
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 100 

 

 

На 20 август 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Разглеждане на документация относно възлагане на 

дейности във връзка с разяснителната кампания 

Докладва: Кристина Стефанова 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения 

Докладват: Димитър Димитров,  

Таня Цанева 

3.  Обсъждане на проекти на изборни книжа 

   Докладва: Емил Войнов 

4.  Обсъждане на проекти на принципни решения  

   Докладват: Силва Дюкенджиева, Емил 

Войнов, Цветанка Георгиева,  

Николай Николов 

5. Проекти на решения за назначаване на ОИК. 

   Докладва: Севинч Солакова 

6. Разни. 

Докладват: Силва Дюкенджиева, Кристина 

Стефанова, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Цветанка Георгиева, Николай 

Николов, Севинч Солакова. 
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 11,45 часа и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам заседанието. 

Отсъстват в днешното заседание колегите, които са в отпуск 

– госпожа Бойкинова, госпожа Йосифова, господин Арнаудов и 

госпожа Силвия Стойчева. Останалите са на работа – 16 колеги. При 

това положение решения се взимат с 11 гласа. 

Имате проект за дневен ред, моля предложения други. Не 

виждам. Процедура по гласуване на дневния ред. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева 

и Таня Йосифова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По т. 1 изчакваме 

госпожа Стефанова. 

Точка 2: 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения 

Господин Димитров, имате думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател. 

Докладва едно искане за отваряне на помещение, което е 

пристигнало по пощата от кмета на община Болярова. Номерът на 

регистрацията е 14-90/19.08.2019 г. В Болярово съхраняват всичките 

документи от изборите от 2015 година насам, дори от 2014 година. В 
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моя папка може да погледнете формулировката в писмото. Целта на 

отварянето е да архивират материалите от изборите през 2014 

година и да се предадат в „Държавен архив“.  

Решението е стандартно, обяснява, че трябва да се спазят 

правилата от Решение № 243 на ЦИК от месец май и на основание 

чл. 57, ал. 1, т.1 разрешаваме такова отваряне. Напомняме им, че 

трябва да има документи, които трябва да бъдат включително 

заповед на кмета за комисията, протокола от резултатите, както и че 

трябва да бъде затворено помещението на ул. „9 септември“ № 19, 

стая № 7, ет. 2. Това е в сградата на общината. 

Това е предложението ми, стандартно.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада на 

господин Димитрова. Има ли някакви предложения по проекта за 

решение. Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева и Таня 

Йосифова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Номерът на решението 

е 628. 

Друг доклад имате ли? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Цанева, 

заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, за сведение. С вх. № ЕП-06-

270/16.08.2019 г. сме получили заверено копие на заповедта и на 

протокола от кмета на община Никола Козлево във връзка с 

отваряне на запечатано помещение съгласно наше Решение № 243-

ЕП. 

Също така за сведение – с вх. № ЕП-06-268/16.08.2019 г. 

копие на заповед, на протокол и списък на изнесените неизползвани 

формуляри и книжа от кмета на община Крумовград Себихан 

Мехмед. 
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За сведение и двете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И двете за сведение.  

Благодаря. 

Колеги, започнаха много искания за отваряне на помещения. 

Предлагам другата седмица да вземем процедурно решение да 

преустановим за малко тази дейност. 

Връщаме се на т. 1: 

1. Разглеждане на документация относно възлагане на 

дейности във връзка с разяснителната кампания 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа в 

моя папка е публикуван проект за документация за участие във 

възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26 – събиране на 

оферти с обява. Предметът на поръчката ще бъде изработването на 5 

броя видеоклипа игрални или графичен дизайн с обявените теми – 

активно избирателно право, гласуване на избирателите с 

увреждания, гласуване с бюлетина за общински съветници, 

гласуване с бюлетина за кмет и избирателни списъци, гласуване по 

настоящ адрес. Пет броя аудиклипа, изработване на стори борд 

банери, изработване и дизайн на информационни материали, от 

които с предпечатна подготовка три и изработване и дизайн на 

външна реклама за билборд. В документацията сме включили 

клауза, в която Централната избирателна комисия може да променя 

темата на произведенията в хода на изработването им. 

Прогнозната стойност на поръчката е до 40 000 лева без ДДС. 

Срокът за изпълнение е до 18 октомври 2019 година, като краен 

срок.  

Моля да се запознаете с методиката за оценяване. В 

документацията съм предвидила първият клип като първо 

произведение. В договора е записан срок на изпълнение на договора 

– до 18.10.2019 година, а предаването на първото готово 

произведение – до 16.09.2019 година. 
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Сроковете за участие в поръчката са по § 3. Предложението 

ми е една седмица – до следващия понеделник да представят 

документи за участие. Ако не се яви никой – до края на следващата 

седмица – 29.08.2019 година. Като „ключови експерти“ на мястото 

на „текстописец“ вчера имаше предложение да поставим „копи 

райд“, съгласна съм, мога да го направя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм против това да е смесено. Тоест, 

ние трябва да решим каква ще е крайната визия и трябва да дадем 

подходящо задание, за да получим добри предложения, които да 

можем да оценим. Аз не виждам задание в тази документация и не 

съм наясно може ли там да съществува. Заданието трябва да 

включва целевите групи, нашите таргети, това е цялата част на 

населението при изборите. Трябва да включва основните цели, които 

искаме да постигнем – повишаване избирателната активност, 

намаляване на недействителните гласове в сравнение с предходни 

избори, познаване на повече детайли кой има право да гласува, за да 

получим добри предложения, които да можем да оценяваме по 

същество, по съдържание. Против съм смесена концепция, защото 

има огромна разлика в това дали ще правиш игрални и анимационни 

клипове, няма да можем да преценим нищо, ще стане едно голямо 

нищо. Ако остане смесена аз изобщо няма да го подкрепя. Мисля, че 

стана ясно, че ние не сме готови за игрални клипове с този бюджет. 

На мен поне ми е кристално ясно.  

Що се касае до ключовите позиции, те са зависими, 

преюдициални са първите два въпроса. Така че аз мисля, че трябва 

да има коректно, сбито задание, което да включва таргетите, 

рестрикциите, обстановката, Изборния кодекс кои текстове, за да 

могат да се изготвят добри предложения и на база на тях да изберем 

победителя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 
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Въпросът е важен, сега взимаме решение какво обявяваме и 

какво после ще предложим на избирателите.  

Колеги, става дума най-вече за т. 3.2 – изработване на 5 броя 

видеоклипа игрални и/или графичен дизайн. Тук е спорът. Колегата 

Ивков изрази мнение, че трябва да остане само видеоклиповете, но 

само с графичен дизайн. Така ли е? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Точно така, защото ние не сме готови и 

нямаме капацитета и средствата за изработване на качествени 

игрални, според мен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има 

ли или да подложа на гласуване тази точка и да преминем към 

цялостната документация? Не виждам. 

Колеги, процедура по гласуване предложенията на господин 

Ивков да отпадне от документацията възможността за игрални 

видеоклипове. Процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 10, против – 5. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Мария 

Бойкинова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова. 

Остава предложението на докладчика госпожа Стефанова. 

Други бележки по документацията, колеги?  

Господин Чаушев! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще има ли качествен критерий в 

документацията за оценка на победителя или остава само цената? 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Предложила съм методика с 

качествени показатели и цена, комплексна оценка. Това е т. 9 от 

документацията. Тежестта на цената има 30 точки, 70% е качеството 

на предложените идейни проекти за слогън, графики, дизайн за 

външна реклама, качество на предложените идейни проекти за 

сценарий на аудио и видеклипове и методология на участника за 

производство на аудио и видеоклиповете. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз използвам по-прости думи. В крайна 

сметка опира до конкретното нещо – сценарият е един лист хартия с 

едни наредени думички. Но понеже става въпрос за образ как е 
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представен сценарият във визуален вид е най-важното според мен, 

доколкото става въпрос за излъчване по медия. Класика в жанра е, че 

самата медия вече е и съобщението. Едното е сценарият да ти го 

пусна по радиото, тук трябва да търся глас. Едно е да го пусна на 

компютър, с ограничена визия. Друго е да го пусна на телевизор. 

Това е, затова ми бяха въпросите. Колкото и да е странно в тази 

епоха формата е по-важна от съдържанието.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Ивков? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: По отношение на билборда, т. 3.6, аз не 

виждам указания каква е идеята. Само дизайн ли ще разработят или 

съдържание, защото на билборд, той за мен изобщо е спорен като 

комуникационен канал и по-скоро бих го отхвърлил, защото никой 

не кара със 120 километра и да си чете активното избирателно право. 

Там трябва да има само имиджова реклама. Тоест, едно послание с 

големи букви, което да дава яснота за идващите избори за това, че е 

важно да се гласува. Може да се съчетае и с имиджова реклама на 

Централната избирателна комисия, като орган, който произвежда 

избори. Но това също трябва да стане ясно според мен, за да 

оценяваме качествено, а тук не виждам да е ясно. 

Що се касае до другото, ясно е, че видим само съдържание и 

идеи, няма да видим изработени клипове, защото никой няма 

капацитета да изработи клиповете преди да е спечелил конкурса. 

Няма друг начин – това, което каза колегата Чаушев. Аз с това съм 

се примирил, това е ясно, ние няма да видим готов продукт, ще 

видим идеи и на база на тях ще оценим тези, на които ще възложим 

да изработят. Така че аз там нямам никакви обструкции. Но за 

билборда първо трябва да видим дали изобщо да влиза и да стане 

ясно. И все пак аз поставих въпроса за това ще има ли задание в 

документацията, ще бъде ли заданието част от документацията или 

не? Аз считам, че трябва да бъде и правя предложение да бъде без да 

имам опита в обществени поръчки в тази област. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, аз искам да 

продължа казаното от колегата Ивков. За мен също е твърде странно 
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на билбордовете да правим приканване на гражданите да гласуват. 

Кажете, да ползваме ли този способ или да употребим парите за друг 

продукт от тази дейност? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, моето виждане, не знам доколко 

съвпада с други, честно казано аз не виждам разяснителната 

кампания на Централната избирателна комисия да се осъществява, 

една част от нея, чрез билборд. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нека да защитя, все пак има и 

аргументи в полза. Не е много сложен този аргумент, ако има 

провокации и тя е на билборд – ще бъде отразено от всички. Тоест, 

ще имаме вторичен ефект. Стига да е провокационно, да не е 

„Гласувай“. Ако ще отидем малко в извън така чисто стандартни 

рамки на такава кампания само тогава има смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ще е в стандартните 

рамки, не вещаем лоши сценарии. 

Други колеги? 

Господин Чаушев! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Също считам, че е излишно към 

настоящия момента и с билбордове да провеждаме разяснителна 

кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако се обединяваме да 

не го подлагам на гласуване. Докладчикът? Тогава го подлагаме на 

гласуване. Да го приемем като предложение на господин Ивков, той 

първо го направи? Или не е такова? 

Господин Чаушев! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това не е само идеен проект, както е 

написано там. Ако приемем това нещо трябва да го разполагаме не 

знам къде си. Ако ще го разполагаме не знам къде си, някой трябва 

да го изработи. Ако някой ще го изработи, някой трябва и да го 

закачи. Ако ще го закачи, трябва да плащаме и едни пари. И така 

нататък. Какво става с бюджета? Местата харесват ли ни? Той може 

да си го сложи пред къщата.  
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в петък ви докладвах за 

запознаване три оферти от фирми, които се занимават и предлагат 

билбордове в големите градове и в трите ключови магистрали 

„Хемус“, „Тракия“ и „Струма“. Предмет на по-нататъшно обсъждане 

е да решим, ако Комисията реши, че ще изработва билбордове, къде 

да бъдат поставени и да се изберат местата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, явно има 

различни мнения. Тогава аз ще направя предложение да отпадат 

билбордовете от настоящата кампания и го подлагам го на 

гласуване. Не е въпросът в парите, не го оценявам като сума, а като 

държавен орган.  

Колеги, процедура на гласуване на предложението за 

отпадане билбордът от разяснителната кампания. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10, против – 4 (Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Николай Николов). 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Мария 

Бойкинова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова. 

Има решение. 

Други бележки по документацията? Ако няма, колеги, 

процедура по гласуване за одобряване на документацията с 

направените корекции. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11, против – 2. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Мария 

Бойкинова, Севинч Солакова, Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова. 

Колеги, вижте проекта на решение. Обсъждаме проекта на 

решение за възлагане на обществена поръчка. 

Имате думата за изказвания по проекта за решение. Ако няма, 

моля процедура по гласуване на решението. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма. 
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Извън залата: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Мария 

Бойкинова, Севинч Солакова, Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева. 

Номерът на решението е 629. 

Преминаваме към т. 3: 

3. Обсъждане на проекти на изборни книжа 

Господин Войнов, имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

В моя папка от днешно заседание са поместени всички 

изборни книжа, които не са приети, коригирани в подпапка „изборни 

книжа коригирани“. Вчера приехме само една изборна книга – 

протокол на секционната избирателна комисия, избиране на 

общински съветници. 

Да продължим, госпожо председател, с останалите протоколи 

от първата книга.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нека да видим изцяло 

коригирания.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Номерацията е реалната, изборна книга № 

89. Това е което вчера гласувахме, може да го прегледате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имам въпрос. След 

таблицата за преференции дали контролата, която сега е като трето 

изречение долу, да не се качи веднага след таблицата, за да е ясно, 

че това е контрола? Някои могат да не я прочетат след тези 

изречения. Предлагам да се качи, за да бъде видимо, като всички 

други контроли. 

Колеги, други бележки, поправки? Вчера гласувахме 

протокола, сега гледаме граматически как изглежда. Ако няма други 

изказвания, да минаваме към следващите книжа. 

Имате думата, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващата изборна книга е № 90 – 

протокол на секционната избирателна комисия за избиране на кмет. 

Направени са всички корекции и съответствия с протокола за 

избиране на общински съветници.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Всички изменения и 

корекции са направени. 

Ако няма други изказвания, моля процедура за гласуване на 

протоколно решение за одобряване на протокола. Гласуваме 

протокол за избор на кмет на община, на район, на кметство. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Мария 

Бойкинова, Кристина Стефанова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова. 

Господин Войнов, имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Член 422, ал. 1 от Изборния кодекс: 

„Бюлетината за гласуване за кмет на лицевата страна съдържа: т. 3. 

Пълното или съкратеното наименование на партиите или 

коалицията, посочено в заявлението за регистрация или 

наименованието на инициативния комитет, като абревиатурата за 

партия се записва с ПП, за коалиция с КП, а за инициативен комитет 

с ИК“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, когато ЦИК 

приеме решение относно наименованията на инициативните 

комитети, които ще бъдат вписани в бюлетината тогава ще се 

поправи при техническия образец предпечатният образец на 

протокола. На този етап предлагам да отпадне „инициативен 

комитет“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  

Поправихме го, колеги. 

Следващата книга, моля! 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващата книга е № 91 – протокол на 

общинската избирателна комисия за избиране на общински 

съветници. Той е съобразен с приетия протокол на секционната 

избирателна комисия, гледан е и на първо четене.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки, 

колеги? 
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Ако няма, колеги, други изказвания, гласуваме одобряването 

на Приложение № 91 – Протокол за избиране на общински 

съветници.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Мария 

Бойкинова, Кристина Стефанова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова. 

Имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващата книга е Приложение № 92 – 

Протокол на общинска избирателна комисия за избиране на кмет. 

Тук също „административен район“ ще отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам да остане. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Защото ще се избира районен кмет. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, правилно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги 

по предложения проект. Ако няма, моля процедура по гласуване 

одобряването на Изборна книга № 92. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13, против – 1 (Ивайло 

Ивков). 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Мария 

Бойкинова, Кристина Стефанова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова. 

Одобрихме протокола за избиране на кмет. 

Преминаваме към следващата книга - № 93. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам поред вече да ги караме – от 

Приложение № 82 – Протокол за предаване и приемане на 

избирателния списък. Това приложение е гледано на първо четене, 

нямаше направени предложения за промени.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, имам предложение, тъй 

като останалите изборни книги са гледани в зала и не е имало 

спорове, просто не са гласувани, затова предлагам само да изчета 

номерацията от № 82 до края и да гласуваме всичките приложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако сте видели 

коригираната книга, да дадем думата на госпожа Дюкенджиева, ако 

нямате изказвания? Не виждам. 
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Заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, тъй като ще 

приемем решение на Централната избирателна комисия с другата 

част от изборните книжа ще изчета как върви номерацията. 

Приложение № 82 – Протокол за предаване и приемане на 

избирателния списък. 

Приложение № 83 – Протокол за предаване и приемане на 

списък за гласуване с подвижна секционна избирателна комисия. 

Приложение № 84 – Протокол за предаване и приемане на 

списък в лечебни заведения, специализирани институции и местата 

за задържане.  

Приложение № 85 – Протокол за предаване и приемане на 

изборни книжа и материали на секционна избирателна комисия. 

Приложение № 86 – Протокол за предаване и приемане на 

изборни книжа и материали на подвижна секционна избирателна 

комисия. 

Приложение № 87 – Протокол за маркиране на печата на 

СИК, съответно на подвижната СИК. 

Приложение № 88 – Протокол за предаване на сгрешен 

формуляр и за приемане на нов формуляр на СИК, подвижна СИК. 

Приложение № 89 – Протокол на секционна избирателна 

комисия за избиране на общински съветници. 

Приложение № 90 – Протокол на секционна избирателна 

комисия за избиране на кмет на община, район и кметство. 

Приложение № 91 – Протокол на ОИК за избиране на 

общински съветници. 

Приложение № 92 – Протокол на общинска избирателна 

комисия за избиране на кмет на община, район или кметство. 

Приложение № 93 – Решение на общинска избирателна 

комисия за избиране на общински съветници. 

Приложение № 94 – Решение на общинска избирателна 

комисия за избиране на кмет на община, район или кметство.  
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Приложение № 95 – Списък на лицата, получили копие от 

подписаните протоколи на секционната избирателна комисия. 

Приложение № 96 – Протокол за предаване и приемане на 

изборни книжа и материали. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Две различни книжа са: Списък на лицата, 

получили копие от протокола и Списък на лицата, получили копие 

от протокола на ОИК. Така че Приложение № 96 е Списък на 

лицата, получили копие от протокола на ОИК, а Приложение № 97 

става Протокол за предаване и приемане на книжа и материали от 

ОИК на ЦИК. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре. Приложение 96 става 

Списък на лицата, получили копие от протоколите на ОИК.  

Приложение № 97 ще стане Протокол за предаване и 

приемане на изборни книжа и материали от ОИК на ЦИК.  

Приложение № 98 – Удостоверение за избран общински 

съветник.  

Приложение № 99 – Удостоверение за избран кмет на 

община, район или кметство. 

Приложение № 100 – Образец на бюлетина за избиране на 

общински съветници. 

Приложение № 101 – Образец на бюлетина за избиране на 

кмет на община. 

Приложение № 102 – Образец на бюлетина за избиране на 

кмет на район. 

Приложение № 103 – Образец на бюлетина за избиране на 

кмет на кметство.. 

Приложение № 104 – Образец на кочан с хартиени бюлетини 

за гласуване за общински съветници и за кметове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Имате думата. Обсъждаме втората партида от изборни книжа, 

защото днес е и крайният ни срок съгласно хронограмата. 

Имате думата!  
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Предлагам проект на решение 

относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане 

на изборите за общински съветници и за кметове. 

„На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия реши: Утвърждава образци на изборни книжа 

за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 

27.10.2019 година с номера от 82-МИ до 104-МИ, приложение към 

решението. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това беше проекта за 

решение, написан от госпожа Дюкенджиева, намиращ се в нейната 

папка. 

Колеги, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 

Извън залата: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Мария 

Бойкинова, Кристина Стефанова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова. 

Номерът на решението е 630. 

Благодарим на докладчиците. 

Обявявам почивка до 13.30 часа. 

 

(След почивката.) 

 

 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължаваме 

заседанието.  

Точка четвърта от дневния ред – Обсъждане на проекти на 

принципни решения.  

Господин Войнов заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, предлагам ви в моя папка проект 

на решение относно определяне формата и структурирания 

електронен вид на списъците на избирателите подкрепящи 

регистрацията на партии или коалиции за участие в изборите за 

общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Знаете, че при 

регистрацията на партиите и коалициите те трябва да представят 
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списък съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко 

от 2500 избиратели. Като Изборния кодекс изисква този списък да се 

предаде и в структуриран електронен вид, който съдържа имената и 

ЕГН на избирателите сложили саморъчни подпис. Във връзка с това 

изискване на Кодекса предлагам проект за решение. Той е 

стандартен. Използвали сме го и при други избори. Заедно към него 

има и две приложения. Приложение № 1 е указание за попълване на 

списъка в структурирания вид. Приложение № 2 е електронната 

форма на самия списък в екселски формат. Моля, да се запознаете с 

проекта за решение. И ако няма предложения за промяна, моля да 

бъде подложен на гласуване.  

Приемам заглавието на първото приложение да стане: 

Указание за попълване на списък в структуриран вид от избиратели 

подкрепящи регистрацията и т.н.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Кое е вярното, лица или 

избиратели? Би трябвало да е избиратели,защото някои лица нямат 

такива права.  

Други изказвания колеги, към решението и приложенията 

му?  

Госпожа Иванова заповядайте.  

КАТЯ ИВАНОВА: Аз предлагам от правните основания да 

отпадне разпоредбите на чл. 398. Това е препращаща норма, 

приложими разпоредби. Съгласно която за изборите за общински 

съветници и кметове се прилагат разпоредбите на тази глава и 

съответните разпоредби на част първа и на раздел VII от Глава 15. 

Считам, че мястото на тази приложима разпоредба не е относима 

към правните основания на това решение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Не може с препращаща 

разпоредба да започва основанието.  

Докладчикът приема нали? Добре. Добавяме го.  



 17 

Други бележки колеги? Само за партии и коалиции е 

решението. Да не мисли някой, че сме пропуснали инициативните 

комитети от гражданите и комисиите, които ни гледат.  

Ако няма други бележки, моля процедура по гласуване на 

предложеното решение с направените изменения и допълнения.  

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Решение № 631.  

Госпожо Георгиева заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

проект на решение относно регистрация на кандидатите в изборите 

за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Решението е 

съобразено с досегашната практика. Отразява текстовете от 

действащия Избирателен кодекс и е синхронизирано с утвърдените 

изборни книжа, които имат отношение към регистрацията на 

партиите. Така че моля погледнете го да го обсъдим и да нанесем 

евентуално бележки и корекции.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря за доклада. Колеги, 

моля ви вижте го. Няма днес да го приемаме, защото то е обвързано 

и с други. Но решението е важно. Нека да го обсъдим.  

Господин Баханов имате думата.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: По първа точка първо римско, считам, 

че трябва да детайлизираме за кметове и за общински съветници, а 

именно да са живели най-малко през последните шест месеца към 

дата 26 април включително в съответното населено място. За 

общински съветници може да са в съответната община, а не в 
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съответното населено място. А за кмета, който е, тогава трябва да е 

само в населеното място за което се кандидатира за кмет. Така че 

мисля, че трябва да ги детайлизираме за двата вида избори. За 

общински съветници могат да имат шест месеци, живели най-малко 

през последните шест месеца на територията на съответната община 

за която се кандидатират за общински съветници, а не в съответното 

населено място. А само за кметовете за конкретното населено място 

да има постоянен и настоящ адрес през последните шест месеца, т.е. 

към дата 26 април 2019 г. включително. Да се детайлизира за двата 

вида кандидати.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът разбираме, че 

приема.  

Колеги, днес правим обсъждане. Правните основания са 

много важни. Ако ще пишем  ЗМСМА в решението има още 

Наказателен кодекс. Виждате го, кога се привлича, кога е 

длъжностно лице. Трябва ли да пишем и Наказателния кодекс в тази 

насока? Имаме ползване на отпуски. Имаме осигуряване. Лично на 

мен ми се струва, че е хубаво да стоим в рамките на Изборния 

кодекс. Всичко друго са връзки и трябва много голяма част от 

законодателството да включим. Не е само ЗМСМА, ако ще 

препращаме. Ако ще правим това трябва по другите точки да 

препратим към Наказателния кодекс, защото има и такъв раздел. 

Дали това е нужно. Нали това обсъждаме сега. Всички могат да си 

кажат становището.  

Колеги, общо взето стана обсъждане. Решението е тежко. 

Минахме първи прочит. Продължаваме обсъждането. Няма да го 

гласуваме днес, предвид сложността на решението.  

Друг доклад имате ли по тази точка? Няма.  

Господин Николов заповядайте.  
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моята папка за 

днешното заседание е представен проект на принципно решение 

относно определяне на условията и реда за образуване на 

избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и 

други специализирани институции за предоставяне на социалните 

услуги, изготвяне на избирателни списъци. Ще помоля да се 

запознаете.  

Може би като встъпителни думи. Решението цели да 

представи реда за образуване на тези секции в тези специални 

заведения. Отчита обстоятелството, че на кораби и плавателни 

съдове не се провеждат избори. Ето защо чл. 30 от Изборния кодекс 

не фигурира в решението. Фигурира чл. 28 и чл. 29, ал. 2. Извинявам 

се, чл. 30 е останал по грешка в правното основание. Трябва да 

отпадне. Правя си автокорекция.  

На следващо място, урежда се реда за съставяне на 

избирателните списъци. Легалните термини са съставя и подписва. 

Това е задължение на ръководителя на съответното заведение.  

На трето място, това което представлява специален интерес е 

особените хипотези на включване и изключване в избирателните 

списъци. В тази връзка решението е свързано с приетите изборни 

книжа, а именно Изборна книга удостоверение 16, в което изрично 

вписахме, че тогава когато съответното лице обитаващо такова 

заведение напусне, следва да бъде заличено от избирателния списък.  

Един елемент на новост, който искам да представя на вашето 

внимание е представен в точка 10. В контекста на тази наша изборна 

книга съм в старата редакция по предишната практика на ЦИК и 

ръководителите на заведенията издават удостоверения на 

избирателите, които са били включени в избирателните списъци на 

тези места и са ги напуснали преди изборния ден. Тук се опитваме 
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да дефинираме термина напуснали, като го определяме като 

постоянно и трайно прекратяване на правоотношенията на 

избирателя със съответното заведение, в това число освобождаване, 

изписване и т. н. Когато обсъждахме Изборната книга конкретното 

удостоверение 16, става дума, че лица, които са пуснати в отпуска в 

изборния ден и се завръщат, съответно ще следва да си гласуват там 

където са включени в специалното заведение в списъка. Това е 

направено с цел да се изключи възможността евентуално да гласуват 

на две места.  

Друг елемент на новост е в точка 8. Съставена е точка 8, на 

която ще помоля да обърнете внимание. Избирателните списъци по 

точка 5, става дума за специалните избирателни списъци се предават 

от ръководителя на съответното заведение, общинската избирателна 

комисия, общинската администрация, на секционната избирателна 

комисия с протокол. Мисля, че на сутрешното заседание утвърдихме 

такъв специален протокол. По точка 8 се позовавам на Изборната 

книга, която тази сутрин приехме. Избирателните списъци по точка 

5 се предават. Мисля, че три бяха подписите за предаващи. 

Ръководителя на заведението, който го съставя. Разбира се 

представител на общинската избирателна комисия и на общинската 

администрация на съответната секционна избирателна комисия с 

Приложение 74-МИ от Изборния кодекс.  

В края на решението точки 11 и 12 уреждат довписване на 

лица в този избирателен списък в тези заведения. В тези категории 

лица се вписват избирателите в този списък, които в деня на 

изборите или в предния ден постъпват в такова заведение. В този 

случай те са задължени да представят декларация приложение 81-

МИ, което вече е утвърдено. И разбира се, персонала на заведението, 

това е съгласно досегашна практика на ЦИК, точка 12 също 
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съответно може да бъде вписан в този избирателен списък и да 

гласува при условие, че подаде съответната декларация. Естествено 

тези декларации по точки 11 и 12 се прилагат към избирателния 

списък и стават неразделна част от него.  

Също предвижда се в края на решението, това решение да 

бъде изпратено на всички кметове на общини, а чрез тях и до 

ръководителите на съответните заведения, за да поемат функциите 

по изпълнението му.  

Благодаря.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.  

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Главният проблем в крайна сметка с тези 

СИК-ове, кога се произвеждат тези консултации. Там е писано общо 

по решение. Това решение абсолютно рефлектира с едни безкрайни 

обаждания. Как да се обадят в България. Текстът ще го напишем. Ще 

го публикуваме, утре или вдруги ден. Но практическата дейност кога 

ще е вашето решение? Второ, кога да си провеждаме консултациите? 

Как да решим този проблем?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Досегашната практика както за 

европейските избори, доколкото забелязах, така и за местните 

избори 2015 г. предвиждат това препращане, което е направено тук.  

Моето лично мнение е, че тези консултации трябва да бъдат 

проведени регулярно. Тоест в рамките на общите консултации за 

състав на секционни избирателни комисии. Съществени проблем тук 

е, че ръководителите на съответните заведения, съгласно закона 

имат право да решават въпроса дали да се образува или не, твърде 

късно във времето. Тоест избирателният списък е важен за тях, а 

това е до 24 октомври. Всъщност тогава трябва да съставят 

избирателния списък.  
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Според мен, може би вариант е да се търси някакъв срок, 

който да е предварителен за това решение, но той трябва да се 

намери в рамките на общото решение за консултациите. Това е 

моето мнение.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Точка 2 мисля, че до 17.00 часа на 24 

октомври трябва да бъде, а не на 26 октомври.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, наистина ние проведохме 

дебат относно новите изречения на точка 10, когато коментирахме 

Изборна книга Приложение 16 МИ по сегашните правила. Наистина 

там сменихме съдържанието на тази книга в сравнение с 1999 г. От 

тази гледна точка наистина предлагам да оттегля изречение второ и 

трето, дотолкова доколкото новото съдържание на Изборна книга на 

удостоверение 16 създава достатъчно гаранции за точно 

упражняване  на вота.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Възражение сред колегите има 

ли? Няма.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Според мен е проблематично това 

удостоверение да се прибави тук, защото става дума за хора, които 

са влезнали в болницата в събота или в неделя. Те няма откъде да 

вземат удостоверение от болнично заведение, че са заличени. Тоест 

те се довписват. Това са хора, които са записани след съставянето на 

списъка. Съответно списъкът вече е съставен, вероятно в събота или 

в неделя, естествено  на база на документа си самоличност при 

условие, че са в болничното заведение. На тази декларация 

приложение 81 става ясно, че те могат да бъдат довписани в списъка. 

Удостоверението Приложение 16 се разбрахме, че е за хора, които 

трайно напускат лечебното заведение и удостоверението е 

необходимо, за да отидат секцията по местоживеене, по постоянния 

си адрес по-скоро, по адресната си регистрация.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова. Оттегля се 

предложението. Други колеги? Има ли други бележки, допълнения?  

Докладчикът приема ли да се преструктурира в този вид?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, точка 3 визира начина на 

съставяне на списъците както по отношение на болничните 

заведения, другите социални институции, така и на местата за 

лишаване от свобода и на местата за задържане.  

Отделно местата за лишаване от свобода и за задържане са 

третирани в точка 9 с една единствена особеност, а именно спазване 

на реда на чл. 54 от Закона за изпълнение наказанията и за 

задържане под стража.  

Предлагам реда за списъците да бъде обединен в една точка. 

Това да е в точка 3, като точка 3 изречение първо да касае само 

болничните заведения, а изречение второ да визира сегашната точка 

9 с особеността на специалния закон.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения колеги, 

допълнения?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Изречение второ на точка 2 

съответно систематически ще го преместим. Предлагам да се 

премести и да стане изречение второ на точка 6.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Няма други 

изказвания.  

Колеги, предлагам процедура по гласуване на предложеното 

решение с направените допълнения и изменения.  

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  
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Решение № 632.  

Госпожа Дюкенджиева иска думата. Заповядайте.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, във вчерашна 

папка на заседание в папка с мои инициали има проект на решение 

за съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните 

списъци при произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 26-ти. Проектът е № 626.  

Уважаеми колеги няма да прочитам всичките правни 

основания. Ще ги видите. Само да кажа, че решението е малко по-

дълго с няколко основни римски точки, общите правила, съответно 

съставяне на избирателните списъци и  различните видове.  

Съдържанието на различните видове на избирателните 

списъци. 

Точка IV е проверка и отпечатване на списъците.  

Точка V е обявяване и публикуване на избирателните 

списъци. 

В точка VI е вписване и дописване след обявяване и 

публикуване на избирателните списъци. Съответно по-нататък е 

заличаване от избирателните списъци, списъка на заличените лица, 

отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, 

вписване в избирателните списъци от секционната избирателна 

комисия. Това е в изборния ден.  

Тъй като тук правните основания са доста ще помоля 

колегите да кажат дали имат някакви допълнения или възражения по 

включените основания. На едно място ще видите колеги, дописала 

съм приложението, което е част от изборните книжа и в проекта 

само ще допиша по повод изискването на § 1, точка 5 от 

Допълнителните разпоредби. За нашето решение 627-МИ, което 

беше прието вчера във връзка с уседналостта и шестте месеца. В 
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параграф 1 точките са 4, 5, 6 и 7. Навсякъде ще бъде съставянето на 

избирателните списъци.  

Колеги по повод на лечебните заведения има друго решение. 

тъй като в предишна практика на ЦИК е било в това решение да са 

всички, аз не възразявам, ако кажете ще го залича. Тук специално е 

какво съдържат съответните избирателни списъци, както са по 

приложенията на книжата, но ако кажете ще го залича.  

Само искам да попитам, госпожа Цанева визира точка 4.1 с 

предложение да се заличи. Така ли?  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Чл. 28 и чл. 29, понеже току що приехме 

решение и там също е описано кой изготвя списъците в 

специализираните заведения и местата за изтърпяване, затова 

въпроса ми беше трябва ли да фигурира и в това решение. Нямам 

предложение да отпадне.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, аз бих предложила 

цялата първа глава Общи правила да отпадне. Точка първа изведнъж 

казваме, че изборите се произвеждат въз основа на избирателни 

списъци. Ясно е, че е така. И бих започнала с второто изречение. 

Избирателните списъци за тази дата има част първа и част втора и 

продължаваме нататък. Част първа представлява това, част втора 

това. А точка 3, че всеки избирател се вписва само в един 

избирателен списък, бих предложила да я сложим в края на абзаца 

след точка 5.1.  

Колеги, предлагам да уеднаквим сегашните точка 2 и точка 3. 

Едното е както в заглавната част, така и в текстовете съставяне на 

избирателни списъци е точка 2. От точка 3 започваме да говорим 

избирателния списък. Да стане всичко в множествено число.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Всеки избирател се вписва само 

в един избирателен списък.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: То ще стане, но когато е като 

общо понятие.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Приемам където е органа по чл. 

23 да се напише общинската или съответната общинска 

администрация.  

Уважаеми колеги, в точка 9.2, там където е общинските 

администрации след извършване на проверката по чл. 410 от 

Кодекса да допишем, че освен копие и част втора на избирателния 

списък в ЦИК се изпраща и копие от заявлението-декларация, което 

е приложение № 8 от изборните книжа. Съгласявам се с това 

предложение и  ще го добавя.  

Колеги,  точка 10.1, буква „в“ ще бъде само: Имат настоящ 

адрес на територията на съответната община, кметство към 26 април 

включително и са подали заявление за вписване в списъка по 

настоящ адрес, Приложение № 13.  

Колеги, приемам предложението в точка 10.1, буква „г“ да 

остане само буква „г“. Да остане само: Приложили са копие от 

документи от ТЕЛК, НЕЛК.  

Колеги, в точка 11.3 съм написала само, че ръководителите на 

заведението или Дома, уведомяват съответната общинска 

администрация за вписаните в списъка лица, не по-късно от 48 часа 

преди началото на изборния ден. В скоби ще добавя и датата 24 

октомври 2019 г.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, 24, точка 2 предлагам 

отказа за изключване от списъка със състава на заявителя, който 

може да го обжалва.  

Да стане в точка 26. Поправките в избирателните списъци се 

отразяват незабавно, публикуват се.  
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Колеги, има ли други допълнения, предложения към проекта 

за решения.  

Ако няма, моля процедура по гласуване.   

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

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 633.  

По точка пета – Проекти на решения за назначаване на 

ОИК.  

Думата има госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, както вчера 

работната група се уточнихме и уточнихме принципно проекта на 

решение по повод на първата преписка, която е получена в 

Централната избирателна  комисия със съгласие. Това е и една от 

първите консултации със съставите на общинска избирателна 

комисия в Община Попово, област Търговище. Предлагам на 

вниманието ви проект за решение за назначаване на състава на ОИК 

Попово въз основа на постъпила преписка с вх. № МИ-06-215 от 

19.08.2019 г. По електронната поща на 16 август имахме получени 

писмото заедно с протокола и предложението от проведените 

консултации на 15 август тази година.  

На консултациите видно от преписката са присъствали 

представители на всички парламентарно представени партии и 

коалиции, като и на коалицията, която няма представителство в 

Националния парламент, но има членове в Европейския парламент. 

Съставът на Комисията в този случай е 13 членове. Предложението 

въз основа на постигнатото съгласие е както следва. Всички лица 
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отговарят на изискванията за заемане на длъжност в състава на 

общинската избирателна комисия. Съставът е следния:  

Председател - ГЕРБ.  

Зам.-председател - Коалиция „БСП за България“ 

Зам.-председател Партия „Воля“ 

 Секретар Партия „ДПС“.  

Членове: ГЕРБ – 3-ма. От БСП за България – 3-ма членове. 

Коалиция „Обединени патриоти“ – 2-ма членове и Коалиция 

„Демократична България – Обединение“ – 1 член.  

В случай, че нямате въпроси ще прочета състава.  

Председател – Иван Ангелов Цонев  

Зам.-председатели – Данчо Колев Николаев и Надя Георгиева 

Тодорова  

Секретар – Азизе Леатифова Мехмедова  

Членове: Павлинка Стефанова Янкова, Пеньо Христов 

Димитров, Иван Славов Иванов, Галин Дамянов Дамянов, Дарина 

Димитрова Георгиева, Силвия Пеева Стоянова, Лъчезар Илиев 

Рачев, Антоанет Николаев Атанасов и Таня Иванова Стоянова.  

Заедно с предложенията, представителите на политическите 

сили са представили списък на резервните членове. Както виждате в 

проекта съм предложила да напишем откога встъпват в изпълнение 

на правомощията си членовете на общинската избирателна комисия. 

Началото на мандата е 7.09.2019 г.  

Приех предложението на госпожа Катя Иванова в самото 

решение, законовото задължение на Централната избирателна 

комисия за издаване на удостоверение да бъде вписано като трета 

точка.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Господин 

Николов.  
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз имам едно 

редакционно предложение. Именно в точка втора, вместо „на 

избраните членове“, да се впише „на назначените членове“ да се 

издадат удостоверения, дотолкова доколкото това е и легалния 

термин.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма други 

стилистични, граматически бележки, по същество виждам, че никой 

няма възражения, процедура по гласуване на решение за 

назначаване на първата общинска избирателна комисия.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 634.  

Госпожа Ганчева има думата.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папката във вътрешната 

мрежа е преписка с вх. № МИ-06-215, индекс 1 от 19 .08.2019 г. Като 

приложено от кмета на община Брегово сме получили протокола от 

проведените консултации за общинската избирателна комисия в 

Брегово, област Видин. На консултациите е постигнато съгласие. 

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на 

Изборния кодекс. В преписката се намират всички предложения, 

всички изискуеми документи, така както е съгласно Изборния 

кодекс и Решение 600-МИ на Централната избирателна комисия.  

Предвид което, ви предлагам проект за решение, с който да 

назначим общинската избирателна комисия в Община Брегово, 

област Видин. Като докладчик правя корекция с това, което 

възприехме в проекта на решение, с който току що назначихме 
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първата общинска избирателна комисия. Всички технически и 

стилистически грешки ще бъдат коригирани в този проект на 

решение. Като общинска избирателна комисия в Община Брегово, 

област Видин е в състав от 13 члена.  

Председател – Цеца Венелинова Бонева-Ненкова от 

предложение на Политическа партия „ГЕРБ“ 

Заместник-председател – Венизел Илиев Тропоцелов – 

Обединени патриоти 

Заместник-председател – Катерина Юлиянова Александрова 

от ДПС 

Секретар – Лидия Ценкова Филипова – Коалиция „БСП“ 

Членове: Сашка Георгиева Бауцова – ГЕРБ, Дорина Доринова 

Йорданова – ГЕРБ, Виктория Петрова Емилова – ГЕРБ, Мирослав 

Антонов Христов „Коалиция „БСП“, Жасмина Красимирова – 

Генчева – Коалиция „БСП“, Лора Софрониева Сорчелова – 

Коалиция „БСП“, Никола Петков Горанов – Обединени патриоти, 

Митко Кръстев Димитров – Воля, Цветан Борисов Еленков – 

Демократична България. Като всичките лица са със съответните 

ЕГН-та.  

Има предложения за резервни членове от ГЕРБ, БСП и ДПС 

за тази общинска избирателна комисия.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, други бележки към 

проекта за решение има ли? Ако няма, процедура по гласуване. 

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

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 635.  
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Господин Джеров заповядайте.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, в моя папка от 

днес с вх. № МИ-06-215 от 19.08.2019 г. е внесено предложение за 

назначаване на ОИК в община Челопеч, съгласно Решение 600-МИ 

на Централната избирателна комисия за изборите за общински съвет 

и кмет насрочени за 27.09.2019 г. Папката е окомплектована по 

съответния ред и начин, със съответното предложение за състав на 

ОИК, заверени копия на дипломи за завършено образование, 

декларация по образец Приложение № 1 към Решение № 600. 

Протокол от проведените консултации от 16.08.2019 г. Предложение 

за състав на ОИК от участващите в консултациите 5 броя. Заяверени 

копия на удостоверенията за актуално правно състояние на 

партиите, копия на решение за образуване на коалиции, копия на 

пълномощните от представляващите партии и коалиции. Поканата 

съответно с разписен лист за връчването и т.н., както е описано под 

опис.  

Подготвил съм проект за решение за назначаване на 

общинската избирателна комисия в Община Челопеч – Софийска 

област за изборите за общински съветници и за кметове на 

27.10.2019 г.  

Проектът за решение може да го погледнете в моята папка. 

Има всичките реквизити изброени в Изборния кодекс и съответно 

решението е за назначаване на общинската избирателна комисия в 

Община Челопеч в състав от 11 членове както следва:  

За председател – София Любомирова Иванова – ГЕРБ  

Зам.-председател – Ванина Пламенова Иванова – БСП.  

Зам.-председател – Любомира Ганчева Калчева – Обединени 

патриоти  
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Секретар – Нели Тодорова Събева – Движение за права и 

свободи  

Членове: Венета Димитрова Иванова – ГЕРБ, Ивалина 

Иванова Фотева – ГЕРБ, Елена Крумова Лукова-Итекова – ГЕРБ, 

Цветина Илиева Тодорова – БСП, Нели Божинова Петрова – БСП, 

Златан Павлов Златанов – БСП и Пенка Кръстева Генчева – Воля. 

Резервните членове са под опис като следва: Бонка Маринова 

Тотева – БСП, Цонка Иванова Джунева – БСП, Мария Димитрова 

Биженко-Иванова – Обединени патриоти и Светлана Георгиева 

Прокопова – ДПС. 

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията 

си на 7.09.2019 г. и съответно на назначените членове да бъдат 

издадени удостоверения.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховен 

административен съд чрез Централна избирателна комисия в 

тридневен срок.  

Това е моя проект за решение. Ще помоля да бъде подложено 

на гласуване със съответните корекции.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз искам да 

поставя едно принципно предложение, което да а валидно за всички 

бланки. Тъй като в някои случаи комисиите са 11, в други случаи са 

13 членни, в трети ще бъдат 39 членни. Не е ли добре да обособим 

една отделна графа в рамките на тази таблица номер, за да се вижда, 

че примерно като пише 11 в основанието, след това имаме номер и 

от 1 до 11 да бъдат изписвани в последствие членовете. Има 

съответствие между бройката в табличката и бройката, която е 

отбелязана в началото. Това е принципното ми предложение. Да има 

яснота и синхрон.  
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Предложението цели да имаме съответствие между бройката, 

която е посочена в точка 1 и това, което впоследствие е прието като 

членове. Така че с тази допълнителна цел би могла да фигурира тази 

допълнителна графа, за която споменах единствено в проектите.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Предлагате като първа графа да 

има номерация с оглед диспозитива колкото са членовете, за да не се 

пропусне някой. Разумно е.  

Други бележки колеги? Това е само работно. В оригинал 

решенията не изглеждат така.  

Други бележки колеги? Ако няма, моля процедура по 

гласуване.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 636. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, искам да ви докладвам за 

сведение една преписка, която е в моя папка от днешна дата с вх. № 

МИ-06-219 от 19.08.2019 г. Това е едно писмо, което ни е изпратено 

от инж. Илияна Александрова – секретар на Община Бойчиновци. Тя 

поставя към нас следния въпрос. Ако Коалиция „Демократична 

България – Обединение“ не направи предложение, би ли следвало 

нейното незаето място да се разпредели чрез жребий или ОИК 

остава 11 членове.  

Докладвам ви го за сведение, тъй като не видях информация 

на техния сайт за срочните консултации на коя дата са. Свързах се 

по телефона с госпожа Александрова и стана ясно, че консултациите 

са били при тях на вчерашна дата. Междувременно след като са 
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изпратили в писмен вид този въпрос до нас, те са разговаряли с 

госпожа Дюкенджиева, която е отговорила, че комисията трябва да 

остане 11 членна, в какъвто смисъл беше и моя отговор. Така че този 

въпрос е изяснен и нищо не налага да изпращаме нарочен писмен 

отговор още повече, че вчера са били консултациите. Те вече ги 

подготвят за изпращане към нас. Затова ви докладвам за сведение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Гласуваме ли колеги това 

предложение? Моля процедура по гласуване.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Продължаваме колеги по точка 4 разни. Госпожа 

Дюкенджиева има думата.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, искам само да 

ви докладвам едно писмо, което сме получили от госпожа Десислава 

Нешева – директор на Дирекция „Административно обслужване и 

работа с кметствата“ от Община Враца. За съжаление не е качено в 

моя папка. Тя ни информира, че ако предвиждаме допълнително 

възнаграждение за участие на секционните избирателни комисии в 

приемането на изборните книжа и подреждането на помещенията 

трябва да е ясно, как общините ще осъществяват контрол на 

участниците в процеса и как общините да осигурят транспорт на 

всички членове, ако всички изявят желание да участват в 

приемането. Тъй като транспорта на общинската комисия след 

приемане на изборните книжа и материали се осъществява от 

специализирани автомобили осигурени от общинската 

администрация. И ако трябва да се превозват повече от трима 
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членове на секционна избирателна комисия, това би довело до 

огромни затруднения. Засега го докладвам само за сведение на 

Централната избирателна комисия. Ние с решението за 

възнагражденията ще уредим и този въпрос.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-93 от 

16.08.2019 г. сме получили имейл от господин Левичев – член на 

Централната избирателна комисия на Руската федерация. Превода 

на писмото е публикуван в моя папка от днешно заседание. В 

писмото господин Левичев пише, че високо оценява присъствието 

на Централната избирателна комисия на Московската международна 

конференция. Като ни предлага и са в очакване да обмислим 

подписването на протокола за сътрудничество с Централната 

избирателна комисия на Русия.  

Протоколът е преведен и в момента го докладвам за 

запознаване. Ще го върна на доклад, за да го обмислим и да вземем 

решение за действията на Централната избирателна комисия по-

нататък. Очакването им е той да се подпише по време на 

конференцията в Москва.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Джеров заповядайте.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам вх. № 06-273 от 19.08.2019 г. в моя папка от днес. Имаме 

писмо от Община Велинград, Област Пазарджик, с което ни 

уведомяват относно предаването на печата и ключа за помещението 

определено за съхранение на изборните книжа и материали от 

произведените избори за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26.05.2019 г. и копие на заповед № 566 от 

9.04.2019 г. на кмета на Община Велинград.  
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Приложени са протокол от 14.08.2019 г. със съответните 

имена, реквизити и съответната заповед под № 566 от 9.04.2019 г. на 

кмета на Община Велинград. Докладвам ги за сведение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Георгиева заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

писмо получено по електронната поща в Централната избирателна 

комисия с вх. № МИ-15-139 от 19 август от Христо Вълков – 

председател на общинска избирателна комисия – Белово до кмета на 

Община Белово, Костадин Варев във връзка с изпълнение Решение 

№ 617-МИ от 15.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, 

относно предаване на архива на ОИК с мандат 2015 – 2019 г. на 

общинската администрация. Съгласно писмото това ще бъде 

извършено на 21 август в часовете между 9.00 и 14.00 часа. При нас 

пристига писмото за сведение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моя папка може 

да се запознаете с едно писмо, което е постъпило от гражданин. 

Питането е съвсем кратко. Касае дали е възможно, дали е допустимо 

в местната коалиция да има състав различен от тази, която е 

регистрирана на национално ниво. Изготвил съм отговор, който за 

съжаление не е публикуван все още във вътрешната мрежа. 

Приблизително казваме следното.  

Уведомяваме ви, че местните коалиции се регистрират в 

общинската избирателна комисия по реда на чл. 148 ИК и могат да 

имат състав различен от коалициите регистрирани в ЦИК.  

Общинската избирателна комисия извършва регистрация на 

местна коалиция въз основа на решение за регистрация на ОИК, 

Изборна книга Приложение 45 към което се прилагат документите 

по чл. 148, ал. 5 в срок до 16.09.2019 г. и в състава на местната 
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коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

могат да участват само регистрирани в Централната избирателна 

комисия партии и коалиции. Последното уточнение е важно с оглед 

на това, че при условие изрично уточняваме, че би могло да имат 

местните коалиции състав различен от централните. Законодателят 

го е допуснал. Хубаво е обаче тези субекти, които участват в местна 

коалиция да имат централна регистрация. Това е моето 

предложение. Съжалявам, че по технически причини не е 

публикувано. Ако желаете да го видите малко по-внимателно, малко 

по-късно.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Може да изчакаме. Госпожа 

Солакова е по реда си и след това да го видим написано. 

Заповядайте госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от областния управител на 

област Варна сме получили информация за извършена проверка за 

регистрация по реда на Закона за гражданската регистрация. 

Извършените регистрации в нарушение на закона са заличени. 

Нямаме подробна справка. Може да бъде потърсена такава най-

вероятно на интернет страниците на общините. Тази информация се 

допълва, актуализира и се публикува във вътрешна страница в 

табличен вид. А папката в момента е в зала 42. Всички които 

проявяват интерес може да я преглеждат, за да може да се 

запознават с резултатите от проверките.  

Областният управител на Монтана ни уведомява за 

техническите екипи на територията на областта. Информация във 

връзка с организационно техническата подготовка в община в 

Бойница сме получили, ръководител на техническия екип, условията 

които осигуряват за работата на общинската избирателна комисия.  
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От Лесичово имаме също подробна справка, както за 

техническите екипи, така и за населените места с броя на 

населението по постоянен адрес. От Община Троян имаме писмо 

също свързано с отговор на нашето по организационно-техническата 

подготовка с много подборна информация, особено в частта, 

относно населените места откъдето се вижда броя на лицата по 

постоянен адрес към датата на обнародване на Указа на Президента, 

така и броя избиратели в кметствата и общо в Община Троян.  По 

тези въпроси очакваме информация и от ГД „ГРАО“ за да може да 

публикуваме и ние на нашата страница такава, освен общините.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, писмото което ви 

докладвах преди малко вече е в моята папка с № П-13-22. В 16,25 

часа е публикувано. Ще моля да се запознаете.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Аз предлагам второто изречение 

да отпадне. Не че не е вряно, но никой не ни пита това. Да 

отговаряме само за това, което ни питат. Третият е относим. Така е.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в първия абзац 

думите „и могат да“ предлагам да отпаднат. Второ, тъй като това е 

един интересен въпрос съм подготвил на страница втора и въпрос, 

съответно отговор, който да бъде публикуван на страницата на ЦИК. 

Само че той е в малко по-разгърнат вариант заедно с втория абзац от 

проекта-писмо.  Въпросите са как се регистрира местна коалиция? 

Какъв е нейни състав и допустимо ли е той да бъде различен от 

коалициите регистрирани в Централната избирателна комисия? 

Отговорът е същия, отново със същата корекция. И имат състав 

различен от коалициите регистрирани в ЦИК. Препращаме към 

Приложение 45.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Това да, защото е абстрактно и 

изчерпателно.  

Други бележки към проекта за писмо имате ли колеги? Няма.  

Колеги, процедура по гласуване на отговора, който ни се 

предлага по запитването.  

Гласуваме писмото до господин Георги Димитров.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева),  против – 2 (Йорданка Ганчева, Александър Андреев).  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Сега гласуваме въпрос - 

отговор, който да се качи на нашата страница в тази рубрика в 

обобщен вид на същото питане.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева),  против – 2 (Йорданка Ганчева, Александър Андреев).  

Има ли други колеги, които желаят да вземат участие с 

изказване в днешното заседание?  

Господин Чаушев заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първо искам да предложа да качим на 

страницата новоприетите изборни книжа. Да ги качим в полето и 

горе да запишем и решението. Защото тези са с едно решение и 

другото със съответни линкове. А второто за сведение. СП-06-272 от 

19.08.2019 г. ни уведомяват от община Девин и ни изпращат 
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документите, протоколите за достъп и съответно заповедта за 

отваряне на помещение въз основа на наше решение за сведение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, понеже тръгнахме към 

страницата на ЦИК, да направим и рубрика  - Назначаване на 

общински избирателни комисии.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да дадем ход на процеса.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, предлагам протоколно 

решение да образуваме такава рубрика и да качваме всички решения 

за назначаване на ОИК за предстоящите избори.  

Процедура по гласуване.  

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

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Други колеги желаят ли да вземат думата? Няма.  

Закривам заседанието колеги.  

Насрочвам следващото заседание утре 21 август в 10.00 часа.  

(Закрито в 16,40 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева  

СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

Стенограф: 

   Силвия Михайлова 

 

 


