на микрофона. 

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Едно лице се нуждае от придружител. 

Придружителят му е синът, дъщеря му или племенникът му, който 

междувременно е отишъл да учи, да работи в далечна чужбина и е 

придобил чуждо гражданство в страна, в която не може да има 

българско. И той няма да може да го придружи, защото ние говорим 

за някакви активни, пасивни избирателни права, а пък колегата 

Бойкинова чете, че пишело ЕГН. 

Аз не виждам изрична забрана в Кодекса да го придружи 

лице от каквото и да е гражданство и държа на книгата, както съм я 

представил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

В заглавната част е посочено за кой избор става дума – на 27 

октомври 2019 г. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Трябва да падне и да остане само 

правното основание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Какво правим с графа 2? Да остане ли така, както е предложено в 

книгата или ще се гласува другото предложение? Питам, за да 

подложа на гласуване. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз правя тогава предложението 

във втората колона да остане само ЕГН така, както е предвидено и в 

чл. 236, ал.2, където изрично пише, че имената и единния 

граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“, 
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което ограничава и кръга на лицата, които могат да бъдат 

придружители. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ал. 2 действително иска имената и ЕГН на 

придружителя. Но ал. 1 казва, че избирателят може да гласува с 

помощта на придружител, посочен от избирателя. Тоест, 

избирателят влиза и казва: искам този да ми бъде придружител. 

Гласува. И след това трябва да се впише. 

Така че, ако е гласувал, примерно, с гражданин, който не е 

български гражданин, какво правим тогава? Вече е извършено 

придружаването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Все пак има и конкретни действия. 

Мислите са от действията, а не просто думичките. Дайте да видим 

едно. Придружителят се допуска само до кабината за гласуване. 

Какъв е тук проблемът един човек да се подпира на друг човек, 

който да го изпрати до кабината за гласуване и то само в определени 

случаи? Това е просто помощ до кабината. В кабината е тайната на 

гласа. Аз не виждам защо един човек да не придружи друг човек, 

пък бил той Х У или Z, до кабината за гласуване. 

Нали четем закона. Какво искате сега? Нали сме големи 

пунктуалисти? Е, пише ли го пък онова другото за другите? Ако 

приемем принципа да четем досконално, май така излиза.  Какъв ви 

е проблемът с личния номер там, не мога да разбера. Какъв ви е 

проблемът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ал.6 изрично и 

изчерпателно казва кой не може да е придружител. Там да виждате 

да са чужди граждани, граждани с друго гражданство? Явно законът 

просто не е съобразил, че има и такава хипотеза. Но категорично не 

е в изключенията по ал. 6. 

 Господин Николов, заповядайте. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, само един допълнителен 

аргумент ще ми позволите към това, че придружителите могат да 

бъдат и чужди граждани и то е следният. Специално за тези избори, 

както и за изборите за Европейски парламент могат да бъдат – и този 

запис трябва да остане както е – е признато правото, имат активно 

избирателно право – това казах – чуждите граждани да гласуват. 

Това е фундаментът. Оттук вече следва естествената проекция, бих 

казал, и едно продължение да имат право и да бъдат придружители, 

след като законът им дава по-голямото – да гласуват – защо да не 

изпълнят тази – не бих казал техническа функция – но функция на 

участие в изборния процес? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, предлагам след 

станалия дебат да гласуваме предложението на  господин Андреев. 

Колеги, гласуваме предложението на  господин Андреев да 

остане само ЕГН, да отпадне ЛН и адрес на пребиваване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

Катя Иванова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова); против – 4 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня Цанева).   

Няма решение, защото няма необходимите гласове. 

Други колеги? Моля, колеги, концентрирайте се. Знам, че сте 

много изморени. Има ли други допълнения, корекции към 

Приложение № 72? 

Ако няма, колеги, моля, процедура по одобрение на това 

Приложение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

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

против –   1 (Александър Андреев).  

Предложението се приема. 

Колеги, следващата книга. Заповядайте, господин Ивков. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: това е последната от моите книги и е за 

избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния 

списък в изборния ден, които попълват една декларация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, това е 

Приложение № 73. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: това е за кръга лица, които се намират в 

лечебните заведения и домовете. Вписани са, описани са и след това 

се явяват да гласуват в секцията по постоянен или настоящ адрес, 

които попълват тази декларация. Това също така е за лицата, които 

са в местата за задържане – мисля, че това беше другото основание – 

но без да са осъдени с влязла в сила присъда. Там има един 

деликатен момент, мисля, че беше в чл. 29, че трябва тези места да 

са в секцията, в която той има избирателно право. Това е чл. 29, ал. 

2. Другият кръг лица са тези, които са заети.  

Аз доста гледах тази книга, за да си ги припомня. Мисля, че 

така е добре, както ви я предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако докладчикът е 

приключил, има думата госпожа Иванова. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз предлагам в първото тира на 

„декларирам, че не съм гласувал в изборите за общински съветници 

и кметове и няма да гласувам на друго място“. И в чл. 233 и в чл. 235 

е  записано, че „сега няма да гласувам в друга избирателна секция“. 

Всичките ни декларации са били „че няма да гласувам на друго 

място“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така ли казва законът – 

„на друго място“? Законът това е употребил. 

 Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз предлагам към тази декларация още 

едно основание да добавим. То е чл. 264, ал. 4 и в обяснителната 

записка да добавим, че декларацията се подава и от избирател, който 

не е вписан в избирателния списък, но има право да гласува. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приема ли го 

докладчикът? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Добре. 

Други колеги? Други колеги желаят ли да се изкажат по 

Приложение № 73? Няма други желаещи за изказване. 

Колеги, процедура по одобрение на Приложение № 73 от 

изборните книжа. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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. 

Благодарим на  господин Ивков. Той изпълни своята част от 

изготвяне на изборните книжа. 

Колеги, 13,00 ч. е. Предлагам да дадем почивка. Имаме още 

изборни книжа и още точки от дневния ред. Ние сме на т. 1 от 

дневния ред. 

Почивка, колеги, до 14,30 ч. Продължаваме в 14,30 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме 

заседанието.  

Колеги, предлагам да спрем с книжата, защото минахме 

доста и това е тежка работа, трябва да се внимава. Умората 

стана доста голяма. Утре ще продължите по книжата.  

Колеги, минаваме към точка втора. 

 

2. Доклади относно искания за отваряне на 

запечатани помещения. 
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Ще помоля госпожа Дюкенджиева да води втората част 

от заседанието. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА 

ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Заповядайте по т. 2, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЦИК-14-82 от 

30 юли 2019 г. от кмета на община Девин, област Смолян,   с 

искане за разрешаване на достъп до запечатани помещения, 

които се намират на етаж II в Дом на културата – гр. Девин, на 

ул. „Орфей“ № 1, и в които се съхраняват, описаните в Проекта 

на решение, изборни книжа и материали, на практика от всички 

видове избори, референдуми, поради което и Проекта на 

решение  трябва да бъде без обозначение. 

Достъпът е необходим във връзка с изтичане срока на 

съхранение и предаването на книжата и материалите от изборите за 

Европейския парламент през 2014 г. на отдел „Държавен архив“ – 

гр. Смолян, при Дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив. 

Проектът е в моя папка под № 603, който е стандартен. 

Предлагам Ви на посочените правни основания да бъде 

разрешено отварянето на запечатаните помещения, за да бъдат 

дадени книжата и материалите на Държавен архив“ – Смолян.  

Предлагам само едно допълнение в решението, тъй като 

имаме и изборни книжа от национални референдуми, в 

диспозитивната част да добавим един абзац, всъщност стандартен. 

Не знам защо не е излязъл – до кога се съхраняват съответните 

изборни книжа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря.  

Колеги, чухте доклада на госпожа Иванова. 

Има ли други предложения по Проекта за решение? – Не 

виждам. 
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Моля, процедура по гласуване.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Таня Цанева), 

против – няма, извън залата са  (Ивайло Ивков и Николай Николов).  

Приема се единодушно. 

Решението е № 580, госпожо Иванова. 

Имате ли друг доклад? 

КАТЯ ИВАНОВА: Не, нямам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо водеща. 

Това, което ще Ви предложа, е текста на писмото, което 

обсъждахме да изпратим евентуално на кмета на община 

Търговище. Текстът е в моя днешна папка. 

Това е Проект на писмо, който ще моля да го погледнете, тъй 

като може би не е най-съвършения документ. 

Не знам дали съществува такава форма като „обръщаме Ви 

внимание“? Това съм измислил. (Уточнение извън микрофоните.) 

Не, ние не им търсим отговорност, просто им казваме, че има 

ред, който не са спазили. Иначе те са си унищожили, каквото са 

унищожили. 

Приели сме го за сведение. (Уточнение извън микрофоните.) 

Не знам. За да бъда по-подробен. Мога да го махна. Съгласен 

съм. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, виждате предложения Проект на писмо от господин 

Димитров до кмета на община Търговище. 

Имате ли предложения по Проекта за писмо? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър 



49 

 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Таня Цанева), 

против – няма, извън залата са  (Ивайло Ивков и Николай Николов).  

Приема се единодушно. 

Имате ли друг доклад?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам в точка „Разни“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господин Джеров, заповядайте, за да докладвате в точка втора – 

„Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения“. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председателстваща. 

Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия е 

постъпило писмо с вх. № 14-81 от 30 юли 2019 г., качено в моя 

папка от днес. Писмото е от господин Марин Рачев – кмет на 

община Септември, област Пазарджик, за разрешаване на 

достъп до запечатани помещения, находящи се на съответното 

място, както е написано в писмото. Помещенията са две.  

Написал съм Проект за решение. Ще Ви моля да го 

погледнете. С решението даваме разрешение за отваряне на 

запечатаните помещения, находящи се в сградата на 

Общинската администрация – гр. Септември, бул. „България“ 

№ 70, както следва: първото помещение, второто помещение.  

Моля Ви да погледнете Проекта ми за решение и, ако 

нямате някакви забележки, да го подложим на гласуване.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада на господин Джеров.  

Има ли предложения по Проекта за решение? – Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Таня Цанева), 

против – няма, извън залата са  (Ивайло Ивков и Николай Николов).  

Приема се единодушно. 

Решението е № 581. 

Продължете, господин Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, докладвам Ви още едно 

писмо. По електронната поща е постъпило писмо с вх. № ЕП-

14-73 от 30 юли 2019 г. от господин Нуридин Исмаил – кмет на 

община Хитрино, област Шумен, за разрешаване на достъп до 

запечатанo помещение, намиращо се, както е описано в самото 

писмо.  

Достъпът е необходим във връзка с предстоящи ремонтни 

дейности, вследствие на взрива на цистерна от влаковата 

композиция на 10 декември 2016 г. в с. Хитрино, които налагат 

преместването на запечатаните торби с книжа и материали, както и 

пликовете от произведените избори за членове на Европейския 

парламент от Република България през 2019 г. 

Колеги, подготвил съм Проект за решение, с което им 

разрешаваме отварянето на запечатаното помещение така, както е 

описано в писмото. 

Моля да го погледнете и, ако имате предложения за 

допълнение и изменение, да ги обсъдим. Ако нямате, ще помоля да 

бъде подложено на гласуване. (Уточнение извън микрофоните.) 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Господин Джеров, приемате ли корекциите? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Приемам корекциите и ще бъдат 

отразени в решението. Съгласен съм, нямам нищо против. 

Възприемам ги. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Други предложения, колеги? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър 
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Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Таня Цанева), 

против – няма, извън залата са  (Ивайло Ивков и Николай Николов).  

Приема се единодушно. 

Решението е № 582, господин Джеров. 

Имате ли друг доклад? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря, нямам друг доклад. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Преминаваме към точка трета от дневния ред. 

 

3. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на СИК. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

искания от Общинска избирателна комисия – София-град, за 

изплащане на възнаграждения за проведени заседания и 

дежурства от 2016, 2017 и 2018 г.  

Започвам със заседанията, като искам да Ви кажа, че са  

приложени Протоколи № 91 и № 92 към преписката, които бяха 

с дати 2019 г. След разговор с общинската избирателна 

комисия получихме второ писмо, с което ни уведомиха, че това 

е техническа грешка и всъщност това са протоколи от 

проведени заседания от 2018 г. 

Първото заседание е от 26 юни 2017 г. Въз основа на 

Протокол № 85 е проведено заседание, на което са присъствали 

председател, двама заместник-председатели, секретар и 

четирима членове.  

Следващото заседание е на 18 януари 2018 г., на което са 

присъствали председател, заместник-председател, секретар и 

петима членове. Има приложен Протокол № 88 от заседание на 

общинската избирателна комисия. Заседание не се е провело, 

тъй като не е имало кворум. 
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Независимо от това Ви предлагам да бъдат изплатени 

възнагражденията като за проведено заседание, защото 

колегите са били добросъвестни. Те са отишли съгласно 

обаждането на председателя на ОИК и поканата, публикувана 

на интернет страницата. Затова Ви предлагам да изплатим 

възнагражденията. 

Следващото заседание е на 31 януари 2018 г. На 

заседанието са присъствали председател, заместник-

председател, секретар и шестима членове. Оформен е Протокол 

№ 89, от който е видно, че заседание не се е провело, тъй  като 

не е налице изискуемия се кворум.  

Предлагам също да бъде изплатено това заседание. 

На 13 февруари 2018 г. също се е провело заседание. 

Присъствали са председател, заместник-председател, секретар 

и шестима членове. На това заседание е оформен Протокол № 

90, който е приложен по преписката. Заседанието също не се е 

провело, защото не е бил налице кворум.  

Предлагам също да изплатим възнагражденията като за 

проведено заседание. 

Последното такова заседание с липса на кворум е 

проведено на 22 май 2018 г., на което са присъствали 

председател, двама заместник-председатели, секретар и петима 

членове. Оформен е Протокол № 95, който е приложен по 

преписката. 

Следва заседание на 25 май 2017 г., на което  са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и петнадесет членове.  

На това заседание Общинската избирателна комисия 

предсрочно е прекратила пълномощията на общински съветник 

от квотата на партия „Атака“ и са обявили следващия от 

листата. 

На 12 юни 2017 г. също се е провело заседание, на което 

са присъствали председател, двама заместник-председатели, 
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секретар и тринадесет членове. Заседанието е било по повод 

разглеждане на постъпило възражение от госпожа Иванчева.  

На 20 септември 2017 г. е проведено заседание, на което 

са присъствали председател, заместник-председател, секретар и 

единадесет членове. Заседанието е във връзка с постъпило 

писмо. 

На 12 декември 2017 г. е проведено заседание, на което 

са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и петнадесет членове. На това заседание Общинската 

избирателна комисия е приела списъка и е обявила на интернет 

страницата си Списък А и Списък Б на основание чл. 454  от 

Изборния кодекс. 

На 19 февруари 2018 г. е проведено заседание, на което 

са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и петнадесет членове. На това заседание са утвърдили 

Декларация по чл. 35, ал. 3 от Комисията за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (КПКОНПИ). Знаете, че тогава възникна въпроса: 

подават ли декларации, в какъв срок и кой утвърждава 

декларацията? В тази връзка е проведено заседание. 

На 8 март 2018 г. е проведено заседание, на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и петнадесет членове, на което са определили 

членовете на ОИК, които да присъстват при отваряне на 

затворени помещения, в които се съхраняват изборни книжа и 

материали.  

Това са общо на брой 11 заседания, като в писмото 

Общинската избирателна комисия е искала заплащане на 

заседание, проведено на 20 април 2017 г., което след проверка 

установихме, че е платено от Централната избирателна 

комисия, поради което не Ви го докладвам и не предлагам за 

изплащане на възнаграждение. 
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След което следват проведените дежурства, които ще Ви 

докладвам. 

Съгласно искането на Общинската избирателна комисия, 

това са 12 дежурства, осъществени от председателя на 

Общинската избирателна комисия във връзка с подготовката на 

единадесетте заседания, които преди малко Ви докладвах 

подробно, като тук са искани 12 дежурства.  

Предлагам да не бъде платено едно дежурство, което е 

на 19 април 2017 г., защото е платено със заседанието на 20 

април 2017 г. 

Съответно още пет дежурства на председателя на 

Общинската избирателна комисия, които са на основание т. 12, 

буква „г“ и са във връзка с подготовка и изпращане на писмо до 

председателя на общинския съвет.  

Дежурството е осъществено на 22 май 2017 г.  

На 5 декември 2017 г. е осъществено дежурство от 

председателя по повод изпращане на писмо до Столична 

община. 

На 6 март 2018 г. са разгледани – явно върви 

кореспонденция със Столична община, пак по повод други 

писма. Дежурството е осъществено от председателя.  

Също така има две дежурства на 14 март 2018 г., които 

са осъществени от двама членове. По преписката е приложен 

констативен протокол за отваряне на запечатано помещение, в 

който фигурират тези двама членове на Общинската 

избирателна комисия, като отварянето на помещението и 

изваждането на необходимите книжа е продължило и на 

следващия ден – на 15 март 2018 г., което е видно от 

констативния протокол, че помещението се е отваряло и в двата 

дни, на което също са присъствали двама членове. 

Предлагам Ви да бъдат изплатени така докладваните от 

мен дежурства на председателя на Общинската избирателна 
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комисия и на двамата членове в дните 14 март 2018 г. и 15 март 

2018 г. 

По преписката има приложен контролен лист за 

извършване на предварителен контрол и счетоводна справка за 

сумите.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това от 2018 г. можем ли да 

го приемем тази година? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в тази връзка, тъй 

като преди известно време имах подобен доклад, който 

обхващаше един продължителен период от време – от 2017 до 

2019 г., ми се струва удачно с едно писмо да уведомим всички 

общински избирателни комисии, че възнаграждението им по 

чл. 83, ал. 4 е за сметка на държавния бюджет, който се гласува 

всяка година. 

Според мен, когато се подават такива обобщени справки, 

поне да бъдат в рамките на една календарна година, в рамките 

на съответната календарна, бюджетна година, защото иначе 

има затруднение, доколкото разбирам и от счетоводство, 

изчисленията са много по-сложни. Нищо не може да оправдае 

тази комисия, която си провежда заседания и си  взима 

решения, и дава дежурства, и обобщава три години, за да  пусне 

едно искане пред Централната избирателна комисия.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада на госпожа Бойкинова. 

Има ли изказвания по предложения вариант за 

изплащане на възнаграждения? – Не виждам. 

Първо ще подложа на гласуване предложението на 

госпожа Иванова – да изпратим едно писмо. 

КАТЯ ИВАНОВА: Предложението ми е за писмо до 

новите комисии. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Тогава няма да гласуваме сега предложението за писмото, но 

принципно също смятам, че трябва да им изпратим това писмо, 

за да знаят, че изплащането на възнаграждения е в рамките на 

бюджетната година. 

Колеги, чухте доклада на госпожа Бойкинова, ако няма 

предложения, моля, процедура по гласуване за одобряване за 

изплащане на възнаграждението. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Николай Николов и Силвия Стойчева), против – 2 (Силва 

Дюкенджиева и  Таня Цанева) извън залата е  ( Ивайло Ивков).  

Приема се. 

Имате ли друг доклад в тази точка, госпожо Бойкинова. 

Колеги, преди да продължим с точка „Разни“ ще прекъснем 

за 10 мин. 

Моля, изключете камерата. 

 

(След прекъсването.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, продължаваме заседанието. 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. 

 

4. Разни. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

постъпила в копие до Централната избирателна комисия жалба от 

общинското ръководство на политическа партия ГЕРБ – Кресна, до 

кмета на община Кресна Николай Георгиев. 

С вх. № ЕП-10-120 от 30 юли 2019 г. сме получили писмо по 

електронната поща, с което ни уведомяват за подадената жалба и 
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прилагат копие от същата. Става дума за това, че след крайния срок 

са налице агитационни материали в община Кресна, които не са 

премахнати от съответната политическа партия, поради което 

представителите на общинското ръководство на политическа 

партия ГЕРБ са сигнализирали компетентния орган по чл. 186, ал. 1, 

а именно кмета на община Кресна за премахването им. Нас само ни 

информират за подадената жалба, поради което Ви го докладвам за 

сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви. 

Имате ли друг доклад? 

КАТЯ ИВАНОВА: Не. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В моята папка е качено писмо, 

което е до всички областни управители. От около седмица 

споменавам, че трябва да се напише нещо като общо напомняне за 

задълженията да се извърши проверка по реда на чл. 99б от Закона 

за гражданската регистрация на всички адресни регистрации, 

извършени в последните 12 месеца. Това е задължение на 

областните управители, както и на кметовете. По чл. 405а 

проверката приключва не по-късно от три месеца преди 

провеждането, тоест крайният срок е изтекъл. Напомнянето е след 

като предприемат необходимите действия да изпратят обратна 

информация. Не зная дали ще я ползваме, но е добре да знаем в коя 

община как изглежда регистрацията в последните шест месеца.  

Написал съм Проект. Ако искате да редактираме нещо, да 

редактираме. (Уточнение извън микрофоните.) 

Горе вместо „изпълнение на задълженията“ да бъде 

„правомощия“. Съгласен съм. Между другото съм го променил. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението за изпращане на писмо. 

Има ли други предложения? – Не виждам. 
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Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов Силвия Стойчева и Таня Цанева), против – няма, извън 

залата са  (Стефка Стоева, Александър Андреев и Ивайло Ивков).  

Приема се единодушно. 

Имате ли друг доклад? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, друг доклад нямам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

писмо от община Омуртаг, в което се поставят въпроси на 

Централната избирателна комисия най-общо относно статута на 

кметствата, които са създадени по силата на § 17 от Изборния 

кодекс и, както знаем, сега по силата на § 153 в тях няма да се 

произвеждат избори, тъй като не отговарят на условията на чл. 16 от 

Закона за административното териториално управление на 

Република България (ЗАТУРБ). 

В тази връзка ни се поставя въпроса: следва ли общините да 

предполагат ново решение на ЦИК относно статута на кметствата, 

неотговарящи на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за 

административното териториално управление на Република 

България? Следва ли кмета на общината да издаде индивидуален 

административен акт във връзка с горното, в който поименно да се 

посочат кои кметства стават населени места по силата на чл. 18, ал. 1 

от Закона за административното териториално управление на 

Република България? Както и следва ли, че населените места, 

загубили качеството на кметство – според кмета на общината те 

загубват качество на кметство, след произвеждането на общите 

избори за общински съветници и кметства на 27 октомври 2019 г. 

може ли кмета на общината да назначи кметски наместници 
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съгласно правомощията по чл. 44, ал. 1, т. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)? 

Уважаеми колеги, знаете, че този въпрос вече го 

разисквахме по повод постъпило писмо  от кмета на община 

Троян и тогава Централната избирателна комисия взе 

становище по поставените въпроси и написахме писмо до 

председателя на Народното събрание, до министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, до главния 

секретар на Министерския съвет, до председателя на 

Националния статистически институт и до изпълнителния 

директор на Националното сдружение на общините в 

Република България. 

Най-общо казано, в това становище Централната 

избирателна комисия счита, че тези кметства си остават 

кметства и тъй като съгласно ЗАТУРБ реда за закриване на 

кметства е реда, по който те са създадени. Очевидно, че те са 

създадени по силата на закона.  

Ние изразяваме становище, че следва да се предприеме 

законодателна промяна в тази връзка, да се изясни статута на 

тези кметства, още повече че съгласно чл. 46, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация  кметските 

наместници се назначават не в кметствата, а в населените 

места. 

Във връзка с горното съм изготвила Проект на писмо в 

моя папка, в който най-общо го уведомявам, че ние сме взели 

предвид тези въпроси от община Троян, излезли сме със 

становище, което ще му приложим към писмото, за да се 

запознае. Тоест поставили сме въпроса, че е от 

компетентността на законодателните органи и следва да  се 

предприеме законодателна инициатива в тази връзка.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада на госпожа Бойкинова и Проекта за 

отговор. (Уточнение извън микрофоните.) 
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Предлагам да гласуваме предложения Проект за писмо 

от госпожа Бойкинова. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева и Таня Цанева), против – няма, извън 

залата са  (Стефка Стоева, Александър Андреев и Ивайло Ивков).  

Приема се единодушно. 

Имате ли друг доклад в т. „Разни“, госпожо Бойкинова? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

постъпило по електронната поща писмо от господин Мановски, 

който ни пита следното: 

„Уважаеми членове на ЦИК, има ли проблем да бъда 

кандидат за общински съветник в Благоевград и да бъда член на 

ОИК в съседна община в друга област? Защото и в момента има 

заместник-кмет на дадена община и в същото това време същият 

общински съветник в друга община.“ 

Благодари ни предварително за отговора. 

Предлагам да му отговорим следното:  

„Съгласно чл. 81 от Изборния кодекс, докато заема 

длъжността си, член на общинска избирателна комисия не може да 

бъде кандидат за съответен вид избор – за общински съветници, 

кмет на община, кмет на район, кмет на кметство.“ (Уточнение 

извън микрофоните.) 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, госпожо Стойчева. 

Колеги, чухте предложението за писмо на госпожа Стойчева. 

Има ли други предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева и Таня Цанева), против – няма, извън 

залата са  (Стефка Стоева, Александър Андреев и Ивайло Ивков).  

Приема се единодушно. 

Имате ли друг доклад, госпожо Стойчева? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Не. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-07-184/5, 

пристигнало по електронната поща от Националната избирателна 

комисия на Южна Корея, с което те ни благодарят за отговора и за 

това, че ще ги приемем членове на Централната избирателна 

комисия на България на 2 август 2019 г. от 11,00 ч. и съответно за 

обяда, който ще им бъде даден. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-07-100 от 26 юли 2019 г., 

пристигнало по електронната поща от Венецианската комисия, с 

което ни казват, че много скоро ще трябва да дадат бързо мнение по 

запитване от Албания и по тази причина биха желали да се 

консултират с нас по следните въпроси: 

„Налагало ли се е някога на Централната избирателна 

комисия да взима решение за промяна датата на изборите? Ако е 

така – по каква причина?  

Било ли е това решение атакувано в съда? 

Ще Ви бъдем много благодарни, ако ни отговорите.“ 

Подготвила съм отговор в днешна папка с моите инициали, в 

което пиша: 

„В отговор на Ваше запитване относно приемала ли е 

Централната избирателна комисия решение за промяна на датата за 

избори Ви информираме следното: 
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Централната избирателна комисия е правоприлагащ орган, 

създаден за произвеждане на всички видове избори и няма 

компетенцията да определя или променя датата за избори. 

Съгласно Конституцията на Република България президентът 

насрочва избори за Народно събрание и органи за местно 

самоуправление и определя датата за произвеждането им, а 

Народното събрание насрочва избори за президент.“ 

Предлагам да изпратим този отговор. 

Ако имате някакви бележки, готова съм да ги чуя. 

(Уточнение извън микрофоните.) 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението за отговор до Венецианската комисия? 

Има ли други предложения? 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Все пак същината на въпроса „Имало ли 

е такъв случай или няма?“, защото в Албания вероятно ще има. Горе 

долу това е историята. 

Още едно изречение: „Към настоящия момент не е имало 

промяна на вече обявени избори.“ 

Всъщност те това питат. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нека само да добавя, че веднъж са 

отлагани и това е било през много далечната 1991 г. Трябваше да 

бъдат на 1 октомври, а станаха две седмици по-късно – на 15 

октомври, защото междувременно не можеше да се напише Закона 

за избиране на народни представители, общински съветници и 

кметове (ЗИНПОСК) тогава, та да се приеме, та да се подпише, да 

излезе в „Държавен вестник“ и т.н. Така се наложи две седмици да 

се… (Уточнение извън микрофоните.) 

Но това не е ЦИК, това не е ЦИК, а самото Народно 

събрание. ЦИК няма отношение към това. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Към настоящия момент е нямало отмяна.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението. 
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Има ли други предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на писмото.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева и Таня Цанева), против – няма, извън 

залата са  (Стефка Стоева, Александър Андреев и Ивайло Ивков).  

Приема се единодушно. 

Продължете, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, във връзка с прието наше 

протоколно решение за участие в Годишната конференция на 

АСЕЕЕО, която ще се проведе в Любляна 24-27 септември 2019 г., 

нашето решение беше да участват двама членове, като единият беше 

определен председателя на Централната избирателна комисия. 

Ние дори сме потвърдили нейното участие с доклад. Но госпожа 

Стоева днес ме помоли да откажем нейното участие, тъй като сме в 

изборен период и присъствието й тук е значително по-необходимо 

отколкото на тази конференция. 

Тъй като ние сме членове не само на Асоциацията, но и на 

Изпълнителното бюро, като докладчик предлагам колегата Димитър 

Димитров да участва като представител на нашата Централна 

избирателна комисия и да поеме поетите вече ангажименти. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да погледнем програмата, ще 

трябва ли нещо да се пише, да се участва с експозе и т.н. 

Между другото, разбрах преди час-час и половина. (Уточнение 

извън микрофоните.) 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението на докладчика. 

Имате ли други предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване, както беше предложено от 

докладчика.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева и Таня Цанева), против – няма, извън 

залата са  (Стефка Стоева, Александър Андреев и Ивайло Ивков).  

Приема се единодушно. 

Имате ли други доклади, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, аз съм включена в точка „Разни“. Искам да Ви 

докладвам  нещо. 

В моя папка с вх. № ЕП-06-247 от 30 юли 2019 г. сме 

получили писмо от кмета на община Вълчедръм. Господин Николов, 

мисля, че Вие бяхте докладвали Проект за решение за отваряне на 

запечатани помещения, ако не се лъжа. Цитирам Ви: 

„Резултати от експертизата на изборните книжа и материали 

от произведените избори през 2014 г. за членове на Европейския 

парламент“ и към преписката са приложени съответно заповедта на 

кмета, с която е създадена Комисията; протокола от 4 юли 2019 г., с 

която са отворили книжата; опис на документите, които подлежат на 

постоянно запазване  в „Държавен архив“; акт за унищожаване на 

неценни документи с изтекъл срок на съхранение; пълната преписка. 

Докладвам преписката за сведение. 

Второто нещо, което искам да Ви докладвам, колеги, е в моя 

папка с вх. № ЕПМИ-04-4 от 30 юли 2019 г. Това е писмо, което е 

получено в Централната избирателна комисия от 

Министерството на финансите, което е адресирано и до други 

органи, във връзка с подготовката на План-сметката за разходите по 

подготовка и произвеждане на предстоящите избори за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Министерството на 

финансите иска от Централната избирателна комисия да изготви 

да съответната справка и да бъде представена информацията в срок 

до 13 август 2019 г.  

Моето предложение е това да бъде предоставено на 

счетоводството за изготвяне на справката. 
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Колеги, това е, което имам да докладвам за днес – двете неща 

за сведение. 

Колеги, в точка „Разни“ аз нямам друг доклад. 

Има ли колеги, които имат да докладват нещо друго в 

днешното заседание? – Не виждам. 

Закривам заседанието и насрочвам заседание утре, 1 август 

2019 г. от 10,00 ч. 

Благодаря Ви, колеги. 

 

 

(Закрито в 16,00 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Силва Дюкенджиева 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Таня Йосифова 

 

 

 

 

Стенографи: 

 Божидарка Бойчева 

 

 Мая Станкова 

 


