EGNЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 98
На 16 август 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Обсъждане проекти на принципни решения.
Докладват: Николай Николов,
Севинч Солакова
2.
Доклади
по
дела,
жалби,
сигнали
и
административнонаказателни преписки.
Докладва: Катя Иванова
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Емил Войнов,
Николай Николов,
Таня Цанева
4. Разни.
Докладват: Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров,
Николай Николов,
Кристина Стефанова,
Севинч Солакова,
Мирослав Джеров,
Таня Йосифова,
Ивайло Ивков,
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Катя Иванова,
Александър Андреев
ПРИСЪСТВАХА: Кристина Цанкова-Стефанова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев и Мария Бойкинова.
Заседанието бе открито в 11,25 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.
Има качен Проект на дневен ред, моля да се запознаем и ако
има колеги за включване в дневния ред?
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо Председателстваща, моля да
създадем нова точка в дневния ред – „Доклади по дела, жалби,
сигнали и административнонаказателни преписки.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да бъда включена в т. 2.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Други колеги?
В т. 1 ще включа и госпожа Солакова.
Други колеги?
КАТЯ ИВАНОВА: Моля да бъда включена в точка „Разни“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Господин Ивков е включен в точка „Разни“.
Други колеги? – Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на дневния ред с направените
допълнения.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма, извън залата е Бойчо Арнаудов.
Приема се единодушно.
Преминаваме към точка първа:
1. Обсъждане проекти на принципни решения.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Благодаря,
госпожо
П редседателстваща.
Уважаеми колеги, в моята папка за днешното заседание е
представено Решение относно подлежащите на вписване
обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните
регистри
от
общинските
избирателни
комисии
при
произвеждане на изборите.
Проектът на това принципно решение беше обсъждан на
заседание на Централната избирателна комисия в сряда,
миналата седмица. Нанесъл съм всички корекции, които тогава
направихме. Ще помоля да се запознаете.
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Това, което е новото и е важно да се включи в
съдържанието на Проекта преди окончателното му приемане,
надявам се днес, са номерациите на изборните книжа, към
които препраща това принципно решение. Те са отбелязани в
т. 3.1. Това са четирите вида публични регистри, които
съответно трябва да бъдат на страниците на общинските
избирателни комисии – публични регистри на партиите, на
коалициите, на местните коалиции, на инициативните
комитети. Също така имаме публичен регистър на
кандидатските листи – това е Приложение № 72 съгласно
списъка, който вчера утвърдихме като окончателна номерация.
Точка 3.3. е публичния регистър на застъпниците, който
се води във форма и съдържание, съобразно Приложение № 77.
Последният публичен регистър, към който имаме тук
препратка, е съответно така наречения Списък на
упълномощените представители на партиите, коалициите,
местните коалиции и инициативните комитети – Приложение
№ 78-МИ от изборните книжа.
Ще помоля да се запознаете. Благодаря.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря, господин Николов.
Колеги, виждате Проекта за решение относно подлежащи на
вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на
публичните регистри от общинските избирателни комисии. Моля,
да се запознаем.
Колеги, има ли предложения за изменения и допълнения
на предложения Проект? – Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
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Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са Кристина
Цанкова-Стефанова, Александър Андреев и Йорданка Ганчева,.
Приема се единодушно.
Решението е № 623-МИ.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
У важаема
госпожо
П редседателстваща, вчера наистина приехме решение, с което
заменихме навсякъде в списъка термина „публични регистри“
с „регистри за публикуване“.
Ето защо, от тази гледна точка поставям въпроса.
Решението е прието. Благодаря.
В заглавието, което относно „подлежащите на вписване
обстоятелства и реда за водене и поддържане на публични
регистри от общинските избирателни комисии“, може би да го
направим
„регистри
за
публикуване
от
общинските
избирателни комисии, ако, разбира се, Централната избирателкомисия се съгласи. Имаше дори нарочно гласуване за това и
навсякъде в самия списък вместо в скоби „публичния регистър“
стана „регистри за публикуване“.
Ето защо, наистина може би е удачно вместо „публични
регистри“ в заглавието да стане „регистри за публикуване“.
Ако трябва, да прегласуваме нарочно тази поправка в
заглавието. (Уточнение извън микрофоните.)
Предлагам да бъде отразено в заглавието – вместо
„публични регистри“ да стане „регистри за публикуване“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, тъй като вчера взехме решение, че във всички изборни
книжа ще бъде изписано „регистри за публикуване“, моето лично
мнение е, че трябва да е еднакво и в това решение.
Това няма да го гласуваме днес, тъй като вчера сме го
гласували.
Господин Николов, имате ли друг доклад?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа Ви предлагам да разгледаме малко по-подробната справка,
свързана с необходимите финансови средства за възнагражденията
на ОИК, на секционните избирателни комисии и на
специалистите към ОИК. Под специалисти разбираме експерти
и технически сътрудници, както и сътрудниците към изборния
ден.
Има няколко файла в днешната папка. Моля да видите
тази с дата 16 август 2019 г. Тази справка съдържа информации
за броя на общинските избирателни комисии по брой членове –
13-членни, 15-членни, 29 и 41-членни за Столична община със
сумирана сума от възнагражденията за всички отделни
общински
избирателни
комисии,
включително
с
осигурителните вноски общо за целия период от назначаването
до 7 дни след произвеждане на изборите, съответно втория тур.
Втората точка е за секционните избирателни комисии за
първи тур, виждате, и за втори тур отделно така, както искаха
и представителите на Министерството на финансите.
Третата точка съдържа информация за сътрудниците,
като най-накрая имаме обобщената справка и общата сума за
всички тези групи лица, като необходими финансови средства.
Уважаеми колеги, в тази справка, която обещахме да
изпратим, се съдържат и размерите на възнагражденията на
секционните избирателни комисии така, както бяха обсъдени в
първия проект, изпратен за съгласуване на проведеното
заседание на Работна група 1.1. В общи линии сме се опитали
да прецизираме сметките, включително да коригираме в частта
относно обученията на секционните комисии.
Предлагам Ви само на вниманието и искам да направя
предложение да продължим с обсъждането както на писмото до
Министерството на финансите, което да изпратим, така общо, и
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Проекта на решение за възнагражденията на секционните
избирателни комисии и общо да гласуваме две писма до
Министерството на финансите въз основа на тази справка, като
приложим Проекта на решение за възнагражденията на
секционните избирателни комисии.
Проектите са също във вътрешната мрежа.
С първото писмо, което е в отговор на тяхно писмо от
29 юли 2019 г., изпратено до отделни институции, които имат
отношение и участие в изборния процес с оглед подготовката
на Проекта на постановление за приемане на план-сметката.
Вие знаете, че на 26 юли 2019 г. изпратихме нашето
предложение за план-сметка за бюджета на Централната
избирателна комисия и по традиция направихме предложение
за включване в бюджета на Министерския съвет на средствата,
необходими за възнаграждения на ОИК, на СИК, ПСИК и на
специалистите към ОИК. Да преповторим това наше
предложение.
Проектът е във вътрешната мрежа № 1315 до
Министерството на финансите. В това писмо, в първата точка,
както и в план-сметката се съдържат отделни редове за
Централната избирателна комисия – средствата, които
предлагаме да бъдат предвидени като прогнозни разчети.
Само че това писмо не е допълнено. Във втората точка
ще предложим за ОИК, СИК, ПСИК и специалисти към ОИК с
числовите данни от обобщената справка на четвърта страница
на план-сметка, наименование на файл, и ще уточним, как
средствата за Централната избирателна комисия ще бъдат
отчитани.
Уважаеми колеги, уточнихме кой файл гледаме във
вътрешната мрежа. В т. 1 предложението за частта по бюджета
на Централната избирателна комисия, в т. 2 в бюджета на
Министерския съвет в частта относно възнаграждения на ОИК,
СИК, ПСИК и на специалистите към ОИК.
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Третият материал, който Ви предлагам на вниманието,
ще бъде свързан с писмо до Министерството на финансите
№ 1311. В това писмо, позовавайки се и на проведената среща
приложено ще изпрати…
Вчера беше написано приложено да сложим решението
на ОИК, а и Методиката, но тъй като те са публикувани, може
би е достатъчно само да се позовем като номер, че Централната
избирателна комисия е приела решение за определяне на
възнагражденията на ОИК с еди кой си номер – 616-МИ, а
приложено да изпратим Проекта на решение за възнаграждения
на секционните избирателни комисии, ведно с Методика и
подробна справка за необходимите средства за ОИК, СИК и
специалистите към ОИК за първи и за втори тур.
Да напишем, че сме извършили съответна корекция,
защото
ние
наистина
прецизирахме
размерите
на
възнагражденията, коригирахме в частта относно участието в
обучението и отново да напишем нашата основна мотивация по
отношение размерите на възнагражденията.
Колеги, ако сте се запознали с Проекта на писмо, да се
запознаем сега последно с Проекта на решение № 569-МИ от
16 август 2019 г. – възнаграждения СИК, с индекс 2, с днешна
дата е във вътрешната мрежа. Този Проект вече е обсъждан
неколкократно.
Докато не съм забравила, колеги, в първата точка една
корекция – изрично да напишем, че става дума за първи тур,
възнаграждението на членовете на СИК и ПСИК. В тази част
възнагражденията са всъщност за изборния ден.
В т. 1.2. относно участието на членовете на СИК в
обучението.
В т. 1.3. е допълнителното възнаграждение за
участвалите в предизборния ден при получаването на
изборните книжа, бюлетините и подреждането на помещенията

9
за гласуване, указателните табели и всичко останало, свързано
с подготовката в предизборния ден.
В т. 1.4. е относно допълнителното възнаграждение за
предаването на изборните книжа и материали на общинските
избирателни
комисии,
съответно
на
общинската
администрация. Тук, както виждате, нямаме корекции. За първи
път предвиждаме диференцирано заплащане и мисля, че това е
по-справедливо към членовете на секционните избирателни
комисии с оглед не само на труда, обема, а и относно часовете,
за които ще бъдат ангажирани при това предаване. Разделени са
на три групи.
В т. 2 е относно произвеждането на втори тур и отново в
първата част е свързано с основния ден – изборния.
Възнагражденията не се различават от тези от произведените
европейски избори.
В т. 2.1. е относно предизборния ден.
В т. 2.2. за предаването на изборните книжа остават
същите размери.
В т. 3 идеята ми е след произвеждане на изборите, ако те
са приключили за съответните секционни комисии, в момента,
в който са приключили изборите за съответните членове на
секционните избирателни комисии, да се изплати това
възнаграждение.
Но ако идеята ни е да изчакаме и втори тур и тогава
едновременно да се изплатят възнагражденията в цялата страна
по общини, тогава направо можем да запишем, че „след
произвеждане на втория тур на изборите“ се заплаща.
В буква „а“ предложението е да се добави и подпис на
член на СИК, което е още една гаранция относно участието,
обективно удостоверено, за да се получи възнаграждението
само въз основа на така представените документи в общинската
администрация. (Уточнение извън микрофоните.)
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам някои дребни поправки.
Точка 1.2. – „За участие в обучението на СИК, ПСИК от
ОИК се изплаща допълнително възнаграждение в размер на
всеки участвал член на СИК, ПСИК“ все пак да стане ясно,
защото участват и ОИК. Знам, че решението е за СИК, ПСИК,
но смятам, че трябва да има по-скоро това уточнение.
В т. 2.1. е по-сериозното нещо, което искам по-скоро да
си изясня. Пише, че „За получаване на бюлетините и другите
книжа, както и за подреждане, се изплаща допълнително по
15 лв. на всеки участник“.
Петнадесет лева звучи незначителна сума, но ние не
знаем колко са членовете. Ще има ли някакъв лимит на тези,
които ще участват? В смисъл, че става една твърде леаторна
разпоредба. Ние не знаем колко ще участват. (Реплики.)
Мисля, че трябва да дадем някакъв лимит на
участващите. Тогава пък как ще се разберат кой ще участва?
Изобщо трябва да го уточним, защото едно е да участват трима
човека, друго е да участват шест човека. Това са по 45 лв. на
секционна комисия по 12 хиляди и кусур комисии…
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Изчислението е направено
усреднено. Както за втория тур взимаме 60% и точка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в тази част ние
сме длъжни в момента да поощрим участието на всички, защото
още в предизборния ден те ще могат да обменят и опит, да си
поставят взаимно и въпроси. Освен, че много по-бързо ще се
подреди помещението, това ще улесни работата и на
общинските администрации.
Ако сме получавали упреци в тази насока, то е било
заради неангажираността на секционните комисии дълго време

11
да се изчакват, за да се появят, да се включат в тази работа по
оформяне на помещенията и че в голяма част от общините
работата се възлага едва ли не само на служителите от
общинската администрация. Чухме от представители и на
Министерството на образованието и науката, че в тази дейност
се включват, разбира се, и служители от самите училища.
В този смисъл считам, че не е проблем за фиска, още
повече обективни пречки ще бъдат причина в предизборния ден
да не се появят всички, но ние да опитаме този път участието
на всички да бъде максимално поощрено, за да можем да
гарантираме съпричастност у тези членове още в този момент
към изборния процес.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз също съм на мнение, че
Централната избирателна комисия като орган, който следи за
добрата организация, въобще за организацията на предстоящите
избори, следва да поощри участието на всички членове на
секционните избирателни комисии като ще си позволя да дам
практически пример от моята практика като член на ОИК,
когато съм предавала книжа с общинската администрация на
членовете на СИК.
Колеги, реално, на практика, приемайки книжата, те се
опознават и дори условно в този ден също на практика се
случва и разпределението на функциите, които ние указваме с
Методическите указания. Тоест участието на всички
предполага една по-добра стиковка и още от предния ден да се
опознаят, а не при началото на изборния ден, когато предстои
тежкия изборен ден за секционната избирателна комисия.
Затова също съм на мнение, че трябва да поощрим и да
способстваме по този начин цялостната организация, надявам
се и хората, които ще бъдат предложени за членове на
секционната избирателна комисия, също така да проявят
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активност при взимане на участие в този процес – при
предаване и приемане на книжата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО
ИВКОВ:
Аз
съм
на
диаметрално
противоположното мнение. Мисля, че спокойно могат да бъдат
получавани от не повече от трима човека и да се подреди
помещението. Не виждам с какво ще си обогатят нито познанията,
нито опита като подредят помещението. Важното е помещението да
е подредено и всичко да е наред за изборния ден. Ако това може да
се свърши от трима, не виждам смисъл ние да предвиждаме да се
върши от седем човека. В същото време това ще утежни
изключително много фиска и се касае за стотици хиляди левове.
Така че аз не подкрепям тази теза. Считам, че не повече от
трима трябва да се занимават с приемането и подреждането на
помещението.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в общи линии естествено,
че ще има и допълнителен анализ. Има резон в думите на колегата
Ивков дотолкова, доколкото за първи път предвиждаме такъв
елемент от общия размер на възнаграждението, а това ще подлежи
на един внимателен преглед, обстоен анализ и може би още от този
момент да си поставим като задача да поискаме информация за
участието, ангажираността в предизборния ден от страна на
членовете дали това е довело и до подобряване и организиране на
организацията, до намаляване на времето, с което ще са ангажирани
членовете на СИК и общинските администрации. А пък от друга
страна намаляването на времето означава да имат и повече
възможности да се явят отпочинали в изборния ден, защото много
добре знаем, че в предизборния ден понякога и в полунощ се
подреждат изборни помещения, а веднага след това, към 7,00 часа те
вече трябва да са в секциите.
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Записвам си да изпратим едно писмо до общинските
администрации. Да наблегнем на този въпрос, за да имаме чисто
статистическа информация, включително и оценъчна по отношение
на качеството на работата, защото това са наистина финансови
средства от държавния бюджет и следва да знаем, че са правилно и
целесъобразно разходвани.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря, госпожо Солакова.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: За да бъда разбран абсолютно правилно,
аз съм съгласен. Въпросът е сложен. Правим нещо за пръв път,
опитваме се да подобрим капацитета и заинтересоваността и
мотивацията на комисиите. Това са предимствата за едната теза, че
трябва да го направим. Касае се, в единия случай казах, за стотици
хиляди, но в крайна сметка пък за всеки човек от тези се касае за 15
лева. Въпрос на гледна точка.
Затова ще подкрепя предложението и затова и не правя
предложение, за да не се разделяме, защото, ако сега мое
предложение бъде подкрепено дори от 4-5 човека, ще касае
несигурност. Но съм съгласен с това, което каза докладчика. Трябва
много внимателно да следим ефекта от тези ни действия, за да може
следващия път да не харчим излишни пари, ако те нямат абсолютно
никакво… Тоест, ако пак се допуснат същите грешки, ако отидат
много хора, но имаме проблем с помещенията и изборите не се
произведат, това трябва да е абсолютно в нашия мониторинг и да
следим на тези избори, за да може следващия път да не даваме тази
възможност.
Исках да избегна другото, но това може и да е изкривено
мислене – да отиде някой, да си клати краката, да се разходи до
секцията, да не свърши никаква работа и да вземе 15 лева. По
принцип 15 лева са нищо, но когато ги събереш по броя, тази голяма
армия от членове, стават някаква тежест за бюджета.
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Затова ще подкрепя бюджета. Просто го предоставих на
разискване. Мисля, че няма нищо лошо прозрачно, публично да
разискваме тези неща.
Има ги двете тези. Ще се съглася с другата теза, изказана от
колегата Солакова и колегата Ганчева, но просто го поставих, тъй
като мисля диалога в тази насока не е излишен.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря, господин Ивков.
Колеги, има ли други изказвания по доклада на госпожа
Солакова? – Не виждам.
Подлагам на гласуване проектите на двете писма, които да
бъдат изпратени до Министерството на финансите с Проекта за
решение за определяне на възнагражденията и Методиката към
изчисленията.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),
против – няма, извън залата е Кристина Цанкова-Стефанова.
Приема се единодушно.
Госпожо Солакова, по тази точка имате ли други доклади? –
Не.
Минаваме към трета точка:
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председателстваща.
Колеги, постъпило е писмо с вх. № МИ-14-5 от 15 август
2019 г. от Тихомир Борачев, изпълняващ длъжността кмет на
община Силистра за разрешаване на достъп до запечатано
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помещение в община Силистра в което се съхраняват изборни книжа
и материали от изборите за общински съветници и за кметове и
национален референдум през 2015 г.
Достъпът до помещението е необходим във връзка с
преместването на книжата и материалите в друго ново помещение, с
цел освобождаване на това помещението и подготовка на същото за
предстоящите избори за общински съветници и за кметове.
Във връзка с това писмо съм подготвил Проект за решение,
което може да видите в моя папка, с което предлагам Централната
избирателна комисия да разреши отварянето на запечатаното
помещение в община Силистра, намиращо се на втори етаж в
сградата на общинска администрация Силистра, в което се
съхраняват тези изборни книжа и материали, с цел преместването им
в ново архивно помещение, находящо се на първия етаж в сградата
на общинската администрация, като достъпа до запечатаното
помещение да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243 на
ЦИК от 2 май 2019 г., като за извършените действия да се съставят
съответните протоколи.
Накрая, новото помещение, в което са преместени
материалите, да се запечата по реда на Решение № 243-ЕП от 2 май
2019 г. на ЦИК.
Моля да се запознаете с решението и, ако имате някакви
съображения, да се подложи на дискусия. Ако не – на гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря, господин Войнов.
Колеги, да се запознаем с Проекта за решение за отваряне на
запечатано помещение в община Силистра.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Предлагам третия абзац на първата
страница да отпадне. Той не е необходим, тъй като него го
изписваме, само когато се предават книжа и материали в отдел
„Държавен архив“.
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Другото ми предложение е да се добави адреса на общината.
Същият адрес мога да Ви го кажа веднага. Това е ул. „Цар Симеон
Велики“ № 33, гр. Силистра.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Господин Войнов, приемате ли предложенията?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, приемам ги.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, други предложения по Проекта за решение? – Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са Кристина
Цанкова-Стефанова, Александър Андреев и Мирослав Джеров.
Приема се единодушно.
Решението е № 624-МИ/НР.
Имате ли друг доклад, господин Войнов?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-14-80 от 15 август 2019 г. в
Централната избирателна комисия е постъпило искане от община
Плевен за дадено разрешение за достъп и отваряне на запечатано
обособено помещение, намиращо се в сградата на община Плевен,
на приземен етаж, помещение „107“ в което се съхраняват книжа и
материали от изборите само за членове на Европейския парламент от
25 май 2014 г.
Според искането, подписано от Милен Янков, за кмет на
община Плевен, отварянето е с цел изтеклия срок за съхранение на
изборните книжа и материали и последващата им обработка за
унищожение.
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Формално в искането няма заявление за архивиране на
материалите в Регионален държавен архив – гр. Плевен.
Свързах се и вчера с госпожа Кирова – секретар на общината,
която потвърди, че основната цел, разбира се, е архивирането, и
както са писали те: „обработка и унищожение“.
Представил съм Проект за решение в моята днешна папка.
Моля да се запознаете. Отразени са и двете цели – както
архивирането, така и унищожаването на не ценни документи.
Ако има корекции, готов съм да ги приема.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте доклада на господин Николов.
Има ли бележки и предложения? – Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на искането за отваряне на
запечатано помещение в община Плевен. .
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма,
извън залата са Кристина Цанкова-Стефанова и Мирослав Джеров.
Приема се единодушно.
Решението е № 625-ЕП.
Имате ли друг доклад? – Не.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, предлагам Ви Проект на решение относно искане за
отваряне на запечатано помещение в община Каолиново, област
Шумен.
В помещението се съхраняват изборни книжа и материали
от народни представители 2017 г., президент и вицепрезидент
2016 г., общински съветници и кметове 2015 г., от два национални
референдума – 2015 и 2016 г., и от изборите за членове на
Европейския парламент от Република България през 2014 г.
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Във връзка с архивиране на книжата от европейски избори
2014 г. е искането с вх. № ЦИК-14-89 от 14 август 2019 г. от кмета
на община Каолиново за достъп до помещението, което се намира в
общинската сграда на ул. „Украйна“ № 4, и архивиране на
съответния вид изборните книжа и материали.
Предлагам да разрешим отварянето при спазването на
условията на наше Решение № 243.
Имам една техническа грешка, която коригирах в
Решението – вместо „помещенията“ – „помещението“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте доклада на госпожа Цанева.
Има ли предложения? – Не виждам.
Моля, процедура по гласуване за Решение относно отваряне
на запечатано помещение в община Каолиново.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са Кристина
Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров и Николай Николов.
Приема се единодушно.
Решението е № 626.
Без индекс, защото са всички видове избори.
Имате ли друг доклад по тази точка?
ТАНЯ ЦАНЕВА: С вх. № ЕП-06-266 от 15 август 2019 г. сме
получили писмо от кмета на община Елхово, с което ни изпраща
копие от протокола и от заповедта във връзка с отваряне на
запечатано помещение с цел прибиране на пликовете след
извършена проверка.
Докладвам го за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря.
Колеги, друг доклад по тази точка? – Не виждам.
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Преминаваме към новата точка, която е втора в дневния ред:
2. Доклади
по
дела,
жалби,
сигнали
и
административнонаказателни преписки.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка от
вчерашно заседание е качена жалба с вх. № ЕП-20-338 от
15 август 2019 г. от „БТВ Медиа Груп“ ЕАД срещу наше
Решение № 568-ЕП от 1 август 2019 г. за налагане на
административно наказание на посочената медия.
Докладвам Ви я за сведение и запознаване.
Административната преписка ще бъде окомплектована и заедно
с жалбата ще бъде администрирана към Софийски районен съд.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря.
Друг доклад? – Няма.
Колеги, минаваме в точка четвърта:
4. Разни.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-06-201 от 9 август 2019 г. е
постъпило питане от кмета на община Поморие. Питането е
следното:
„Във връзка с предстоящите избори за общински съветници
за кметове и с цел правилното прилагане на разпоредбата на § 17,
ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния
кодекс, моля за Вашите Методически указания относно следното.
Към дата на обнародване на Указ № 163 на президента на
Република България за насрочване на избори за общински
съветници и кметове някои от населените места със статут на
кметство на територията на община Поморие не отговарят на
изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административното
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териториално управление на Република България, предвид
факта, че броя на населението им е под 350 души. В тази връзка
следва да бъде извършена промяна по реда на чл. 31 от Закона
за административното териториално управление на Република
България, свързана със закриването им.
Предвид гореизложеното и с оглед необходимостта от
технологично време за извършване на промяната, моля за
Вашите Методически указания по реда на извършването и поконкретно относно това дали е необходима предпоставка,
нарочно решение на ЦИК за определяне на населените места, в
които се произвеждат избори за кметове на кметства, създадени
по силата на закона?“
Колеги, моето мнение е, че не е необходимо нарочно
решение на ЦИК. Необходимо е, както се запознах с чл. 31 на
Закона за административното териториално управление на
Република България – „промяна, свързана със закриване на
кметство, както и промяна на граници или административния
център на кметства се извършва с решение на общинския съвет
при условията и по реда на създаването му“. Тоест те могат да
си започнат процедура по закриване на тези места. Има
достатъчно време до самите избори. Самото решение на
общинския съвет се изпраща за обнародване в „Държавен
вестник“ чрез областния управител, които се произнася по
неговата законосъобразност в 7-дневен срок от датата на
получаването, а решението влиза в сила от обнародването в
„Държавен вестник“. Тоест те могат да започнат процедурата и
да я извършат преди самите избори. Така че мисля и така да им
отговоря.
Ако имате други предложения, може да ги обсъдим.
Пак да кажа, смятам, че решение на ЦИК не е
предпоставка за започване на процедура, тяхна процедура, и
ние не сме компетентни по този закон.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте предложението на господин Арнаудов за отговор.
Има ли други предложения? – Не виждам.
Предлагам да гласуваме протоколно решение за отговора,
който предложи господин Арнаудов.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са Кристина
Цанкова-Стефанова, Йорданка Ганчева и Мирослав Джеров.
Приема се единодушно.
Имате ли друг доклад, господин Арнаудов?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Не.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря,
госпожо
П редседателстваща.
Две писма във вчерашната папка, тъй като отложихме
дневния ред. И двете са от госпожа Мария Вълканова и се
отнасят до това кой какъв отпуск може да ползва тогава, когато
бъде регистриран за кандидат в изборите. Това е чл. 161, ал. 1 и
2.
Първото писмо, което е всъщност отговор на
вх. № МИ-10-15. Отговорът е следния:
„Разпоредбата на чл. 161, ал. 2 урежда задължително
ползване на отпуск за дните, през които в работно време
кандидат за общински съветник участва в мероприятия от
предизборната кампания, но само за заемащи държавна служба.
Тъй като във въпроса има един дълъг списък от педагози,
директори на училища, детски градини, счетоводители в
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училища и т.н., никоя от изброените във Вашето питане
служебни позиции не заема такава държавна служба.“
Правих справка с господин Цачев, който… (Реплики.)
Тъй като в питането има втори въпрос, който е
хипотетичен дали евентуално избрани общински съветници от
изброените позиции биха били в хипотеза несъвместимост, съм
отговорил, че не биха попаднали в така хипотеза. (Уточнение
извън микрофоните.)
Ще го променя, ще го кача в днешната папка променено.
Второто питане е малко по-чисто. Въпросът е дали
госпожа Вълканова, след като се регистрира за кандидат в
съседна община, тя е от Стамболийски, а иска да се
кандидатира за кандидат на община Перущица, първо, дали е
длъжна да излезе в отпуск. Понеже в Закона е казано, че
кандидатите за кмет задължително излизат в отпуск, тя би
трябвало да ползва такъв отпуск от регистрацията до обявяване
на резултатите.
Второ, дали би могла да бъде заместник-кмет в община
Стамболийски, ако бъде избрана за общински съветник в
Перущица?
На което съм отговорил така, както отговаряхме досега
по този повод – че това е възможно, допустимо.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: А защо не обединим двете
писма в едно?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ако искате, ще ги обединя в
едно.
Понеже не съм наблюдавал такава практика. (Уточнение
извън микрофоните.)
Добре, тогава ще го направя общо – „В отговор на Ваши
писма…“.
Ще го сложа в днешна папка.
Колкото до писмото, което ми е разпределено от днес, то
е за сведение.
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Господин Иван Ангелов Николов, който е от община
Своге, Церово. Човекът си е направил труда да дойде тук, той
като явно е писано някъде на наша територия, ползван е плик,
който е „Народно събрание на Република България“, служебен.
Човекът е излял душата си, грубо казано, по въпроси,
които не са от компетентност на ЦИК – като корупция,
отговорност и всичко останало, което…
Остава за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте доклада на господин Димитров по повод на първите
две писма.
Има ли предложения за отговор освен това, което беше
направено в залата – да се обединят и да се отговори, че ЦИК ще
приеме принципно решение за кандидатите и тези въпроси ще бъдат
уредени в това принципно решение.
Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване
на текста на писмото.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са Кристина
Цанкова-Стефанова, Ивайло Ивков и Мирослав Джеров.
Приема се единодушно.
Имате ли друг доклад, господин Димитров? – Не.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, в моята папка за днешното заседание е
представено писмо-запитване от госпожа Гавраилова – секретар на
община Павликени. Писмото е с вх. № МИ-06-203 от 12 август
2019 г. В него се изтъква различие между т. 3б и т. 5в на Решение
№ 600 относно датата на заверяване на удостоверението за актуално
правно състояние, което партиите трябва да представят при
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консултациите за съставите на общинските избирателни комисии.
В смисъл дали да е 16 юли или 10 юли.
Писмото е от 12 август 2019 г. от 14,17 часа. Същият
ден, малко по-рано, ние приехме Решение № 603.
В подготвения отговор, с който можете да се запознаете,
представям следното:
„Във връзка с Ваше писмо, получено на електронната поща
на ЦИК, Ви уведомяваме, че съгласно Решение № 603-МИ от
12 август 2019 г. удостоверенията за актуално правно състояние на
партия във връзка с консултациите за съставите на общинските
избирателни комисии, следва да бъдат издадени не по-късно от
10 юли 2019 г. (датата на насрочване на изборите).“
Правя си само една автокорекция – „Заварените копия на
удостоверенията за актуално правно състояние. Няма нужда от
оригинали във връзка с тези консултации.“
Това е автодобавката ми – „заверените копия“. Благодаря.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте доклада на господин Николов.
Има ли предложения за допълнения в Проекта на отговор? –
Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),
против – няма, извън залата са Кристина Цанкова-Стефанова,
Димитър Димитров, Ивайло Ивков и Мирослав Джеров.
Приема се единодушно.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Също в моята папка от днешното
заседание е включено писмо с вх. № МИ-06-208 от 14 август 2019 г.
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То е от госпожа Станева – секретар на община Стрелча. Писмото е
със следното съдържание:
„Секретар съм на община Стрелча. Във връзка с
провеждането на предстоящите избори за общински съветници и
кметове възникват редица въпроси от организационен характер.
Обръщам се към Вас с молба да ми изясните какъв е реда за
подаване на въпроси към Централната избирателна комисия?“
Изготвил съм Проект на писмо-отговор, който е в днешната
папка, но алтернативния вариант е този въпрос да бъде за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Какво предлагаш?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Имах много колебание дали да не е
за сведение, но може би по-добрия вариант е за сведение.
Ако има друго становище, подготвил съм Проект, по който
може да се работи.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Приемаме доклада за сведение.
Имате ли друг доклад?
Заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В папката на колегата Джеров за
вчерашното заседание има едно запитване, което е от госпожа
Баракова.
Въпросът е във връзка с упражняване на нейното активно
избирателно право.
Запитването е с вх. № МИ-22-32 от 15 август 2019 г.
В днешната папка е само запитването, но отговора беше за
вчерашното заседание. Там можете да видите и запитването, и
отговора.
Въпросът на гражданката, в най-общ порядък, е относно
упражняването на активното избирателно право.
Вероятно обаче ще бъде необходимо – отговорът, с който и аз
се запознах преди малко, да добавим едно второ изречение, с което
да се позовем на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби и да
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уточним може би, че съгласно § 1, т. 5 живял най-малко през
последните 6 месеца в съответното населено място означава
български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен
и настоящ адрес на територията на съответната община или
кметство. И с добавката „шест месеца (26 април) преди…
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
„Постоянен или настоящ адрес на територията на страната или на
територията на съответната община, или кметство“.
Колеги, предложението на господин Джеров, докладвано от
господин Николов, с добавката направена в залата.
Има ли други предложения? – Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),
против – няма, извън залата са Кристина Цанкова-Стефанова,
Димитър Димитров, Ивайло Ивков и Мирослав Джеров.
Приема се единодушно.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви за
сведение, че от община Левски сме получили информация относно
създадената организация и обезпеченост на секционните комисии,
устройствата за копиране – това, което поискахме от кметовете на
общини чрез областните управители, с писмо до главния секретар на
Министерския съвет да постъпи в Централната избирателна
комисия. Разбира се, тя ще постъпи в Централната избирателна
комисия и обобщена и ще бъде класирана на съответното място, за
да може всеки да има достъп.
Пак от община Левски имаме информация и за кметствата
към 16 юли 2019 г. така, както е изискването на § 153. Имаме
наименованията на кметствата, населението по постоянен адрес и
броя на избирателите. Знаете, че поискахме тази справка,
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включително да имаме информация за броя на избирателите в
кметствата и в цялата община, за да ни послужи тази справка при
определянето на прогнозния брой на бюлетините.
Тази информация пак Ви я докладвам малко по-подробно
днес. Тя ще бъде обобщавана и публикувана във вътрешната мрежа
в съответни папки, за да може всеки да има достъп до
информацията.
Колеги, докладвам Ви писмо, което сме получили от
Печатницата на БНБ, адресирано до министъра на финансите и до
председателя на Централната избирателна комисия. Печатницата
на БНБ обръща внимание, че в тези избори следва да бъдат ползвани
възможностите на други три лицензирани печатници освен
Печатницата на БНБ – „Демакс“ АД, „Алианс Принт“, „Полиграф
Комерс“ и „Лито Балкан“. Те бяха ангажирани през 2015 г. с
отпечатването на бюлетините.
Изпратеното писмо до министъра на финансите е с оглед
министърът на финансите да постави тези печатници под
финансов контрол в съответствие с изискванията за отпечатване и
контрол върху ценни книжа, като информира „Алианс Принт“,
„Полиграф Комерс“ и „Лито Балкан“ относно необходимите
условия, на които трябва да отговарят за получаване на необходимия
временен лиценз с оглед своевременното му издаване през месец
септември 2019 г.
Към настоящият момент „Демакс“ АД притежава такъв
лиценз.
Колеги, още едно писмо, което Ви докладвам за сведение, от
Печатницата на БНБ. То е информативно, свързано е с услугите
предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините. Ще имат предвид
„Демакс Ди Пи Ай“ АД като подизпълнител за изпълнение на тези
дейности.
Във вътрешната мрежа са публикувани всички писма от
областния управител на област Разград. Получили сме информация
във връзка с изискването да ни предоставят такава за извършените
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проверки на адресните регистрации, извършени по реда на Закона за
гражданската регистрация.
От област Смолян също сме получили информация. Тя се
актуализира и се публикува във вътрешната мрежа като справката
ще съдържа данни за заличени адресни регистрации. Класьорът е
тук, в зала № 42. Моля да имате предвид.
От областния управител на Враца също сме получили
информация, както и от областна администрация Сливен.
Получили сме справка от областна администрация на област
София за техническите екипи, свързани вече с организационнотехническата подготовка за произвеждане на изборите.
Тази информация ще бъде обобщена и ще бъде публикувана
на електронен вид във вътрешната мрежа за технически екипи по
области и общини.
От област Монтана също сме получили информация за
извършените проверки на адресните регистрации.
Докладвам Ви го за сведение.
Колеги, всички тези данни, в отделно обособени папки и
класьори или в зала № 42, или в Деловодството, но в електронен вид
във вътрешната мрежа ще бъдат публикувани. Вече може би ще
обособим, макар и да е рано, една папка „ОТП“, която ще присъства
във всяко заседание.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря, госпожо Солакова.
Друг доклад по тази точка имате ли? – не.
Госпожо Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в моя папка от вчера можете
да се запознаете с писмо, вх. № МИ-10-20 от Венета Петрова –
председател на общински съвет на БСП, гр. Брезник.
Запитването е относно изискването на Изборния кодекс в
състава на ОИК да участват само лица с висше образование и дали
може да участва лице, завършило професионален колеж в София,
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придобило квалификация, специалност „Компютърни мрежи и
проектант на компютърни мрежи“?
Отговорът можете да видите в уърдовски файл.
Накратко й отговарям, че тъй като дипломата е придобита
след влизане в сила на Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за висшето образование от 2007 г., тази диплома, която е
придобита, не може да се приравни на образователноквалификационна степен „бакалавър“.
Може би тук може да се добави т. 13.4. от нашето Решение
№ 600, където подробно са описани изискванията за приравняване
на дипломите, издадени от полувисшите институти на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“, на висше
образование.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, има ли предложения по доклада на госпожа Йосифова? – Не
виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма,
извън залата са Кристина Цанкова-Стефанова, и Мирослав Джеров.
Приема се единодушно.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, преписката е с вх. № ЕП-09-22
от 14 август 2019 г. – постановление за прекратяване на наказателно
производство за лице, което е гласувало в изборите за Европейски
парламент 2014 г., сега го прекратяват от Прокуратурата в
Асеновград. Било е спряно, защото не могат да намерят лицето, пък
след това се е върнала и явно са я разпитвали. Госпожата живее
трайно на границата на Швейцария и на Франция в едно селце и е
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гласувала в най-близката секция във Франция. Сигурно е по този,
нашия, общия сигнал.
Преценено е, че заедно с майка си, че няма субективния
елемент – умисъл. Цитира се и чл. 94, ал. 1 от Закона за
гражданската регистрация, където, забележете, между другото
„настоящ е адреса, на който лицето живее“, а не „където е
регистрирано по адрес“ – съвсем различно от това, което е в
Изборния кодекс.
Докладвам Ви го за сведение.
Тоест имаме два закона. Много е трудно да се прецени кой е
общия и кой е специалния. Това го казвам и във връзка със
сигналите, които получихме на миналите избори. Може би трябва да
го застъпим в анализа. Изобщо такива лица не виждам смисъл да
бъдат подлагани на проверки и на разпити и да се губи ресурс на
прокуратурата. Пет години това нещо е висяло докато го прекратят.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Имате ли друг доклад, господин Ивков? – Не.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
процедурата по обществена поръчка, която тече в момента, с
предмет „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на
Централната избирателна комисия“ Ви уведомявам, че в
изпълнение на наши указания и в определения от назначената
комисия срок на 15 август 2019 г. са постъпили допълнително
изискани документи и информация от участника „Леопард
ММ“ЕООД.
Докладвам Ви тази информация за сведение, като от страна
на Комисията ще бъдат предприети следващите действия във връзка
с процедурата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам
Ви постъпило писмо с вх. № МИ-22-33 от 15 август 2019 г. Качено е
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в днешна папка. Подготвил съм отговор на господин Боянов, който
ни пита дали може един инициативен комитет да регистрира
няколко независими кандидати за общински съветници, тъй като
според него разпоредбата на Изборния кодекс не е достатъчно ясна
– може или не може.
В тази връзка съм подготвил съвсем кратък отговор, който
предлагам да гласуваме. Отделно от това, ако го приемем в тази
редакция, да бъде качен и във „Въпроси и отговори“ в нашата
страница, тъй като сигурно ще постъпват още такива въпроси от
други евентуални кандидати, които ще желаят да се кандидатират.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте доклада на господин Андреев. Ако го приемем, да се
качи и във „Въпроси и отговори“.
Има ли други предложения? – Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са Кристина
Цанкова-Стефанова, Бойчо Арнаудов и Мирослав Джеров.
Приема се единодушно.
Господин Димитров, искахте да се върнем на Вашия доклад.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря,
госпожо
П редседателстваща.
Набързо събрах двете решения в едно и Проекта за
отговор на писмата е сложен в днешната ми папка. Ако има
нещо да се редактира – да се редактира. Отговорено е и на
четирите въпроса, които са с двете постъпили питания.
Първата точка е предложението на господин Андреев и
нататък – малко по същество.(Уточнение извън микрофоните.)
Тя е изброила длъжностите.
Съгласен съм с предложените корекции.
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Възразявам да остане само първа точка. Останалите неща
ще ги проконсултирам по телефона. Мисля, че поне в едното
писмо
имаше
някакъв
телефон.
(Уточнение
извън
микрофоните.)
Ще направя такава редакция и ще остане един бланкетен
отговор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Има ли други предложения, колеги? – Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на писмото с направените
корекции.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър
Андреев Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма,
извън залата са Таня Йосифова, и Мирослав Джеров.
Приема се единодушно.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-25-1/1,
МИ-25-1 и МИ-25-1/2 сме получили ценови оферти за външна
реклама, които Ви докладвам за запознаване, и в едно от следващите
заседания ще ги обсъдим и ще вземем решение по тях.
Колеги, с вх. № ЦИК-07-43/4 от 14 август 2019 г. сме
получили писмо от господин Шарпа, който е от Избирателната
комисия на Индия. Той ни напомня, че предстои издаването на
книжно издание на „Войс Интернешънъл“, с което ни кани да
участваме – изданието ще бъде издадено в навечерието на Общото
събрание на A-WEB и организираната от тях конференция на тема:
„Най-добри практики, иновации и инициативи за обмяната на
повишаване на избирателната активност“.
Подготвила съм писмо-отговор. Моля да го погледнете в моя
папка във вътрешната мрежа, в което уведомяваме Централната
избирателна комисия на Индия, че няма да имаме възможност да
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изпратим свой представител поради голямата заетост на Комисията
във връзка с подготовката и провеждането на предстоящите избори
и благодарим за отправената покана. (Реплики.)
Темата, по която те ни призовават да пишем, е свързана с
темата на Конференцията: „Най-добрите практики, иновации и
инициативи за обмяна за повишаване на избирателната активност“.
Статиите трябва да са до 1000 думи, в които да споделим нашия
опит в добрите практики, случаите по обучения, новите технологии,
създаването на събития. Крайният срок за изпращане е бил 5 август
2019 г., но в момента ни напомнят, че можем да изпратим до
2 септември 2019 г.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Това какво общо има от това дали ще
ходим или няма да ходим?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам предложение да не
изпращаме писмо, че няма да участваме, а до 2 септември 2019 г.,
ако някой колега… Защото мисля, че ние имаме публикации в тази
платформа и се поддържаше в предходния мандат. Ако съумеем да
отделим време и да обърнем внимание, да подготвим един материал,
който иска, и да го внесем за одобрение, а да не изпращаме писмо,
че няма да участваме.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: На 2 септември 2019 г. е
конференцията.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Вие докладвахте, че до 2
септември 2019 г. е срока за публикацията.
Да го приемем за сведение и да приключим.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Госпожо Стефанова, това е за сведение.
Имате ли друг доклад? – Не.
Други точки за обсъждане по дневния ред, колеги? – Не
виждам.
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Централната избирателна комисия ще продължи в работни
групи.
Закривам заседанието и насрочвам следващо заседание в
понеделник, 19 август 2019 г., от 10,00 ч.
Благодаря, колеги.

(Закрито в 13,10 ч.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Мая Станкова

