
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 102 

 

 

На 22 август 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Обсъждане на проекти на принципни решения. 

Докладва:  Мирослав Джеров 

1а. Заповед за удължаване на срока на обществената 

поръчка за преводачески услуги за нуждите на ЦИК. 

Докладва: Катя Иванова 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

 Докладва: Мирослав Джеров 

3. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

Докладва: Катя Иванова   

4. Обсъждане на проекти на решения за назначаване на 

ОИК. 

Докладват: Таня Цанева, Емил 

  Войнов, Катя Иванова, 

  Николай Николов,  

Димитър Димитров, 

Цветанка Георгиева, 
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Мирослав Джеров,  

Йорданка Ганчева, Севинч 

Солакова, Георги Баханов, 

Ерхан Чаушев, Силва  

Дюкенджиева 

5. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, 

   Катя Иванова, Кристина 

  Стефанова, Цветанка  

  Георгиева, Николай  

  Николов, Севинч Солакова, 

  Ивайло Ивков. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цветославова - 

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.  

ОТСЪСТВАХА: Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Мария 

Бойкинова, Силвия Стойчева, 

 

Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано от 

госпожа Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова – заместник-

председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Здравейте, 

уважаеми колеги.  

Откривам днешното заседание на комисията. 
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Моля да погледнете във вътрешната мрежа дневния ред и, ако 

имате предложения, да ги заявите. 

 Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. Моля да ме включите с нова точка – принципни 

решения. Имам да докладвам два проекта на решения. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Ще започнем с нея,  

господин Джеров, като точка първа. А т. 1 „Заповед за удължаване 

срока на обществената поръчка…“ ще стане т. 1а. 

Включих Ви,  господин Джеров. 

Други предложения?  Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля,  госпожо председателстваща, да ме 

включите в точка четири - проекти на решения за назначаване на 

общински избирателни комисии. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Включвам Ви,  

господин Чаушев. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Госпожо председателстваща, моля да ме 

включите в т. 4. Проекти на решения за назначаване на ОИК. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Включих Ви,  

господин Баханов. 

Други предложения, колеги? Не виждам. 

Подлагам на гласуване дневния ред. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Таня Цанева);  против –   няма. 

Дневният ред се приема. 
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Колеги, от днешното заседание отсъстват поради отпуск 

госпожа Йосифова,  господин Арнаудов, госпожа Бойкинова и 

госпожа Стойчева. Другите колеги ще закъснеят. 

 

Започваме с точка първа от дневния ред: 

1. Обсъждане на проекти за принципни решения. 

 Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали ще ви помоля да погледнете в заседанието с 

вчерашна дата. Качени са два проекта на принципни решения. 

Предлагам на вашето внимание едното – относно реда за 

проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на 

независими кандидати за общински съветници или за кметове, 

издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 27 

октомври 2019 г.  

Това е единият проект за решение, който е в следния вид. 

 На основание чл. 57, ал. 1, т. 35 и чл. 152, т. 3 във връзка с 

чл. 416, 418, 419 от Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия  

РЕШИ: 

1. Общинска избирателна комисия незабавно след получаване 

на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на 

независим кандидат за общински съветник или кмет, издигнат от 

инициативен комитет, предава същия на съответното териториално 

звено на Главна Дирекция  „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“ в Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството за проверка. 

Проверките на списъците следват реда на вписването на 

инициативните комитети, които ги предават в регистрите на 

Общинска избирателна комисия. 
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2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен 

подпис на избирателя, подкрепящ участието в изборите на 

независимия кандидат за общински съветник или кмет, който трябва 

да е положен пред член на инициативния комитет. Проверката 

обхваща, както следва: - описано е за българските граждани с 

реквизити: име, ЕГН, наличие на постоянен или настоящ адрес в 

съответната община или кметство към 26 април 2019 г. 

включително. За гражданите на друга държава, която е член на 

Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително 

пребиваващи в Република България – имената, личния номер, 

номерата на личната карта или паспорта, номера на удостоверението 

за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на 

пребиваване в съответната община или кметство към дата 26 април 

2019 г. включително. 

. Проверката да бъде извършена от съответното териториално 

звено на ГД  ГРАО. За резултата трябва да бъде уведомен ОИК. 

И съответно вече, както са по бройки – за общинските 

съветници нужните 100 коректни записа на избиратели от 

съответната община с население до 10 000 жители, съответно, както 

са направени по списък. 

На следващо място са съответните записи при съответните 

жители за кмет на община, съобразени с текста на Кодекса. На 

следващо място е за кмет на кметство, след това е за кмет на район. 

В т. 5 се казва, че при проверка на списъците на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за 

общински съветник или кмет, издигнат от инициативен комитет, се 

спазва съответната процедура, която е описана по-надолу.  

В т. 5.1. член на ОИК предава по опис приетия от комисията 

списък на избирателите по чл. 416, ал. 2 от ИК на служител от 

съответното териториално звено на ГД  ГРАО, име на независимия 

кандидат, вид избор, дата и час на постъпване на списъка в ОИК, 
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брой листове, заявен от инициативния комитет брой избиратели, 

участвали в подписката, необходимия минимален брой от коректни 

записи, съответно и технически носител, структуриран в електронен 

вид или на хартия. 

В т. 5.2 се казва, че за резултата от проверката съответното 

териториално звено на ГД  ГРАО съставя протокол в два 

екземпляра, за който има съответните изисквания за брой на 

избирателите, за брой проверени подписи, за общ брой установени 

коректни записи, брой некоректни ЕГН-та, съответните броеве 

лични номера и имена, избиратели без посочен постоянен адрес и 

адрес на пребиваване и настоящ адрес на територията на съответната 

община или кметство, брой повторени записи в списъка, брой лица, 

брой неверни и непълни имена, общия брой на лицата без 

избирателни права, лицата, поставени под запрещение, лицата, 

изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“, лица без постоянен 

и настоящ адрес на територията на Република България. 

На следващо място са данните от проверката. Трябва да се 

съхраняват в срок от шест месеца след изборите.  

В т. 5.4 е казано, че протоколът трябва да бъде подписан от 

ръководителя на териториалното звено на ГД  ГРАО заедно със 

съответния списък по чл. 416, ал. 2 от ИК, който се връща в 

Общинската избирателна комисия, за което се съставя приемо-

предавателна разписка в два екземпляра и за териториалното звено 

на ГД  ГРАО. Разписката се подписва от член на ОИК и от служител 

на териториалното звено на ГД  ГРАО към МРРБ. 

На следващо място, в т. 5.5 съответното териториално звено 

на ГД  ГРАО в МРРБ извършва проверката не по-късно от 29 

септември 2019 г. съответно 27 дни преди изборния ден.  

В т. 5.6 се казва, че Общинска избирателна комисия 

установява резултата за списъците по чл. 416, ал. 2 от ИК от 

извършената в съответното териториално звено на ГД  ГРАО 
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проверка, но не по-късно от 29 септември, съответно 27 дни преди 

изборния ден.  

На последно място се казва, че Общинската избирателна 

комисия осигурявана възможността на всеки избирател, български 

гражданин или гражданин на друга страна-членка на Европейския 

съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи, 

с възможност да прави справка в списъка по чл. 416, ал. 2 от 

Изборния кодекс, по ЕГН или по личен номер. 

Това е проектът ми за решение. Ще ви помоля да го обсъдим 

и, ако нямате предложения за допълнение и изменение, моля да бъде 

подложен на гласуване. 

Това е единият проект за решение. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Господин Баханов, 

заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, на първо място, една 

техническа корекция. Предлагам в т. 5.1, където са изброени: „….в 

описа се посочват име, вид…“, първите са с голяма буква, а 

последните са с малка буква. Да се уеднакви.  

В последното тире на т. 5.1 е записано, „Технически носител, 

структуриран в електронен вид и на хартия“. Предлагам да се 

запише „Списък на технически носител“ или „Технически носител, 

съдържащ списък в структуриран вид и на хартия“. 

 КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Заповядайте, 

господин Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да, приемам, колеги, направените 

корекции. Ще бъдат нанесени, разбира се. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, други 

предложения към проекта за решение има ли?  

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз ви обръщам внимание 

на т. 3 от проекта на решение по отношение на проверката която 
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касае както българските граждани, така и гражданите на друга 

държава-членка на Европейския съюз относно наличието на 

постоянен и настоящ адрес. 

Вероятно колегата има предвид разпоредбата на § 1, т. 5. Тук 

ми се струва, че следва да има корекция, тъй като изискването за 

уседналост и свързано с това българският гражданин да има адресна 

регистрация по постоянен и настоящ адрес, като едната хипотеза е 

на територията на съответната община или кметство, а другата 

хипотеза е постоянен и настоящ адрес в различни общини или 

кметства на територията на Република България. 

Мисля, че и в двете хипотези следва да се извърши проверка. 

Абсолютно същото се отнася и за гражданин на друга държава-

членка, който трябва да има адрес на пребиваване на на територията 

н на съответната община или кметство или постоянен и настоящ 

адрес в различни общини или кметства на територията на Република 

България. 

Мисля, че това са обстоятелства, които подлежат на проверка. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Приемам съответните корекции и ще 

бъдат нанесени. Нямам нищо против, възприемам ги. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, други 

предложения по проекта за решение? Ако всички сте готови с 

разглеждането, да преминем към гласуване. 

Подлагам на гласуване проекта за решение за проверка на 

списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на 

независимите кандидати. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Таня 

Цанева);  против –   няма. 

Решението се приема. 



9 

 

Решението има № 645-МИ. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви,  госпожо 

председателстваща, благодаря ви, колеги! 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, 

продължаваме с точка 1а от дневния ред: 

1а. Заповед за удължаване на срока на обществена поръчка 

за преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна 

комисия. 

Госпожа Иванова има думата. Заповядайте,  госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, знаете, че със заповед  

№ 16А от 08.08.2019 г. беше назначена комисия в състав, която да 

разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците във 

възлагането на обществена поръчка с предмет предоставяне на 

преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна 

комисия. 

В т. 5 на цитираната от мен заповед беше определен срок, в 

който комисията да приключи своята работа до 22.08.2019 г. В хода 

на поръчката обаче, след като прегледа офертите, комисията 

установи, че следва да даде допълнителен срок на един от 

участниците за представяне на документи. След изтичането на този 

срок пък се установи, че по отношение на двамата останали 

кандидати следва да се даде срок за допълнителна обосновка на 

направените от тях ценови предложения, тъй като едното беше с 

повече от 20 процента по-благоприятни условия по отношение на 

цената, поради което аз ще моля за протоколно решение на 

комисията със заповед на председателя на ЦИК да бъде изменена     

т. 5 на заповедта, като срокът за работа на комисията се удължи до 

30.08.2019 г. 

Проектът на заповед, колеги, не е качен, тъй като 

непосредствено преди заседанието ми беше даден от нашите 

юрисконсулти. Ако искате, ще го кача. Но той касае само това, че 
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„нареждам“ в т. 5 от Заповед № 16А от 08.08.2019 г. срокът да бъде 

удължен до 30.08.2019 г. 

Това е текстът на заповедта. Ако държите, ще го кача. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване одобрението на проекта за заповед относно поръчката за 

преводачески услуги за нуждите на ЦИК. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днес е качено постъпило писмо с вх.       

№ ЕП-14-84 от 20.08.2019 г. от инж. Нела Рачевиц, за кмет на 

община Габрово, с което ни молят да им бъде осигурено място и 

условия за съхранение на изборни книжа и материали от 

предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г., като ни молят да им бъде разрешено 

разпечатването и отварянето на помещение № 6 в приземния етаж на 

административната сграда на Община Габрово, в което се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

за членове на Европейския парламент от Република България на 25 

май 2014 г. 
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Подготвил съм проект на решение, с което им даваме 

разрешение да отворят запечатаното помещение, находящо се на 

съответното място. 

Моля да погледнете проекта ми за решение и, ако нямате 

нищо против, да бъде подложен на гласуване. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, 

предложения към проекта за решение имате ли? Нямате. 

Подлагам на гласуване проекта за решение за отваряне на 

запечатано помещение в община Габрово. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 646-ЕП. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви. Нямам повече доклади 

в тази точка. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, 

преминаваме към точка трета от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

 Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от днешно заседание са качени две 

преписки. Първата е с вх. № ЕП-22-553 от 21.08.2019 г. Става дума 

за жалба, подадена от  господин Красимир Дончев Каракачанов в 

качеството му на председател на ПП ВМРО-БНД, срещу наше 

Решение № 589-ЕП от 07.08.2019 г., с което му е наложено 

административно наказание „глоба“. 
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Докладвам ви жалбата за сведение. Преписката ще бъде 

окомплектована и препратена по компетентност на Софийски 

районен съд. 

Втората преписка, която ви докладвам, също е за сведение. 

Тя е с вх. № ЕП-22-552 от 21.08.2019 г. и това е жалба от  господин 

Ангел Чавдаров Джамбазки чрез адвокат Иван Георгиев от 

Софийска адвокатска колегия срещу наше Решение № 596-ЕП от 

08.08.2019 г., с което също е наложено административно наказание 

„глоба“ на  господин Джамбазки за нарушение на чл. 183, ал. 4, 

изречение първо от Изборния кодекс. 

И по тази жалба ще бъде окомплектована цялата преписка и 

ще бъде администрирана към Софийски районен съд. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Господин Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, само за сведение и санкция ви 

докладвам преписка с вх. № ЕП-07-70, пристигнала от Столична 

община – Изгрев, подписана от заместник-кмета. Това е писмо, с 

което ни уведомяват, че не може да бъде открита Венета 

Маджистрели на адреса и са правили посещения, но не е била 

открита. Връщат ни преписката с невръчен акт. 

При това положение ви предлагам незабавно да го предам на 

юристите, за да се търсят други способи – служебен адрес и т.н. – по 

тяхно усмотрение за връчване на акта. 

Предлагам го направо за сведение. Няма какво да взимаме и 

решение според мен. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, изчерпахме 

точка трета. 

 

Преминаваме към точка четири от дневния ред: 

 4. Проекти на решения за назначаване на Общински 

избирателни комисии. 
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Първи докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо 

Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам ви проект на 

решение относно назначаване на Общинска избирателна комисия в 

община Сатовча, област Благоевград, като в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/34 от 

21.08.2019 г. от кмета на община Сатовча във връзка с проведени 

консултации при кмета. 

Тъй като е имало и представител на Коалиция Демократична 

България, съставът на Общинската избирателна комисия Сатовча ще 

бъде от 13 члена. Има съгласие. Приложени са всички изискуеми 

документи, а именно копие от дипломи и декларации от лицата, 

предложени за членове на Общинската избирателна комисия. 

Затова ви предлагам да назначим Общинска избирателна 

комисия в община Сатовча в следния състав: 

Председател – Венцислав Варадинов Заимов – ГЕРБ, 

заместник-председател Младен Асенов Доленски – БСП, заместник-

председател Валентин Радев Доленски – ВОЛЯ, секретар Йосиф 

Манчев Йосиф Манчев Барзев – ДПС, и членове: Дарина Милчова 

Шекерова, Джеват Джамалов Дунчев, Недко Любенов Парушев – от 

ГЕРБ, Пламен Цанев Джалев, Иван Димитров Мутафчиев, Асан 

Ибраимов Мейзинев – от БСП, Анета Каменова Искренова, Бисер 

Младенов Ушев – от ОП – (Тук е направена грешка и е написано 

„Демократична България“ за № 12.) и № 14 е  Бисер Юлиев Топалов 

– от Коалиция „Демократична България“. 

Комисията встъпва в правомощията си на 07.09.2019 г. Да 

бъдат издадени удостоверения и решението подлежи на обжалване. 

Има предложения и за резервни членове. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, предложения 

по проекта за решение има ли? Няма. 
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Подлагам на гласуване проекта на решение за назначаване на 

Общинска избирателна комисия – Сатовча. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 647-МИ. 

Продължаваме с  доклад от господин Войнов. Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председателстваща! 

Колеги, докладвам ви проект за решение относно назначаване на 

Общинска избирателна комисия в община Долни Чифлик, област 

Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г.  

Постъпило е писмо в ЦИК с вх. № МИ-06-215/43 от 

21.08.2019 г. от кмета на община Долни Чифлик, област Варна, с 

предложение за състав на Общинската избирателна комисия в 

общината. Проведени са консултации на 16.08.2019 г., на които 

консултации са участвали представители на всички парламентарно-

представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове 

в Европейския парламент. 

На тези консултации е постигнато съгласие, като протоколът 

е подписан от всички участващи в консултациите без особени 

мнения и възражения. 

Въз основа на това кметът на община Долни Чифлик прави 

предложение за състав на Общинската избирателна комисия. Въз 

основа на него предлагам Централната избирателна комисия да 

реши да назначи Общинска избирателна комисия в община Долни 
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Чифлик в състав от 13 членове, както следва: председател - Тихомир 

Стаменов Петров – Партия ГЕРБ, заместник-председател - Дияна 

Тодорова Георгиева  от Коалиция Обединени патриоти, заместник-

председател - Данко Нинов Дачев от Партия ВОЛЯ, секретар - Елена 

Крумова Енева от Коалиция Гергана Стаменова Стаменова от 

партии БСП за България и членове: Пламен Събев Събев – ГЕРБ, 

Гергана Стаменова Стаменова – ГЕРБ,  Марин Енев Караиванов – 

ГЕРБ, Неделчо Илиев Янков – БСП за България, Йовка Райкова 

Янева - БСП за България, Живко Стоянов Николов - БСП за 

България, Атанаска Иванова Георгиева – Обединени патриоти,  

Назиф Сабриев Назифов – ДПС и Илка Василева Тенева – 

Демократична България. 

Има посочени и резерви: Цонка Желева Николова – ГЕРБ, 

Дафинка Любенова Демирова – БСП, Васил Георгиев Кинчев – БСП 

и Лиляна Митева Иванова – Обединени патриоти. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, има ли 

допълнения към проекта за решение Няма. 

Подлагам на гласуване проекта за решение за назначаване на 

Общинска избирателна комисия – Долни Чифлик, област Варна. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 648-МИ. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Правя процедурно предложение оттук-

нататък, в началото сме, да не се четат имената. Те са изписани на 

всеки на екрана. Излизаме с решение, което се публикува на 
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страницата. Няма абсолютно никакъв смисъл да се протоколират 

тези имена. Това са средно по около 2 минути на 265 ОИК-а и то, 

когато бързо се четат. Правете сметка колко време ще се спести. 

Ако пък не се възприеме това, поне да се четат тези, които са 

по четирима или по трима от двете партии или по двама – първо 

имената и всичките от еди коя си партия, а не всеки от къде е. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението в представянето на проекта за решение за 

назначаване на общинските избирателни комисии да не се четат 

имената на съставите. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 6 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина, Цветославова Цанкова-

Стефанова,  Николай Николов, Севинч Солакова,);  против - 7 

(Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева). 

Предложението не  се приема. 

Колеги, предложението не постигна необходимото 

мнозинство. 

Другото предложение поддържате ли го,  господин Ивков? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Другото – който иска. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Продължаваме с 

госпожа Иванова. Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА:  Госпожо председател, ще помоля 

докладът ми да бъде отложен за малко по-късно. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Господин Николов, 

заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, уважаема госпожо 

председателстваща! Аз също ще помоля за по-късно да бъде 

отложен докладът ми – за следващото заседание, но да докладвам 

обаче за сведение, че с входящ номер от вчера в комисията е 

пристигнало електронно писмо от общинска администрация – 
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Пордим. Там е постигнато съгласие, предложена е 13-членна 

комисия, но чакаме папката с документите, за да може да се 

подготви проектът за решение. 

Благодаря. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Госпожо Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с   

вх. № МИ-06-215/19 от 21.08.2019 г., като кметът на община Балчик 

ни е изпратил всички документи от проведените консултации за 

назначаване на Общинска избирателна комисия в община Балчик. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е проектът 

на решение, който ви предлагам. Налице са всички изискуеми 

документи, като предлагам да назначим Общинска избирателна 

комисия в община Балчик в 13-членен състав.  

В решението има една техническа грешка, ще я поправя. 

За председател се предлага  господин Енчо Николов 

Стефанов – ПП ГЕРБ, заместник-председател Камелия Николова 

Марева – ОП, заместник-председател - Есин Юзеир Адил – ДПС, 

секретар - Илияна Николаева Илиева – БСП, и членове, както 

следва: Стефан Иванов Стефанов – ПП ГЕРБ, Елвис Айтунова 

Сафетова – ПП ГЕРБ, Станка Василева Павлова – ПП ГЕРБ, 

Светлана Тодорова Лазарова – БСП, Елица Петкова Кръстева-

Василева – БСП, Нели Стефанова Иванова – БСП, Величка Стоянова 

Иванова – ОП, Иван Галинов Иванов – ВОЛЯ, Левоник Михран 

Санджикян – Демократична България. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, има ли 

допълнения и предложения към проекта за решение? Няма. 

Подлагам на гласуване проекта за решение за назначаване на 

Общинска избирателна комисия – община Балчик, област Добрич. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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



18 

 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 649-МИ. 

 Госпожо Ганчева, имате ли още проекти за решения?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не, нямам. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Продължаваме с 

госпожа Георгиева. Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, в 

Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-

06-215/55 от 21.08.2019 г. от кмета на община Хаджидимово, област 

Благоевград, с предложение за състав на Общинската избирателна 

комисия в общината. 

Приложени са всички изискуеми документи. Консултациите 

са проведени при спазване на законовите изисквания с участието на 

всички парламентарно представени партии и с представител на 

Коалиция Демократична България – Обединение. Протоколът от 

проведените консултации е подписан без особени мнения и 

възражения. Постигнато е съгласие и предвид изложеното предлагам 

на Централната избирателна комисия да реши: 

Назначава Общинска избирателна комисия в община 

Хаджидимово, област Благоевград в  състав от 13 членове, както 

следва: председател - Даниела Стойчева Бойкова – Банева, ГЕРБ, 

заместник-председател - Магдалена Костадинова Атанасова – 

Коалиция Обединени патриоти, заместник-председател Петър 

Ангелов Воденов – Коалиция БСП за България, секретар - Елза 

Деянова  Арнаудова – Хасанова – Партия ДПС, и членове: Божик 

Пасков Бойчев – Партия ВОЛЯ, Нели Георгиева Белчева, Петранка 

Стоянова Щерева, Мария Георгиева Косакова – Партия ГЕРБ, Бойка 
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Костадинова Маринова, Сузана Карамфилова Карамфилова, Илия 

Тодоров Керенчев – Коалиция БСП за България,  Мария Ангелова 

Бучкова – Коалиция БСП за България, Марияна Тодорова Кафалиева 

– Коалиция Демократична България – Обединение. 

Общинска избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 07.09.2019 г. На назначените членове да се издадат 

удостоверения.  

Представен е и списък с резервни членове за ОИК – 

Хаджидимово – 2 от Партия ГЕРБ, 1 от Коалиция БСП за България и 

1 от ПП ВОЛЯ. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, 

предложения и допълнения към проекта за решение? Няма. 

Подлагам на гласуване проекта за решение за назначаване на 

Общинска избирателна комисия – община Хаджидимово, област 

Благоевград. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 650-МИ. 

Моля, продължете,  госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № МИ-06-215/51 от 21.08.2019 г. от Вергиния Василева, 

временно изпълняващ длъжността кмет на община Червен бряг, 

област Плевен, с предложение за състав на Общинската избирателна 

комисия в Червен бряг. 

Представени са всички изискуеми документи. Проведени са 

консултациите, на които са присъствали всички парламентарно 
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представени партии и представител на Коалиция Демократична 

България – Обединение. Постигнато е споразумение и предвид 

изложеното предлагам на Централната избирателна комисия да 

реши: назначава Общинска избирателна комисия в община Червен 

бряг, област Плевен, в състав от 13 членове, както следва: 

председател - Петя Радославова Иванова – Партия ГЕРБ, заместник-

председател Иванка Димитрова Петрова – Коалиция БСП за 

България, заместник-председател Десислава Цветанова Маринова – 

Коалиция Обединени патриоти, секретар Веселин Петров Костов – 

Партия ДПС, членове: Теодора Василева Василева, Деница Иванова 

Костадинова, Вероника Валентинова Христова – Партия ГЕРБ, 

Мими Мишева Велева, Димитринка Цветанова Иванова, Юлия 

Василева Мартинова – Коалиция БСП за България,  Вергиния 

Христова Дамянова – Коалиция Обединени патриоти, Мариета 

Георгиева Пешева – Коалиция Демократична България – 

Обединение, Бойко Стоянов Бойков – Партия ВОЛЯ. 

Общинска избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 07.09.2019 г. На назначените членове да се издадат 

удостоверения. 

Постъпил е и списък с двама резервни членове – от Партия 

ГЕРБ и от Коалиция БСП за България. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Господин Баханов, 

заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само една техническа корекция 

относно изписването. Гледам, че и на предишното решение, и на 

сегашното, името на 12-ия член е написано най-отдолу. Ако може 

технически да отиде горе и мисля, че трябва да се разместят и 

местата на ВОЛЯ и Коалиция Демократична България – 

Обединение, тъй като на първо място са парламентарно 

представените, а накрая другите. 
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КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване проекта за решение за назначаване на Общинска 

избирателна комисия – Червен бряг, област Плевен. 

Отменям гласуването. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, уважаеми колеги, моя грешка 

е. Оставила съм го. Аз ви го докладвах вчера. В папката с мои 

инициали от 20 август 2019 г. е качен сигнал с вх. № МИ-10-23 и 

това е сигналът от представителя на АТАКА, че не е бил допуснат 

на консултациите и не е участвал. Аз ви го докладвах вчера. Искаше 

„ЦИК да разпореди отново провеждане на истински и законни 

консултации“. Така че, съжалявам, забравих, че има такъв сигнал. 

Имаме сигнал, който е заведен при нас и е качен с входящ 

номер, както ви казвам. Намира се във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от 20 август с вх. № МИ-10-23. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Господин Баханов, 

заповядайте. 

Уважаеми колеги, с оглед на докладвания сигнал и 

докладвания проект за решение, вече папката на Червен бряг е при 

нас. Така че предлагам колегата-докладчик да провери изнесените 

данни в сигнала, тоест, дали са изпратени навреме покани, дали са 

получени от надлежно упълномощени лица, участвали ли са, 

спазени ли са всички срокове и да докладва на по-късен етап от 

заседанието. 

Благодаря. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Господин Николов, 

заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз мисля, че тази проверка може да 

бъде направена още в заседанието в момента. По този сигнал това, 

което е важно, е дали Коалицията Обединени патриоти е имала 

надлежен представител във връзка с консултациите – с пълномощно, 
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съответно дали в протокола са отразени някакви допълнителни 

обстоятелства. Ако с тези два факта сме наясно, може още днес да 

приемем съответното решение. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, в 

документацията са приложени пълномощни за двама представители, 

надлежно разписани – за Пламен Иванов Спасов, преупълномощено 

лице. Пълномощното е подписано от Валери Симеонов. Вторият е 

Иван Асенов – упълномощено лице. И за него има пълномощно. 

Други пълномощни няма приложени. Приложено е коалиционното 

споразумение. Други няма. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Заповядайте, 

госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз в момента гледам сигнала, който 

ни е изпратен от въпросния  господин Драгомир Якимов. Но той не е 

приложил пълномощно така, както твърди, че е упълномощен 

представител на АТАКА. Така че ние нямаме такова пълномощно, за 

да можем да обсъждаме този сигнал. 

Затова предлагам да приемем сигнала за сведение. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Едното пълномощно е разписано 

от Коалиция Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО от 

Валери Симеонов. Има още едно, защото двама са представителите. 

Това е пълномощно от Красимир Каракачанов за представляващ…. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, отлагам 

дискусията за работно обсъждане и по-късно ще го върнем за 

доклад. 

Продължаваме нататък.  Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали има проект на решение под № 711 за 

назначаване на Общинска избирателна комисия – община Габрово, 

област Габрово, за предстоящите местни избори. 
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В ЦИК е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/27 от 

21.08.2019 г. от кмета на община Габрово с предложение за състав 

на Общинската избирателна комисия в общината. Консултациите 

при кмета на община Габрово са били проведени на 16 август. В тях 

са участвали представители на всички парламентарно представени 

партии и коалиции, както и представители на коалицията, която има 

избрани членове в Европейски парламент, а именно Коалиция 

Демократична България – Обединение. 

Налице е постигнато съгласие на консултациите по 

отношение и на ръководството, и на състава на Общинската 

избирателна комисия. Преписката е окомплектована с всички 

изискуеми документи. 

Тук отварям една скоба. В преписката, предоставена при 

консултациите от страна на Коалиция Демократична България – 

Обединение, не е представено удостоверение за актуално правно 

състояние, нито заверено копие от решението за образуване на 

коалицията. Но е представено нашето решение, с което ние сме 

регистрирали коалицията за участие в изборите за Европейски 

парламент, а именно наше Решение № 111-ЕП от 09.04.2019 г., като 

в нашата преписка се съдържа и копие от това споразумение, поради 

което аз приемам, че това обстоятелство е служебно известно на 

Централната избирателна комисия и не се касае за някакъв пропуск 

и приемам, че преписката е окомплектована с всички необходими 

документи. 

При това положение ви предлагам проект на решение, с 

който Централната избирателна комисия да назначи Общинска 

избирателна комисия  в община Габрово в състав от 13 членове, 

както следва: председател Мария Николаева Недева – ГЕРБ, 

заместник-председател Евгени Василев Попов – ДПС, заместник-

председател Маргарита Любомирова Ангелова – ВОЛЯ, секретар 

Иванка Иванова Баева – БСП, и членове: Анна Стоянова Цонева, 
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Мирослава Стефанова Иванова, Валентина Иванова Жечева – от ПП 

ГЕРБ, Юлия Петрова Ненова, Еленка Колева Стефанова, Олег 

Димитров Цонев – и тримата предложение на БСП, Христо Иванов 

Христов, Нивянка Кънчева Ботева – Обединени патриоти и Васил 

Николаев Найденов – Коалиция Демократична България – 

Обединение. 

Комисията встъпва в правомощията си на 07.09.2019 г.  

По отношение на резервните членове са направени две 

предложения от Партия ГЕРБ – за Цеца Пенчева Данаилова и 

Малинка Лазарова Александрова, от БСП е направено предложение 

за резервен член Борис Тошев Петков, от Обединени патриоти са 

направени две предложения за резервни членове – за Мария 

Стоянова Николова и Галина Рачева Рачева, от ДПС е направено 

предложение. 

Колеги, чухте проекта и, ако има някакви предложения за 

изменение и допълнение, да ги обсъдим. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване проекта за решение за назначаване на Общинска 

избирателна комисия – община Габрово. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против –   1 (Георги 

Баханов). 

Решението се приема. 

Решението има № 651-МИ. 

 Господин Баханов, имате думата за обяснение на 

отрицателен вот. Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не съм против принципно за 

назначаването на Общинска избирателна комисия – Габрово. Против 
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съм да бъдат третирани различните субекти, участващи в 

консултациите, по различен начин. Тоест, всички трябва да 

представят изискуемите от закона документи при участието си в 

консултациите. Ако направим компромиси за едни, трябва да 

направим компромис тогава за всички останали. 

Благодаря. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, 

продължаваме с  господин Джеров. Заповядайте, господин Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днес с вх. № МИ-06-215 от 21.08.2019 г. е 

постъпило в Централната избирателна комисия предложение от 

кмета на община Белене относно назначаване на Общинската 

избирателна комисия в община Белене, област Плевен. 

След направената проверка на цялостната документация 

прецених, че всичко е в срок, необходимите документи са 

приложени по съответния ред и начин. Налице е съгласие за 

назначаването на Общинска избирателна комисия при присъствието 

на всички необходими членове на консултациите, което следва от 

представените документи. 

Подготвил съм проект за решение на база на горното, който е 

с № 707 и ви предлагам да бъде назначена Общинската избирателна 

комисия в община Белене, област Плевен, за изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в 13-членен състав, 

както следва: за председател Валя Маринова Вълкова – ГЕРБ, 

заместник-председател Яна Илиева Илиева – БСП, заместник-

председател Петър Георгиев Добрев – Обединени патриоти, за 

секретар Галина Пламенова Йосифова – ДПС, съответно за членове: 

Лидия Димитрова Иванова, Пенчо Калев Петров и Елка 

Парашкевова Илиева – ГЕРБ, Мария Иванова Спасова, Еленка 

Димитрова Маринова и Ивалина Александрова Шопова – БСП, под 
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№ 11 е записана Цветанка Горанова Цветанова – ВОЛЯ, а под № 12 

Анета Иванова Врайкова  и под № 13 Антон Александров Везиров – 

ДБ. 

Ще си направя една автокорекция, като под № 11 и 12 ще 

направя една промяна с оглед на парламентарното представителство. 

Под № 12 ще бъде госпожа Цветанка Цветанова – ВОЛЯ, а под № 11 

ще бъде госпожа Анета Иванова Врайкова съответно от Обединени 

патриоти. 

 Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си 

на 7 септември 2019 г.  

На назначените членове да се издадат удостоверения.  

Има и списък с резервни членове на ОИК – Белене, област 

Плевен, както са описани в проекта за решение.  

Моля да го погледнете и, ако имате съответно предложения за 

допълнения и изменения, да ги обсъдим. А, ако сте съгласни, моля 

да бъде подложен на гласуване. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване одобрението на проекта за решение за назначаване на 

Общинска избирателна комисия в община Белене, област Плевен. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против – няма.   

Решението се приема. 

Решението има № 652-МИ. 

 Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Докладвам ви преписка с вх. № МИ-06-215/41 

от 21.08.2019 г. Това е писмо от кмета на община Пирдоп, в което се 
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съдържа предложение за състава на Общинската избирателна 

комисия. 

Преписката е пълна, не липсват документи, всичко е изрядно.  

Има една особеност – две от предложените лица са с така 

нареченото полувисше образование, но то е приравнено към 

бакалавърска степен и е от шестдесет и някоя и седемдесет и някоя 

година,  когато са издадени дипломите. 

Има предложени също и резерви. 

 По нейните предложения: Димитринка Андреева Николова – 

председател, ГЕРБ, Петър Георгиев Чобанов – заместник-

председател, Коалиция за България, Даниела Петрова Радева – 

заместник-председател, Обединени патриоти, Ивета Младенова 

Младенова – секретар, Емилия Йорданова Азманова, Евелина 

Георгиева Миргова-Гешева и Елисавета Иванова Вуковска са 

предложените от ГЕРБ членове, Цветан Стоянов Тодоров, Вера 

Кузманова Павлова, Георги Георгиев Бораджиев са предложените 

членове от БСП, Райна Георгиева Нонкова-Стойчева е член от 

Обединени патриоти, Цонка Панчева Стоянова е от Партия ВОЛЯ и 

Райна Иванова Ботева от Коалиция Демократична България. 

Има една смешна подробност. В протокола е отбелязано, че 

„днес, в 14,30 ч….“ са започнали консултациите и са завършили 

също в 14,30 ч.  

Предлагам да гласуваме. Между другото, двама юристи има, 

единият е председател, ако това има някакво значение. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, има ли 

допълнения към проекта за решение?  Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване проекта за решение за 

назначаване на Общинска избирателна комисия – община Пирдоп. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Николай Николов, 
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Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева);  против – няма.   

Решението се приема. 

Решението има № 653-МИ. 

 Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-06-215/4 от 

20.08.2019 г. сме получили предложение със съпътстващи 

документи от кмета на община Плевен за назначаване на Общинска 

избирателна комисия в общината.  

Проведена е среща на представители на парламентарно 

представените и извънпарламентарно представените в Европейския 

парламент пълномощници на 15.08.2019 г., на която среща е 

постигнато съгласие по отношение на членовете на Общинската 

избирателна комисия – Плевен. Тя ще бъде от 15 човека. 

Протоколите са подписани без възражения. 

За председател - Ярослав Николов Димитров – ГЕРБ, 

заместник-председател Айгюл Алиева Хасанова – ДПС, заместник-

председател Николинка Крумова Добрева – Коалиция Обединени 

патриоти, секретар Пламен Тодоров Иванов – Коалиция БСП за 

България, членове:  

Анатолий Емануилов Манолов – ГЕРБ, Евгения Върбанова 

Станева, Евгения Вескова Миланова, Красимир Димитров Данков, 

Юлия Генова Петровска, Теодора Илиева Митева, Илияна Николова 

Нинова, Владислав Нанков Найденов, Василка Николова Митева, 

Диян Любомиров Свраков и Петър Бориславов Жеков. 

Предложени са и съответните резервни членове. 

Предлагам да приемем проекта и съответно да назначим 

Общинска избирателна комисия – община Плевен, в състав от 15 

членове. 



29 

 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване проекта за решение за назначение на Общинска 

избирателна комисия – община Плевен. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева);  против – няма.   

Решението се приема. 

Решението има № 654-МИ. 

Колеги, след обедната почивка отново ще се върнем в 

проекти за решения за назначаване на общински избирателни 

комисии. 

 

Колеги, преминаваме към пета точка от дневния ред: 

5. Разни. 

 Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали се намира разпределена ми преписка с вх. 

№ МИ-10-18 от 12.08.2019 г. Касае се за искане на становище от  

господин Калоян Трулев в качеството му на председател на 

Националния предизборен щаб на ПП ВОЛТ, становище от 

Централната избирателна комисия, в което той поставя три въпроса. 

Всички те са свързани с регистрацията на местните коалиции по    

чл. 128 от Изборния кодекс.  

Моето предложение е следното. Предстои или утре, или най-

късно в понеделник да бъде приет проектът на принципно решение 

от Централната избирателна комисия за регистрация на партиите, 

коалициите и местните коалиции и инициативните комитети в 

предстоящите местни избори, в което принципно решение могат да 

бъдат намерени отговори на всичките тези три въпроса и с оглед 
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вече установената практика предлагам да отговорим на  господин 

Трулев, че ще бъде прието принципно решение, в което той ще 

намери отговор на поставените въпроси и да му укажем да следи 

нашата страница, включително и подрубриката „Принципни 

решения“, където ще бъде качено съответното решение. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, други 

предложения? 

Подлагам на гласуване изпращането на писмо-отговор на  

господин Трулев. 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева);  против – няма.   

Предложението се приема. 

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: „Въпроси и отговори“. Здравейте, с вх. № 

МИ-22-44: могат ли членовете на инициативния комитет за издигане 

на кандидат за независим кмет да участват в кандидатската листа на 

местна коалиция? 

Предлагам отговор, който трябва да е качен във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали и който гласи: 

„Уважаема  госпожо, законовата забрана за съвместяване на 

посочените от Вас качества се съдържа в чл. 3, ал. 3 от Изборния 

кодекс. По-подробна уредба ще намерите в принципните решения, 

които ЦИК предстои да вземе и които ще намерите на интернет-

страницата на ЦИК.“ 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване изпращането на отговор-писмо. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, подлагам на гласуване и качването в официалния 

сайт на ЦИК в рубрика „Въпроси и отговори“ отговора на писмото 

на  господин Ивков. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  против –  1 

(Катя Иванова). 

Предложението се приема. 

Продължаваме с докладчик госпожа Георгиева. Заповядайте,  

госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам постъпило писмо в Централната избирателна комисия с 

вх. № ЕП-06-275 от 21.08.2019 г. от кмета на община Хитрино, с 

което той ни изпраща заповед и съответно протоколи за извършени 

действия във връзка с изпълнение на решение на Централната 

избирателна комисия № 582 от 31.07.2019 г. за отваряне на 

запечатано помещение и в изпълнение на т. 18 от Решение № 243-

ЕП от 19.07.2019 г. относно опаковане, предаване и съхраняване на 

изборни книжа и материали от СИК на РИК и на общинската 

администрация от изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България. 

Докладвам го за сведение. 
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КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, следващ 

докладчик в т. „Разни“ е  господин Димитров. Заповядайте, 

господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това също е за сведение. Получили 

сме писмо от кмета на Смолян с вх. № МИ-06-226 от 21.08.2019 г., с 

което той ни е изпратил документите по отварянето на 

помещението, за да се извърши проверка на списъците. Цитирал е 

основание чл. 234. 

Докладвам го за сведение. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Следващ докладчик 

е  господин Николов. Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание можете да се 

запознаете с питане в писмо с вх. № МИ-22-45 на гражданката 

Пламена Ламбова. Тя заявява, че в деня на изборите – 27 октомври – 

ще пребивава по семейна причина извън страната, в частност в 

Унгария.  

Въпросът също е общ и предлагам да бъде и качен и в 

рубриката „Въпроси и отговори“: „Възможно ли е да се гласува в 

посолството или под някаква форма – електронно гласуване?“  

Изготвил съм съответния отговор. Можете да го видите. Той 

е кратък. С едно изречение: „Във връзка с Вашето писмо Ви 

уведомяваме, че Изборният кодекс не предвижда възможност за 

гласуване на български граждани извън страната при произвеждане 

на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 

г., както и за електронно гласуване.“  

Всъщност предлагам „на 27 октомври 2019 г.“ да го заличим. 

Принципно такава невъзможност има. А пък в рубриката предлагам 

въпросът да бъде: „Възможно ли е български граждани, които 

пребивават към датата на произвеждане на изборите за общински 

съветници и за  кметове извън страната, да гласуват. Съответно 
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отговорът да бъде кратък, че такава възможност Кодексът не е 

предвидил. 

Мисля, че има известна инерция у гражданите от страна на 

европейските избори, на изборите за Народно събрание и вероятно 

някои от тях очакват и за местните избори да могат да гласуват в 

чужбина.  

Така че това ми е предложението за отговор и съответно 

предложението за рубриката „Въпроси и отговори“. 

Благодаря. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване изпращането на отговор на госпожа Любенова, както и 

публикуването в рубрика „Въпроси и отговори“ на сайта на ЦИК 

отговора с въпроса. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Николов, за следващия Ви доклад. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, също във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от днешно заседание съм предложил със 

заглавие „Важни дати и срокове – 26.08.2019 г.“ четири 

мероприятия, които да бъдат публикувани в рубриката „Важни дати 

и срокове“ в понеделник на 26 август. Актуалното състояние сочи 

като краен срок 24 август дата за изпращане от кметовете на общини 

на протоколите и резултатите от консултациите. 

Предлагам в понеделник, на 26 август, този текст, който е в 

тази папка „Важни дати и срокове“ и включва четири мероприятия, 

да бъде поставен на сайта. И четирите мероприятия са до    
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01.09.2019 г. Главната дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

представя в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказания. До 

03.09.2019 г. в случаите, когато съответният кмет на община не е 

направил предложение до ЦИК за назначаване на съответната ОИК, 

съответният областен управител прави предложение до ЦИК за това. 

Съответно има две мероприятия до 06.09.2019 г., които са много 

важни – кметът на общината – в единствено число е представено, 

както е по хронограмата – образува със заповед избирателните 

секции на територията на съответната община и също до 06.09.2019 

г. Сметната палата утвърждава образците на декларациите, подавани 

при финансиране на предизборна кампания. 

Това са мероприятия, които са предвидени по хронограмата. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване публикуването в рубрика „Важни крайни срокове“ на 

сайта на ЦИК новите важни дати от понеделник, от 26 август 2019 г. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо от главния секретар на Министерския съвет до областните 

управители. То е с копие до нас. С това писмо се изискват по повод 

и на нашето писмо до тях, изисква се информация за броя на 

мандатите за общински съветници във всяка община, кметствата, в 

които ще се избират кметове на 27 октомври 2019 г., броя на 

образуваните секции по общини, райони и кметства, както и 

прогнозния брой секции по чл. 28, чл. 29 и чл. 89, ал. 2 от Изборния 
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кодекс във връзка и с проведената среща и уточнението, което 

направихме за тези секции в лечебни заведения, домове за стари 

хора и места за лишаване от свобода и за задържане и за подвижните 

секции на база предходни избори да се изиска предварителна 

информация, както и броя на избирателите по общини по 

предварителните избирателни списъци. 

Докладвах ви го малко по-подробно, за да знаете каква 

информация ще се очаква от общините с оглед и на прогнозния брой 

на бюлетините. 

Докладвам ви, че от областния управител на Бургас сме 

получили информация за извършената проверка на адресните 

регистрации по Закона за гражданската регистрация. Тя ще бъде 

приобщена в папката-класьор и ще бъде допълнена и в електронен 

вид в справката в нашата вътрешна мрежа. 

От община Тунджа сме получили информация за населените 

места с население по постоянен адрес с над 350 души. Съвсем скоро 

очакваме да получим писмото и от ГД  ГРАО. 

Получили сме писмо от главния секретар с електронен 

носител обобщената информация за екипите по областни 

администрации и общини, които ще отговарят за организационно-

техническата подготовка. Тази информация ще бъде публикувана 

във вътрешната мрежа. 

От община Дулово сме получили информация за кметствата, 

в които ще има избори за кметове на кметства. Посочени са трите 

кметства, в които населението е под 350, а за избирателите не могат 

да ни предоставят информация, тъй като при тях тя ще бъде 

генерирана от ГД  ГРАО. Информират ни, че ще осигурят условия за 

работа на Общинската избирателна комисия, включително и IT-

специалистът на общината ще оказва съответното съдействие. 
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От община Берковица в тази връзка сме получили 

информация за сведение и за запознаване. От община Провадия, от 

община Съединение, от община Разград.  

От Община Белово сме получили по електронната поща един 

подробен списък с информация за предадения архив от Общинската 

избирателна комисия с мандат 2015 г.- 2019 г. на комисия, назначена 

от кмета на общината. 

В изпълнение на същото решение на Централната 

избирателна комисия и в община Угърчин Общинската избирателна 

комисия е предала документите на общинската администрация.  

Колеги, докладвам ви една докладна записка от госпожа 

Манолова – директор на Дирекция „Администрация“, за закупуване 

на консумативи за машината за подвързване. Знаете, че в ЦИК 

закупихме машината, но не са съобразили да я комплектуват с 

всички необходими консумативи. Затова има един представен 

списък с подробно описание на обща стойност до 122 лв. без ДДС. 

Аз ви предлагам да разрешим този разход за закупуване на 

консумативи за машината за подвързване, за да може тя да се 

използва. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване одобрението на разхода за консумативи за машината за 

подвързване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, връщаме се към точка четвърта от дневния ред: 
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 4. Проекти на решения за назначаване на ОИК. 

 Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. Получили сме писмо МИ-06-215/36 от кмета на 

община Угърчин, с което той ни уведомява, че е провел консултации 

на 16.08.2019 г. и е постигнато пълно съгласие за поименния състав 

и разпределението на длъжностите за 13-членна ОИК. 

Всички документи са налице, включително съгласията на 

предложените лица, копия от дипломите, упълномощаванията и т.н. 

Поименно предложените лица са следните: Стоянка Петкова 

Тихолова – председател, ГЕРБ, Деница Тодорова Балева – 

заместник-председател, Обединени патриоти, Тихомира Пламенова 

Лишкова – заместник-председател, ДПС, Винка Илиева Лисичкова – 

секретар, БСП, Добромир Пейчев Пейчевски, Росица Дилянова 

Димитрова, Полина Василева Съботинова са предложените членове 

от ГЕРБ, Станка Стоянова Патаринска, Цанка Колева Иванова, 

Веска Николова Краева са предложените членове на ОИК от БСП, 

Васко Колев Стоянов е предложен за член от ВОЛЯ, Стелиян 

Стайков Голийков е предложен за член от Обединени патриоти и 

Пенка Недялкова Карабова и последното предложение за член от 

Коалиция Демократична България. 

Има предложени шестима заместващи членове. 

Преписката е изрядна. Предлагам да подкрепим това 

предложение и да назначим изброения състав. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Колеги, има ли 

предложения по проекта за решение? Няма. 

Подлагам на гласуване проекта за решение за назначаване на 

Общинска избирателна комисия в община Угърчин, област Ловеч. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 
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Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 655-МИ. 

Колеги, обявявам почивка. Ще продължим в 14,00 ч.  

 

(след почивката) 

 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, 

продължаваме днешното заседание. 

Продължаваме с точка четвърта от дневния ред: 

4. Проекти на решения за назначаване на ОИК. 

 Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание 

съм представил проект на решение относно назначаването на 

Общинската избирателна комисия за община Левски.  

В хода на преговорите е сформирано съответното съгласие. 

Явили са се представители на петте парламентарно представени 

партии с надлежни пълномощни, както и на Коалиция Демократична 

България. 

Вчера заявих, че в едно предварително писмо, което е 

пристигнало при нас с вх. № МИ-06-215/18 от 20.08.2019 г., 

всъщност е допуснат до участие в преговорите, респективно в 

състава представител на Коалиция Реформаторски блок. 

На база на официалните документи, които са пристигнали 

при нас с вх. № МИ-06-216/18 от 22.08.2019 г., тоест, днес, всъщност 

предложението, представено от кмета на общината, протоколът, 

който се представя в рамките на съответната преписка, фигурира 

наименованието на Коалиция Демократична България – 
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Обединение, която е представена в Европейския парламент. 

Очевидно е допусната техническа грешка при изписване на партиите 

и коалициите, представени в съответната Общинска избирателна 

комисия – 13-членна – в рамките на това предварително писмо, 

което е пристигнало вчера. 

Представителят на Коалиция Демократична България – 

Обединение, съответно е надлежно упълномощен с пълномощно, 

подписано по съответния ред. Представени са и съответните 

решения за тази коалиция. 

Представените 13 кандидати при постигнато пълно съгласие 

– отново да кажа – са изброени в рамките на решението. Всички те, 

разбира се, имат съответното изискуемо образование в рамките на 

Кодекса, а също така са подписали декларации за съгласие да бъдат 

назначени за членове на Общинската избирателна комисия. 

Това, което е същественото тук, е, че декларациите са 

представени в оригинал. Сформираното съгласие е по отношение на 

следните кандидати: председател - Надя Йорданова Георгиева, 

ГЕРБ, заместник-председател Блажо Михайлов Николов, БСП, 

заместник-председател Илка Петрова Динчева – Обединени 

патриоти, секретар - Тошко Кирилов Янев, Коалиция Демократична 

България, членове: Валентина Милчева Маринова, ГЕРБ, Георги 

Димитров Върбанов, ГЕРБ, Донка Димитрова Енчева, ГЕРБ, Инна 

Детелинова Атанасова, БСП, Петя Николаева Симеонова, БСП, 

Светла Стефанова Георгиева, БСП, Мелиха Феимова Зенолова, 

ДПС, Николай Ненов Христов, Обединени патриоти и Георги 

Кръстев Угринов, ВОЛЯ. 

Представени са също така, разбира се, и съответните 

резервни членове от всеки от шестте субекта, които са участвали в 

преговорите и които са представили съответните кандидати. 

Това, което е специфичното тук, е, че за секретар се предлага 

кандидат на Коалиция Демократична България, както чухте сигурно. 
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Специално извърших проверка. В заявленията по бланка, които са 

направени от всяка една от останалите партии, са посочени за 

ръководните позиции точно тези позиции, които в крайна сметка са 

и представени. Никоя от другите партии не е заявила позиция за 

секретар в рамките на предварителните бланки. Сформирано е и 

съгласие, което е представено. 

Една техническа корекция искам да направя. При проверката 

на ЕГН-тата се оказа, че заместник-председателят Илка Петрова 

Динчева е със сбъркано ЕГН. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване проекта за решение за назначаване на Общинска 

избирателна комисия – община Левски, област Плевен. 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   1 (Йорданка Ганчева).  

Решението се приема. 

Решението има № 656-МИ. 

 Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днешно заседание ще видите проект за 

решение за назначаване на Общинска избирателна комисия в 

община Исперих, област Разград. 

Има постигнато съгласие. Консултациите са проведени на 

16.08.2019 г. Протоколът е подписан, без да има особени мнения или 

възражения. 

Колеги, предлагам ви проект за решение, с който да назначим 

Общинската избирателна комисия в Исперих в състав от 13 души 

със следния състав: председател Светлана Веселинова Димова от 
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ГЕРБ, заместник-председател Джанан Мустафа Родоплу – ДПС, 

заместник-председател Зорка Славчева Косева – Обединени 

патриоти, секретар Ценка Радославова Иванова – БСП за България, и 

членове: Васка Иванова Фарфарова-Николова, Пенка Енчева Енева, 

Танер Нух Хюсни от ГЕРБ, Гюлтен Сабри Мустафа, Добринка 

Атанасова Русева, Даниел Валериев Николов – Коалиция БСП за 

България, Петя Ганчева Иванова – ВОЛЯ, Хриска Симеонова 

Ханджийска – Коалиция Демократична България и Димитрина 

Григорова Димитрова – Обединени патриоти. 

Има и четирима души резервни членове към комисията. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване назначаването на Общинската избирателна комисия – 

община Исперих, област Разград. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 657-МИ. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева, за следващия Ви 

доклад. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Колеги, имам още 

един доклад. Пак във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

от днешно заседание е предложението за Общинската избирателна 

комисия – Банско, област Благоевград. 

Уважаеми колеги, консултациите в община Банско са 

проведени на 16 август 2019 г.. Протоколът от консултациите е 

подписан без особени мнения и възражения. 
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Предлагам ви да назначим 13-членна Общинска избирателна 

комисия в Банско в състав: Елиана Георгиева Спасова – председател, 

ГЕРБ, заместник-председател Даниела Иванова Еринина – 

Обединени патриоти, заместник-председател Людмил Йорданов 

Везюв от Коалиция Демократична България, секретар Георги 

Гълъбов Бориков – Коалиция БСП за България, и членове: Силвия 

Димитрова Стоилова, Радослава Асенова Кирицова, Райна Иванова 

Филипова – ГЕРБ, Маргарита Димитрова Кехайова, Наташа 

Великова Колчагова, Марияна Благоева Коцева – Коалиция БСП за 

България, Николина Иванова Еринина – ДПС, Димитър Костадинов 

Валеюв – ВОЛЯ, Димитър Георгиев Думанов – Коалиция 

Обединени патриоти. 

Има четирима резервни членове на Общинската избирателна 

комисия. 

Видях, че има една техническа грешка след „РЕШИ“, ще бъде 

коригирана. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване проекта за решение относно назначаване на Общинска 

избирателна комисия – община Банско, област Благоевград. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 658-МИ. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Аз нямам друг 

доклад. 
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КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, изчерпахме 

дневния ред. Обявявам край на заседанието. 

Насрочвам следващото заседание утре, петък, 23 август 2019 

г. от 10,00 ч. 

 (Закрито в 14,50 ч.) 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      Кристина Цанкова-Стефанова 

 

                                    СЕКРЕТАР:  

                    Севинч Солакова  

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева. 

 

 

 

 

 


