ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 94
На 9 август 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение за освобождаване на банковата
гаранция на „Сиела Норма“ АД.
Докладва: Силва Дюкенджиева
2. Обсъждане проекти на принципни решения.
Докладва: Димитър Димитров
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Кристина Стефанова,
Николай Николов,
Мирослав Джеров
4. Разни.
Докладват: Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева,
Севинч Солакова,
Николай Николов,
Катя Иванова
ПРИСЪСТВАХА: Кристина Цанкова-Стефанова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав
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Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА:
Стефка Стоева, Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков и
Мария Бойкинова.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на
комисията.
*

*

*

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна
комисия за днес.
В папка „Днешно заседание“ има качен Проект за дневен ред.
Преди това да обявя: господин Ивков, господин Чаушев,
господин Андреев, господин Баханов, госпожа Стоева, господин
Войнов и госпожа Бойкинова са в отпуск.
Колеги, Проектът за дневен ред е:
1. Проект на протоколно решение за освобождаване на
банковата гаранция на „Сиела Норма“ АД.
2. Обсъждане проекти на принципни решения.
Това е Проекта на решение за съставите на общинските
избирателни комисии.
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
4. Разни.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите в точка „Разни“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Госпожа Иванова – в точка „Разни“.
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Други колеги? – Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и
Таня Цанева), против – няма, извън залата е Цветанка Георгиева.
Приема се единодушно.
Уважаеми колеги, в моя папка има качена Докладна записка
от господин Румен Цачев, за директор на Дирекция
„Администрация“, относно изтичане срока на банковата гаранция на
фирма „Сиела Норма“ АД. Това е договора за наемане на
машините за гласуване за изборите за членове на Европейския
парламент на 26 май 2019 г. Банковата гаранция е валидна до
10 август 2019 г., като изтича автоматично изцяло до 16,00 ч. на тази
дата. След тази дата ангажимента на Банката към Централната
избирателна комисия се обезсилва.
Тъй като 10 август 2019 г. е утре, днес трябва да приемем
решение.
Колеги, предлагам да приемем протоколно решение, с което
да бъде освободена банковата гаранция на „Сиела Норма“ АД.
(Уточнение извън микрофоните.)
Има ли предложения, колеги? – Не виждам.
Моля, процедура по гласуване за протоколно решение за
освобождаване на банковата гаранция на фирма „Сиела Норма“ АД
– изпълнител по договора за наемане на машини за изборите за
членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г..
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата е Бойчо
Арнаудов.
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Приема се единодушно.
Благодаря, колеги.
Тъй като предстои точка 2 за разглеждане, предлагам да
прекъснем заседанието за обсъждане по работни групи и след това
Централната избирателна комисия ще продължи с разглеждането
на точка 2 – Проектът за решението за съставите на общинските
избирателни комисии.
Моля, изключете камерата. (Следва обсъждане на
Проекта за решение за съставите на общинските избирателни
комисии по работни групи.)
(След прекъсването.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, продължава заседанието на Централната избирателна
комисия.
Преминаваме към точка втора:
2. Обсъждане проекти на принципни решения.
В папка „Решение за съставите на общинските избирателни
комисии“ има Приложение – „Декларация от член на общинска
избирателна комисия“.
Моля да се запознаем с текста на предложения вариант
на Декларация и да го обсъдим. (Запознаване с декларацията.)
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Тук е „подписаният/та“. Така ли ще го
оставим?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Навсякъде надолу в текста е „Съгласен/на“, значи –
„Подписаният/та“. (Уточнение извън микрофоните.)
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: След т. 2 трябва да бъде
коригирана номерацията на останалите точки, защото има два
пъти повторение на втора точка.
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ЗАМЕСТНИК-РЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Има ли други предложения по Проекта на декларация?
(Уточнение извън микрофоните.)
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, имам предложение в
обстоятелствената част, след края на Декларацията думата
„подава“ да бъде заменена със „се попълва и подписва от
лицата, предложени за назначаване като членове на ОИК“.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Практическо съображение. В
листите за София ще има по 60 човека. Представете си какви
опашки ще се получат от такива подаващи.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Иванова думата
„подава“ да бъде заменена със „се попълва и подписва от лицата“.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева), против – 1 (Йорданка Ганчева).
Приема се.
Други предложения по текста на Декларацията? – Не виждам.
Предлагам да гласуваме Проекта с направените корекции,
които бяха: допълване горе в „подписания/та“, съответно
преномерация на точките и отдолу под подписа, в обяснителната
част „Декларацията се попълва и подписва“.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева), против – 1 (Йорданка Ганчева).
Приема се.
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Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах „против“, защото считам,
че както е представено в Проекта за решение Декларацията е
Приложение № 1 към решението, тази Декларация обективира
обстоятелства, на които трябва да отговарят членовете на
общинската избирателна комисия. Ние няма как, след като
Централната избирателна комисия все още няма гласувано
решение относно провеждане консултациите, в това число и на
какви изисквания трябва да отговарят членовете на общинската
избирателна комисия да гласуваме декларацията, която всъщност
обективира тези обстоятелства.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, преминаваме към Проекта за решение за провеждане на
консултациите за съставите на общинските избирателни комисии.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо
Председателстваща.
Тъй като вече няколко пъти официално и неофициално се
опитваме да обсъдим текста, предлагам на гласуване точка 12.1
така, както е направен записа и той би бил:
„Съставът на общините с до 150 избирателни секции е
общо 11 членове, включително председател, заместникпредседател…“ и т.н., текстът тук съвпада в двете различни
предложения, „… както следва: партия ГЕРБ – 5; коалиция БСП
– 4; „Обединени патриоти“ – 1; партия ДПС – 1, „Воля“ – 1“.
Това е варианта, който предлагам. След това ще
предложа алтернативния.
Пропуснах да спомена, последният мандат е за „Да,
България“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВДЮКЕНДЖИЕВА:
Последния мандат е за „Демократична България – обединение“.
Има ли други предложения, колеги?
Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тоест, да разбирам ли, колега
Димитров, че Вие предлагате вариант за гласуване, в който, тъй
като политическа партия ГЕРБ при разпределението по метода
на най-големия остатък получава още един, извън тези 11,
остатъка се пада на политическа партия ГЕРБ, Вие предлагате
разпределение, при което партия ГЕРБ да получи още един
член в общинската избирателна комисия до 150, тоест
11-членните?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да.
Предлагам в 11, фактически 13-членните, да имат
следното представителство: 5 за ГЕРБ; 4 за „БСП за България“,
1 за „Обединени патриоти“; 1 за ДПС; 1 за „Воля“; 1 за
„Демократична България“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖЕВА:
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: В този вариант изречение второ на
т. 12.1. в същия вид ли ще остане? (Уточнение извън
микрофоните.)
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нека да изчета целия текст, за
да сме сигурни какво точно си мисля и какво предлагам.
„…както следва: партия ГЕРБ – 4 членове; за коалиция
„БСП за България“ – 4 членове; за коалиция „Обединени
патриоти“ – 1 член; за партия ДПС – 1 член; за партия „Воля“ –
1 член“. „Демократична България“ получава допълнително по
силата на вмененото представителство за партии, които имат
представители в Европейския парламент, но не са
парламентарно представени. Тъй дотук членовете са 12, 13-я
член се дава на политическа партия ГЕРБ, тъй като тя има найголям неоползотворен остатък. (Госпожа Йорданка Ганчева
говори на изключени микрофони.)
Да, повторих, политическа партия ГЕРБ, която получава
най-големия остатък, който е неоползотворен, по силата на
правилото.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, има ли други предложения? – Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на предложения текст от
докладчика.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 5 (Севинч Солакова,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова и Мирослав
Джеров), против – 8 (Кристина Цанкова-Стефанова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.
Няма решение по предложения текст.
Други предложения има ли?
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам на Вашето внимание
точка 12.1. да бъде така, както и вчера правихме обсъждане. Ще го
прочета:
„Съставът на ОИК с 11 членове включва председател, двама
заместник-председатели и секретар, като се запазват условията по
т. 11.3., от което следва: за партия ГЕРБ – 4 членове; за коалиция
„БСП за България “ – 4 членове; за коалиция „Обединени патриоти“
– 1 член; за партия ДПС – 1 член; за партия „Воля“ – 1 член. Извън
този брой коалиция „Демократична България – обединение“ има
право на 1 член. В случай, че изброените партии и коалиции са
направили предложения за всички членове, на които имат право,
общият брой на членовете на ОИК стават 12, тоест четно число.
Затова парламентарно представената партия или коалиция с найголям неоползотворен остатък предлага още един член на ОИК (в
случая това е коалиция „Обединени патриоти“) и ОИК става 13
членове.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря на колегата Цанева за
изчерпателното обосновано предложение.
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Моля, колега Цанева, след като правите това предложение –
на мен лично от работните обсъждания не ми стана ясно кое
обосновава това предложение, а именно право на допълнителен член
да бъде предоставено на „Обединени патриоти“ и в конкретния
случай, съобразно Вашето предложение, защо партия ГЕРБ – 4
членове, „БСП за България “ – 4 членове и т.н.?
Моля да направите разяснение как се стига до тези
изчисления?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колега Ганчева, както знаете, и двамата
вносители на двете предложения, както първото, което докладва
колегата Димитров, както и това, което докладвам аз, не присъстват
в залата в момента, но ние имаме техните писмени обосновки, които
са ни дали така, както за едното предложение от колегата Димитров,
така и за предложението, което току-що изчетох.
Разбрахме, че са правени в две стъпки по Методиката, като и
двете изчисления са верни. Въпрос е вероятно на виждане на
двамата докладчици, които са ги направили.
Няма да докладвам това, което го имаме във вътрешната
мрежа и на което имаме подробно описание на изчислителната
процедура. Всички сме се запознали с това.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Други въпроси, колеги?
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, ще подкрепя това
решение, не защото съм съгласен с него. Вчера обстойно изложих
защо не съм съгласен с нито един от двата проекта на решение, но
ще подкрепя днес това решение, просто за да има решение на
Централната избирателна комисия и за да не се провалят
консултациите.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Други изказвания, колеги?
Заповядайте, госпожо Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, тъй като току-що приехме
декларацията, която е Приложение към това решение, предлагам на
стр. 6 в т. 13.1., буква „а“ да отпадне изискването „са български
граждани“.
При това положение тогава в т. 13.2. ще имаме промяна на
буквите. Тогава ще бъде: „Обстоятелствата по букви „а“, „б“, „в“ …,
разбира се, пренареждане на буквите и ще бъде „буква „а“, „б“, „в“,
„г“, „д“ и „е“ се установява с декларация, а буква „ж“ – с копие от
диплома за завършено образование“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Тъй като буква „з“ ще отпадне, ако отпадне буква „а“ съответно ще
бъдат преномерирани буквите и след това в т. 13.2. ще бъдат:
„Обстоятелствата по букви от „а“ до „д“ и след това ще бъде „по
буква „ж“, няма да има буква „з“, нали така?
ТАНЯ ЦАНЕВА: До буква „е“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Буква „е“ ще стане буква „д“, защото буква „а“ ще отпадне.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Буква „д“ ще стане „г“, буква „е“ ще стане
„г“, а буква „ж“ ще стане „е“. Само буква „ж“ ще излезе и ще бъде…
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Няма да подкрепя направеното
предложение от колегата Цанева само по една-единствена причина,
а именно тя е в Изборния кодекс. Безспорно стана ясно и от
разясненията, които бяха направени при работните обсъждания в
работни групи, и във вчерашните, че партията с най-голяма
неоползотворен остатък при 11-членните комисии е политическа
партия ГЕРБ.
Аз лично не мога да подкрепя решение, при което
политическа партия ГЕРБ има четирима членове на общинска
избирателна комисия, при все че е с най-големия неоползотворен
остатък, каквото е изискването на Изборния кодекс.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, други изказвания? – Не виждам.
Подлагам на гласуване Проекта за решение с предложението
на госпожа Цанева по т. 12.1., както беше изчетено, с корекция в т.
13.1. – отпадане на буква „а“ – „са български граждани“ и с корекция
в т. 13.2. съответно с обстоятелствата по буквите.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов,
Катя Иванова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева), против – 4 (Севинч Солакова, Димитър
Димитров, Йорданка Ганчева и Мирослав Джеров).
Приема се.
Решението е № 600-МИ
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Гласувах „против“ този Проект за
решение поради обстоятелството, че в т. 12.1. считам за неправилно
прилагане на текста на закона, съгласно който трябва да постигнем
целта всяка парламентарно представена партия или коалиция да има
поне по един представител в състава на ОИК, и на второ място, да се
запази съотношението между парламентарно представените
политически сили.
Изчислението, което е направено и въз основа на което е
предложено Проекторешението, представено от колегата Димитров,
и не получи мнозинство е точно изпълнение на чл. 76, ал. 6 и 8 от
Изборния кодекс, при което всички политически сили имат своето
представителство. На второ място, съотношението между
парламентарно представените е вярно отразено.
В тази Методика, която е представена като аргументация на
т. 12.1. изчислението не отразява съотношението между
парламентарно представените партии и коалиции.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Заповядайте, господин Димитров.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз също мога да възразя срещу
начина, по който в известен смисъл е съчинена Методиката, по която
господин Войнов е предложил да се направи разпределението. Ясно,
че в Закона няма точна методика, но най-близкия аналог е аналога,
който е описан в Методиката за определяне на резултатите от
гласуването и разпределението на мандатите при избори за народни
представители – говорим за Методика, която е част от Изборния
кодекс и второ римско в нея т. 2.10. и 2.11. е представена
последователността, след като в случая предложената от господин
Войнов методика прекъсва разпределението при 10-ти мандат, за
което няма никакво основание. Нататък мандатите се ползват по
своята поредност, големи – от най-големия към най-малкия.
При това прекъсване се създава нова структура на
остатъците, като вече се използва 10-мандатен район и това не е
възможно поне по правилата, по които се определя броя на
мандатите в едномандатните райони, който са описани в Методиката
– част от този Изборен кодекс.
Методиката на първа стъпка трябва да бъде довършена,
да се разпределят 11 мандата, след което да се пристъпи към
така наречените допълнителни разпределения, свързани с други
основи.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Други колеги? – Не виждам.
Колеги, продължаваме с точка трета.
3. Доклади относно искания за отваряне на
запечатани помещения.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната
мрежа в моя папка е Проект за решение под № 635.
Получили сме писмо с вх. № ЦИК-14-87 от 7 август 2019
г. от госпожа Петрова, кмет на община Смядово, област
Шумен, с искане за отваряне на запечатано помещение, в което
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се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за
членове на Европейския парламент от Република България през
2014 г. и 2019 г., от изборите за президент и вицепрезидент
през 2016 г. и национален референдум през 2016 г.
Целта за отварянето е извършване на експертиза и
изпращане за архив на книжата от европейските избори 2014 г.,
както и прибиране на списъците от ГД „ГРАО“ от евроизбори
2019 г.
Моля да се запознаете с Проекта за решение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте доклада на госпожа Стефанова относно искането
за отваряне на запечатано помещение в община Смядово.
Имате ли някакви бележки и предложения? – Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева), против – няма, извън залата са Йорданка Ганчева и Таня
Цанева.
Приема се единодушно.
Решението е № 601-ЕП/ПВР/НР.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, докладвам за сведение
писмо с вх. № ЕП-15-059 от 8 август 2019 г. от Областна
администрация – Русе. Със същото писмо, получено вчера в
Деловодството на Централната избирателна комисия ни
уведомяват, че след заповед на областния управител от 1 август
2019 г. и въз основа на протокол, който е съставен от комисия,
назначена със заповедта, Областната администрация е унищожила
останалите при нея изборни книжа и материали от изборите за
членове на Европейския парламент от Република България от
26 май 2019 г. и в този случай не е необходимо нарочно решение.
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Докладвам го по тази точка, тъй това е сходно с цели за
отваряне на помещение.
Както казах, съставен е протокол, подписан е по надлежния
ред. Приложили са Решение № 246-ЕП от 2 май 2019 г.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря Ви, господин Николов.
Имате ли друг доклад по тази точка? – Нямате.
Заповядайте, господин Джеров.
МИРОСЛАВ
ДЖЕРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
П редседателстваща.
Уважаеми колеги, в моя папка от днес с вх. № ЕП-14-76
от 7 август 2019 г. е постъпило писмо от господин Атанас
Калчев – кмет на община Кричим, област Пловдив, за
разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се
в съответното помещение, както е описано. Достъпът до
помещението е необходим във връзка с изтичане на срока за
съхранение и предаването на книжата и материалите от 2014 г.
на отдел „Държавен архив“ – гр. Пловдив.
Достъпът до помещението ще бъде осъществен при
спазване на изискванията на закона и т.н.
Подготвил съм Проект за решение, който е в моята
папка. Ще Ви помоля да го погледнете и при евентуални
предложения за изменения и допълнения да ги допълня, ако –
не, ще помоля да бъде подложен на гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте доклада на господин Джеров за отваряне на
запечатано помещение в община Кричим, където прибират само
изборните книжа и материали от изборите 2014 г.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Като корекция просто ще
попълня в началото адреса на самата община. Както е отразено
горе в писмото и ще го допълня в диспозитива – „община
Кричим“ и съответния адрес.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
С допълнението на адреса на община Кричим.
Има ли други предложения по Проекта за решение? – Не
виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева), против – няма, извън залата са Йорданка Ганчева и Таня
Цанева.
Приема се единодушно.
Решението е № 602-ЕП.
Имате ли друг доклад, господин Джеров? – Заповядайте.
МИРОСЛАВ
ДЖЕРОВ:
Уважаеми
колеги,
с
вх. № ЕП-06-258 от община Батак е постъпило писмо, с което
секретаря на общината госпожа Марина Димова ни уведомява, че в
изпълнение на Решение № 243 от 2 май 2019 г. ни изпраща протокол
на комисията, назначена със заповед на кмета на община Батак за
поставяне на пликовете с изборни книжа в помещението, в което се
съхраняват торбите и другите изборни книжа от изборите за членове
на Европейския парламент от Република България, проведени на
26 май 2019 г.
Приложението е съобразно текста. Самият протокол също е
приложен към писмото.
Докладвам го за сведение.
Още един доклад, госпожо Председателстваща.
Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-06-259 от 8 август 2019 г. е
постъпило писмо от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна
Малина, с което ни уведомяват с приложен протокол, съответно и
заповедта, с което ни казват:
„Във връзка с изпълнението на т. 21 от Ваше Решение
№ 343-ЕП от 2 май 2019 г. Ви изпращаме протокол и копие от
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Заповед № 157 от 20 май 2019 г. на кмета на община Горна Малина
за отваряне на запечатано помещение и прибиране за съхраняване на
избирателните списъци от изборите за избиране на членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.“
Приложили са протокола от 24 юли 2019 г. Описан е
съответния състав и самата заповед от 20 май 2019 г. под № 157 на
кмета на община Горна Малина.
Докладвам го за сведение.
Благодаря, нямам други доклади.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря.
Преминаваме към четвърта точка.
4. Разни.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА
СТЕФАНОВА:
Благодаря,
госпожо
Председател.
Колеги, с вх. № ЦИК-07-473 от 8 август 2019 г. сме
получили писмо от „Ай Ти Интернешънъл“, с което ни
уведомяват, че вече е публикуван Обобщителния доклад във
връзка с проведената среща миналата година в Хага, на която
присъствахме
с
госпожа
Цанева,
относно
тема
„Междуинституционално сътрудничество“. Информират ни, че
Доклада е публикуван на интернет адрес и се нарича
„Киберсигурност в изборите. Модели за институционално
сътрудничество“.
Докладвам го за запознаване.
За заинтересованите, към доклада има линк.
С вх. № ЦИК-07-104 от 8 август 2019 г. сме получили
покана от Избирателната комисия на Турция, с която ни канят
на Национален симпозиум на тема „Ефективното използване на
информационните технологии, прозрачност и одит“, който ще
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се състои в Анкара между 15 и 17 септември тази година.
Поканата е публикувана.
Докладвам го за информация. Ще се върна на доклад, ако
евентуално Централната избирателна комисия реши да
присъства на този симпозиум.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Друг доклад, госпожо Стефанова? – Нямате.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, имам да докладвам по т. „Разни“ два
въпроса. Моля да отворите папката от вчерашното заседание,
8 август 2019 г., където може да се види писмо от госпожа
Мария Радоева, която ни поставя следния въпрос:
„Здравейте, на 31 юли 2019 г. подадох документи за
смяна на настоящ и постоянен адрес в гр. София. На 31 август
2019 г. ще е готова новата ми лична карта. До момента от
няколко години имах само регистрация по настоящ адрес в
гр. София.
Въпросът ми е: как мога да гласувам за кмет на София
през октомври?“
Това питане е постъпило на електронната поща с
вх. № МИ-22-26 от 5 август 2019 г.
Подготвил съм отговор със следното съдържание:
„Във връзка с Ваше писмо, получено по електронната
поща на Централната избирателна комисия, Ви уведомяваме, че
съгласно § 1, т. 4, буква „а“ във връзка с чл. 396 от Изборния
кодекс можете да гласувате в изборите за общински съветници
и кметове в секция, в която имате адресна регистрация по
постоянен и настоящ адрес на територията на съответната
община или кметство не по-късно от 6 месеца преди датата на
произвеждане на изборите (26 април 2019 г.).
Ако сте променили адресната си регистрация след
26 април 2019 г., имате право да гласувате по предишната си
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адресна регистрация, където сте включени в избирателните
списъци.“
От въпроса разбирам, че госпожата няма постоянен адрес
в София. Иска да гласува на изборите месец октомври, а такъв
ще има от август месец 2019 г., поради което индиректно
заявяваме, че ако си е променила адресната регистрация след
26 април 2019 г. в двата аспекта ще може да гласува само по
предишната си адресна регистрация.
Всъщност това е отговора, който съм приготвил.
(Уточнение извън микрофоните.)
Колеги, предлагам редакция на втория абзац. Да бъде
заменен вместо това, което прочетох, със следния текст: „Ако
имате регистрация настоящ адрес в гр. София преди 26 април
2019 г. ще можете да гласувате в изборите за общински
съветници и кметове в гр. София след подаване на заявление за
гласуване по настоящ адрес“.
Това е предложението ми за отговор.
За съжаление, на този етап не можем да кажем „изборна
книга“. (Уточнение извън микрофоните.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте предложения Проект за отговор.
Има ли други предложения? – Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева), против – няма, извън залата са Йорданка Ганчева и Таня
Цанева.
Приема се единодушно.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Имам да докладвам едно писмо за
сведение.
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Постъпило е писмо с вх. № МИ-22-28 от 7 август 2019 г. от
господин Михайлов. Той заявява, че сайта на ЦИК е полезен, ако се
интересува гражданин за резултати от избори по области и по
общини.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това няма как да е вярно.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предлагам писмото за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Действително нямам представа как
се управлява този сайт, но в порталс точно, ако отидете назад и
отидете в местни избори еди кога си, няма да има какво да се случи.
Зависи за кои избори. Ако говори за местни избори, те могат да
бъдат само за общини. Това е!
За всички останали има национални разпределения,
национални резултати и т.н. (Уточнение извън микрофоните.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви
писмо от Печатницата, с което ни информират, че по Проекта на
решение на ЦИК, изпратено за съгласуване относно контрола по
отпечатване на хартиените бюлетини нямат бележки и го съгласуват.
Докладвам го за сведение.
Докладвам Ви в отговор на наше писмо до всички областни
управители относно проверката, извършвана по реда на чл. 99б от
Закона за гражданската регистрация. Ние сме поискали обратна
информация след извършване на тази проверка от областните
управители и виждате, че във вътрешната папка е публикувана
справка, която отразява получените отговори. На този етап все още
има областни управители, които не са ни предоставили такава
справка.
Докладвам го за сведение и за запознаване на цялата справка.
Предлагам папката да остане тук, в залата, за да може да се
запознаете с всички приложени документи във връзка с проверката
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на адресните регистрации, извършени в последните 12 месеца. Тази
справка ще бъде актуализирана, допълнена и публикувана във
вътрешната мрежа. Само при необходимост ще бъде внесена отново
в залата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Имате ли друг доклад, госпожо Солакова? – Нямате.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Понеже съм един от любопитните,
нека да влезе в някаква вътрешна мрежа, за да може да се гледа.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Има.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вчерашното
заседание в моя папка сме получили писмо от секретаря на община
Гърмен госпожа Силвена Русева, която ни писа, че спешно се
нуждае от консултации по следния казус.
Информира ни, че общинският съвет на с. Гърмен, област
Благоевград, възнамерява да приеме решение за произвеждане на
местен референдум в с. Марчево, община Гърмен, на 13 октомври
2019 г., който, както знаят колегите от предходния състав на
Комисията, няколко пъти се преустановява по различни причини.
В тази връзка тя поставя към Централната избирателна
комисия два въпроса, които ще моля да обсъдим, тъй като те са
свързани с предстоящото назначаване на общинските избирателни
комисии.
Първият въпрос, който поставя, е, че тъй като
общинската избирателна комисия, знаете, съгласно чл. 77, ал. 1
от Изборния кодекс се назначава за срока до назначаване на
общинска избирателна комисия за следващите общи избори за
общински съветници и кметове. С оглед сроковете по нашата
хронограма знаете, че новите общински избирателни комисии,
които ще бъдат назначени, следва да встъпят на 7 септември
2019 г.
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Тя ни пита: е ли е възможно две общински избирателни
комисии да работят за този местен референдум?
Вторият въпрос, който поставя, е, че тъй като общинския
съвет, знаете, съгласно Закона за прякото участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление
трябва да подготви план-сметка и се взима решение от
общинския съвет за материално-техническото обезпечаване на
местния референдум и тази план-сметка трябва да бъде
одобрена, трябва ли общинската избирателна комисия да
получава отделно възнаграждение въз основа на Ваше
решение?
Тук отварям една скоба, за да кажа, че във връзка с
произвеждането
на
местни
референдуми
Централната
избирателна комисия, знаете, че е Централна комисия за
местните референдуми, а общинските избирателни комисии са
такива комисии местните референдуми, съгласно чл. 7 от
Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление и Централната избирателна комисия
винаги приема решения, с които определя размер на
възнагражденията на членовете на общинската избирателна
комисия за работата им, свързана със съответния местен
референдум.
Тя ни пита: трябва ли ОИК в този случай да получава
отделно от възнаграждение въз основа на решение на
Централната избирателна комисия, което ще е за сметка на
общинския бюджет или новата общинска избирателна комисия,
която ще встъпи на 7-ми, която ще се назначи, казва тя, след
6 септември, едновременно с работата си за местните избори на
27 октомври 2019 г. ще работи и за местен референдум и
възнаграждението съответно ще е за сметка на републиканския
бюджет?
Имам отговор по първия въпрос, но бих искала да чуя и
Вашето становище, защото тук повече от ясно е, че е възможно
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решението на общинския съвет да излезе. Ние нямаме
конкретика кога ще се случи това и да се окаже, че на практика
две общински избирателни комисии ще трябва да работят за
местния референдум.
Това е свързано и с отговора на втория въпрос, поради
което бих искала преди да дадем отговор да направим
разисквания в тази връзка в залата.
Колеги, пропуснах да Ви кажа, че номера на писмото е
МР-06-2 от 7 август 2019 г. (Уточнение извън микрофоните.)
Уважаеми колеги, моето предложение като докладчик по
тази преписка, е на първия въпрос да дадем отговор в следния
смисъл.
Дотолкова, доколкото все още няма взето решение от
общинския съвет в с. Гърмен, област Благоевград, за точната
дата, но се очаква такова решение да бъде прието на
13 октомври 2019 г., считам, че за нуждите на този референдум
ще работи новата общинска избирателна комисия, която
предстои да бъде назначена до 6 септември 2019 г. и която ще
встъпи реално в правомощията си от 7 септември 2019 г.
Предлагам Ви в този смисъл да бъде и отговора на
първия въпрос.
По отношение на втория въпрос Ви предлагам да
отговорим, че възнаграждението, което ще получи общинската
избирателна комисия за работата си в предстоящите избори за
общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. няма
нищо общо с работата на същата тази комисия, която съгласно
чл. 7 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление е общинска комисия по
местните референдуми. На същата тази комисия се дължи
отделно възнаграждение за работата й, свързана с този местен
референдум и съответните средства за възнаграждение на
членовете на комисията следва да бъдат предвидени в плансметката за местния референдум, която план-сметка пък следва
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да бъде одобрена от общинския съвет тогава, когато се приема
решението им за насрочване на местния референдум.
Това е предложението, което ще Ви помоля, госпожо
Председателстваща, да подложите на гласуване.
Колеги, бих искала да допълня, че когато вече в
Централната избирателна комисия пристигне самото решение
на общинския съвет с. Гърмен, в което ние ще имаме конкретни
данни, в това число и с размера на сумата, която ще обезпечи
произвеждането на местния референдум, ще се съобразим с
обстоятелството, че все пак общинската избирателна комисия
ще получи и възнаграждение от републиканския бюджет за
местните избори. Ще се съобразим и с предвидения бюджет за
местния референдум при определяне на възнагражденията за
членовете на ОИК, което знаете, че става с решение на
Централната избирателна комисия, когато се касае за местен
референдум.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря за изчерпателния отговор, госпожо Иванова.
Колеги, има ли други предложения? – Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на предложения отговор.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата е Николай
Николов.
Приема се единодушно.
Уважаеми колеги, искам да докладвам някои неща. Едните
са само за сведение.
Както знаете, имаме избрана комисия за обществена поръчка,
която е събиране на оферти с обява, покана до определени лица за
предоставяне на преводачески услуги.
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За информация на Централната избирателна комисия на
7 август 2019 г. са получени две оферти.
Докладвам го само за сведение. Комисията вече работи.
Другото, което искам да докладвам за сведение, това е една
Докладна записка от господин Румен Цачев, който ни информира, че
в папка „Заседания“ има качена допълнителна папка, която се казва
„Допълнителни изборни книжа 2019 г.“, които не са включени в
разглежданите проекти до момента.
Докладвам го за запознаване на колегите и следващата
седмица да преценим какво ще приемем.
Засега това е за информация.
Третото нещо, което искам да докладвам е следното: Наше
Решение № 576-ЕП от 30 юли 2019 г., което решение относно
налагане на административно наказание на доставчика за медийни
услуги „Дир.бг“, така както е изпратено по пощата, се е върнало в
цялост, неразпечатано на адреса на Централната избирателна
комисия. Писмото не е получено.
Ще го предоставим на юрисконсултите за по-нататъшни
действия във връзка с връчването на това решение.
Колеги, последното нещо, което докладвам за сведение, а в
понеделник ще Ви предложа и Проект на отговор е следното:
С вх. № НС-10-6 от 8 август 2019 г. сме получили молба от
Костадин Костадинов – председател и представляващ политическа
партия „Възраждана“, който изисква от Централната избирателна
комисия да му бъде издадено официално удостоверение, от което да
е видно, че представляваната от него партия е получила над 1% от
действително подадените гласове на последните парламентарни
избори.
Ще изготвя Проект на отговор, който ще му изпратим с
писмо.
Засега е само за сведение.
Колеги, нямам друг доклад.
Други колеги имат ли да докладват нещо? – Не виждам.
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Закривам заседанието на Централната избирателна
комисия и насрочвам следващо заседание за понеделник, 12 август
2019 г., от 10,00 ч.
Благодаря, колеги.

(Закрито в 15,00 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Мая Станкова

