
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 103  

 

На 23 август 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

   Докладва: Александър Андреев 

2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.  

   Докладва: Александър Андреев 

3. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки.  

   Докладва: Катя Иванова 

4. Проект на решение относно определяне на 

възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.   

   Докладва: Севинч Солакова 

5. Проекти на решения за назначаване на ОИК.  

   Докладват: Катя Иванова,  

     Николай Николов, 

     Димитър Димитров, 

     Мирослав Джеров, 

     Цветанка Георгиева, 

     Емил Войнов, 

     Силва Дюкенджиева, 
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     Кристина Стефанова, 

     Йорданка Ганчева, 

     Севинч Солакова, 

     Таня Цанева, Ивайло Ивков 

6. Изменение и допълнение на принципно решение. 

   Докладват: Катя Иванова, 

     Мария Бойкинова 

7. Разни. 

   Докладват: Николай Николов, 

     Кристина Стефанова 

     Севинч Солакова, Таня Цанева 

 

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, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов и Силвия 

Стойчева. 

 

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

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията, Кристина 

Стефанова – заместник-председател, и Силва Дюкенджиева – 

заместник-председател. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги!  

Откривам заседанието. 

Налице е необходимия кворум. 

В днешното заседание отсъстват колегите: Арнаудов, 

Йосифова и Стойчева, които са в платен годишен отпуск 
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Всеки момент ще дойде колегата Баханов, а някои колеги 

изготвят проекти. 

Колеги, имате Проект за дневен ред – дълъг и разнообразен. 

Имате ли допълнения или други предложения към Проекта за 

дневен ред?  

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо Председател, имам само едно 

процедурно предложение – т. 3, която е по мой доклад, да бъде 

изтеглена преди т. „Разни“, защото е необходимо допълнително… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако искате, може и 

т. 1 да я изтеглим? 

КАТЯ ИВАНОВА: Не, да се изтегли по-назад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, преди 

т. „Разни“. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Да ме включите в точката за назначаване 

на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да ме включите в т. 6 – „Проекти на 

решения за назначаване на ОИК“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други 

желаещи колеги, процедура по гласуване на предложения Дневен 

ред с поисканото изменение и двете допълнения. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Александър Андреев, Георги Баханов и 

Николай Николов).  

Приема се единодушно. 
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Господин Андреев закъснява, затова преминаваме към точка 

трета от дневния ред: 

 

3. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

преписка с вх. № ЕП-20-344 от 22 август 2019 г. Това е подадена 

жалба от „Дир.бг“ АД чрез адвокат Вероника Велинова – 

пълномощник на изпълнителния директор на дружеството, срещу 

наше Решение № 576-ЕП от 30 юли 2019 г., с което на „Дир.бг“ е 

наложено административно наказание. 

Преписката ще бъде окомплектована и администрирана към 

компетентния съд – Софийски районен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, 

преминаваме към точка четвърта от дневния ред:  

 

4. Проект на решение относно определяне на 

възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК за 

произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, неколкократно 

разглеждаме Проекта на решение за определяне на 

възнагражденията на СИК и ПСИК. Въз основа на проведената 

среща с представители на Министерството на финансите 

изпратихме и последния проект. Той е във вътрешната мрежа, 

заедно с Методиката. 

Предлагам Ви да разгледаме този Проект и да го 

приемем.  

Ние разделихме на две този път решенията за определяне 

на възнагражденията – на ОИК и на СИК, за да можем в частта 

на възнагражденията на СИК да съгласуваме допълнително с 
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Министерството на финансите. В този Проект залегна нашата 

идея да увеличим възнагражденията на членовете на СИК и на 

ПСИК, да определим допълнителни възнаграждения по 

отделните елементи в процеса за времето, в което са 

ангажирани с работата си в секционните комисии. Залагаме 

много на тази мотивация с оглед на тези размери на 

възнагражденията в съставите на СИК-те да привлечем 

образовани, квалифицирани лица, експерти, които да повишат и 

качеството на работата на секционните комисии при 

удостоверяването на данните от гласуването, изготвянето на 

протоколите на секционните избирателни комисии. 

Новите моменти сме обсъждали неколкократно. Няма 

смисъл да се спирам на този етап. 

Отразявайки обема на работа на първи и на втори тур, 

правим едно диференцирано разграничение между първи и 

втори тур, като във втори тур възнагражденията са по-скоро 

към възнаграждението от последните избори, с оглед на това, 

че имаме единствено и само избори за кметове. 

При обсъждането на Проекта за решение за изпращане на 

Министерството на финансите  сме се спрели подробно. Ако 

има допълнителни въпроси, ще ги обсъдим. На този етап 

предлагам на вниманието Ви този Проект за гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля да се 

запознаете с добре познатото Ви решение. Разглеждаме го 

трети път, така че няма нещо ново за Вас, с изключение на 

Раздел „Обучение“. (Уточнение извън микрофоните.) 

Ние сме щастливи, че имаме разбиране на държавата в 

лицето на министъра на финансите. Нищо повече не можем да 

искаме от това, което сме поискали и което беше уважено. Поне 

за тези избори възнагражденията са далеч по-мотивиращи. 

Процедура по гласуване. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Александър Андреев, Георги Баханов и 

Мирослав Джеров). 

Решението е № 659. 

Честито! Трябва да го качим на страницата и е хубаво на 

първия брифинг нашите говорители да го оповестят, защото хората 

трябва да знаят. Може би ще се мотивират да участват. 

 

Преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Проекти на решения за назначаване на ОИК. 

Заповядайте, госпожо Иванова 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка от 

днешно заседание е качен Проект на решение под № 745 относно 

назначаване на общинска избирателна комисия в община 

Перник. 

Колеги, в ЦИК е постъпила преписка с 

вх. № МИ-06-215/53 от 21 август 2019 г. от кмета на община 

Перник с предложение за състав на общинска избирателна 

комисия. Консултациите са проведени на 19 август 2019 г. На 

консултациите са присъствали представители на парламентарно 

представените партии и коалиции, както и на коалицията, която 

има избрани членове в Европейския парламент. Постигнато е 

пълно съгласие по отношение на ръководството и състава на 

комисията. 

В тази връзка Ви предлагам Решение, с което да 

назначим общинска избирателна комисия в община Перник, 

област Перник, в състав от 13 членове, както следва:  

Председател – Надя Димитрова Боянова – ГЕРБ, 

заместник-председател – Галина Радева Никодимова – ДПС, 
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заместник-председател – Моника Венциславова Стоянова – 

коалиция „Обединени патриоти“, секретар – Станка Йорданова 

Рударска – коалиция БСП. 

Членове: Росица Милчова Рангелова, Изабел Марселова 

Ангелова и Румяна Николова Петрова - политическа партия 

ГЕРБ; Иво Михайлов Михайлов, Аделина Стоянова Стоянова,  

Николай Николаев Добрев – коалиция „БСП за България“; 

Станислава Богомилова Стоянова-Тодорова – коалиция 

„Обединени патриоти“; Маргарита Петрова Димитрова - 

„Воля“, и Марин Михайлов Георгиев от коалиция 

„Демократична България – Обединение“.  

Комисията встъпва в правомощията си на 7 септември 

2019 г. 

Преписката е изцяло окомплектована с всички 

документи. Направено е и предложение за резервни членове. 

Предложени са Вероника Стоянова от ГЕРБ, Габриела 

Любенова от БСП, Ерика Тодорова и Николай Николов от 

„Обединени патриоти“, Иван Мишев от „Воля“ и Павлина 

Трифонова от коалиция „Демократична България – 

Обединение“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате 

думата по Проекта за решение. (Уточнение извън 

микрофоните.) 

Процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма, извън залата са (Севинч Солакова и 

Георги Баханов). 

Приема се единодушно. 

Решенето е № 660. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

Проект на решение под № 749. 

В ЦИК е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/71 от 

21 август 2019 г. от кмета на община Роман, област Враца, с 

предложение за състав на общинска избирателна комисия. 

Консултациите при кмета са се състояли на 16 август 2019 г. 

Присъствали са представители на всички парламентарно 

представени партии и коалиции и на коалицията, която има 

избрани членове в Европейския парламент. Постигнато е пълно 

съгласие по отношение на състава и ръководството на 

общинската избирателна комисия.  

Преписката е окомплектована с всички документи.  

При това положение Ви предлагам Проект на решение, с 

което да назначим общинска избирателна комисия в община 

Роман, област Враца, в състав от 13 членове, както следва: 

председател – Марин Иванов Връбчев – коалиция „Обединени 

Патриоти“, заместник-председател – Цветан Тодоров Димитров 

– политическа партия ГЕРБ, заместник-председател – Наташка 

Петкова Маринова – политическа партия ДПС, секретар – 

Йоана Павлинова Петрова – коалиция „БСП за България“;  

Членове: Иванка Светлозарова Петкова, Милчо Цветанов 

Данчев и Соня Найденова Петрова от политическа партия 

ГЕРБ; Боряна Петкова Тодорова, Цеца Иванова Георгиева, 

Симеонка Цолова Иванова от коалиция „БСП за България“; 

Бисерка Петрова Бочева – коалиция „Обединени патриоти“; 

Снежанка Христова Ангелова – „Воля“; Иван Димитров Дачев 

от коалиция „Демократична България – Обединение“.  

Представен е и списък с резервни членове на общинската 

избирателна комисия: Младенка Иванова Цветкова – ГЕРБ, 

Павлинка Василева Нейкова – коалиция „БСП за България“, 

Любомир Бойков Лазаров – коалиция „Обединени Патриоти“,  

Мирослава Димитрова Цанова и Тихомир Боянов Тодоров – 

политическа партия ДПС. 



 9 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате 

думата. – Не виждам желаещи. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата е (Георги 

Баханов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 661. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, Проект на решение 

под № 740. 

Преписката е с вх. № МИ-06-215/122 от 22 август 2019 г. 

Постъпила е от кмета на община Костинброд, Софийска област, 

с предложение за състав на общинска избирателна комисия. 

Консултациите при кмета са се състояли на 16 август 2019 г. На 

консултациите са участвали представители на парламентарно 

представените партии и коалиции и на коалицията, която има 

избрани членове в Европейския парламент. Постигнато е 

съгласие между участниците по отношение на ръководството и 

състава на комисията.  

Преписката е окомплектована с всички изискуеми за 

решение съгласно Изборния кодекс и нашите решения 

документи. 

Предлагам Ви Проект на решение, с което да назначим 

общинска избирателна комисия в община Костинброд в състав 

от 13 членове, както следва:  

Председател – Георги Стефанов Янев – политическа 

партия ГЕРБ, заместник-председател – Господинка Русева 

Тодорова – политическа партия ДПС, заместник-председател – 

Мая Пламенова Делчева – коалиция „Обединени патриоти“, 
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секретар – Людмила Станкова Драгомирова-Митова – коалиция 

БСП. 

Членове: Теодор Бориславов Атанасов, Даниела Благоева 

Станкова и Василиса Николаева Донкова – политическа партия 

ГЕРБ; Красимира Мирославова Дойчева, Ася Гюрова Гюрова-

Иванова и Сашка Никодимова Александрова-Петрова – 

коалиция „БСП за България“; Анита Руменова Милушева – 

коалиция „Обединени патриоти“; Сирма Руменова Илиева – 

политическа партия „Воля“, и Сашко Траянов Георгиев от 

коалиция „Демократична България“. 

Представен е и списък на резервни членове на ОИК – 

Костинброд: Красимир Душков Дебеляшки – ГЕРБ, Мая 

Николова Стефчева - „БСП за България“, Любомир Петров 

Любомиров – ДПС, Людмил Петров Стоименов - коалиция 

„Обединени Патриоти“, Юмюлхан Керимова  Кедикова – 

политическа партия „Воля“, и Лилия Маринова Микола - 

коалиция „Демократична България“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате 

думата. – Не виждам желаещи. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата е (Георги 

Баханов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 662. 

 КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам Ви Проект на 

решение под № 750 за назначаване на общинска избирателна 

комисия в община Чепеларе, област Смолян. 
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Преписката е с вх. № МИ-06-215/120 от 22 август 2019 г. 

От кмета на община Чепеларе е постъпило предложение за 

състав на Комисията. Консултациите са се състояли на 

16 август 2019 г. Присъствали са представители на 

парламентарно представените партии и коалиции и на 

коалицията, която има избрани членове в Европейския 

парламент. Постигнато е пълно съгласие по отношение на 

ръководството и състава на ОИК – Чепеларе. 

Преписката е окомплектована с всички необходими 

документи. 

Предлагам Ви Решение за назначаване на общинска 

избирателна комисия в община Чепеларе, област Смолян, в 

състав от 13 членове, както следва:  

Председател – Иван Тодоров Сиваков – ГЕРБ, заместник-

председател – Виолина Стоянова Синьокова – политическа 

партия ДПС, заместник-председател – Стефка Дафова Станкова 

– коалиция „Обединени патриоти“, секретар – Йовка Цветанова 

Райчева – коалиция „БСП за България“. 

Членове: Атанас Павлов Мерджанов, Емилия Георгиева 

Карагегова-Абрашева и Блага Костадинова Метаксинова  – 

политическа партия ГЕРБ; Стефан Ангелов Вунзин, Атанаска 

Василева Паунова, Мария Атанасова Джуброва-Иванова – 

коалиция „БСП за България“; Тонка Атанасова Караиванова – 

коалиция „Обединени патриоти“; Ирина Иванова Мачкърска – 

политическа партия „Воля“, и Йорданка Янкова Караминева от 

коалиция „Демократична България – Обединение“. 

Списъкът на резервните членове е, както следва: Петя 

Паскова Узунова и Богдана Георгиева Стойкова – политическа 

партия ГЕРБ, Стефка Христова Чилова – коалиция „БСП за 

България“, и Силвия Веселинова Велева - коалиция 

„Обединени Патриоти“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. – Не виждам желаещи. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата е (Георги 

Баханов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 663. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, имам подготвен още 

един Проект за решение и той касае назначаването на общинска 

избирателна комисия в община Каспичан. Когато обаче се 

запознах подробно с материалите по преписката, установих, че 

декларациите на предложените за членове са ни изпратени в 

заверени копия. Своевременно съм се свързала със секретаря на 

общината госпожа Виолета Троянова, така че ще Ви го върна на 

доклад, когато пристигнат оригиналите на всички декларации 

на комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, имам предложение, ако действително 

докладчикът се е свързал и има уверение, че декларациите ще 

пристигнат, и има съгласие по тези комисии, да ги гласуваме, 

за да ги отмятаме. Да вървят. Надявам се, че нито кмета на 

общината, нито секретар на община ще подведе ЦИК и няма да 

ни изпрати оригиналните декларации. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, ако се обединяваме около 

това предложение, ще Ви докладвам Проект на решение под  

№ 741. Това е по преписка с вх. № МИ-06-215/116.  

Постъпило е предложение от кмета на община Каспичан, 

област Шумен.  

 Консултациите при кмета са проведени на 19 август 

2019 г. В тях са участвали представители само на 

парламентарно представените партии и коалиции . 

Преписката е окомплектована с всички изискуеми 

документи. 

Колеги, при това положение Ви предлагам Проект за 

назначаване на общинска избирателна комисия в община 

Каспичан, област Шумен, в състав от 11 членове, както следва:  

Председател – Дияна Стефкова Илиева  – политическа 

партия ГЕРБ, заместник-председател – Мария Петрова 

Димитрова – коалиция „Обединени Патриоти“, заместник-

председател – Виолета Драгнева Иванова – политическа партия 

ДПС,  секретар – Пламен Йорданов Недев – коалиция „БСП за 

България“. 

Членове: Емил Маринов Петров, Галина Йорданова 

Георгиева и Пресиян Лийчев Георгиев – политическа партия 

ГЕРБ; Валя Цветанова Въндева, Райна Ангелова Дочева и 

Даниела Николаева Цекова-Райчева – коалиция „БСП за 

България“; Стоян Весков Русев – политическа партия „Воля“.  

Представен е и списък на резервни членове, както 

следва: Татяна Христова Григорова и Вяра Димитрова 

Атанасова – ГЕРБ, Борислава Колева Атанасова – коалиция 

„БСП за България“, Албена Иванова Панайотова – коалиция 

„Обединени Патриоти“, Селиме Хилми Халим – политическа 

партия ДПС, и Бетина Ангелова Костадинова – политическа 

партия „Воля“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? – Не виждам. 
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Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са 

(Кристина Цанкова-Стефанова, Георги Баханов, Ерхан Чаушев и 

Таня Цанева). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 664. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря госпожо Председател. 

Докладвам Проект за решение за назначаване на 

общинска избирателна комисия в Раднево, област Стара Загора. 

Предложението е постъпило с вх. № МИ-06-215/85. 

Провели са се консултации на 16 август 2019 г. 

Присъствали са всички парламентарно представените партии и 

коалиции и представената в Европейския парламент коалиция. 

Постигнато е съгласие за разпределението  на местата в 

ръководството, както и за членството. Има списък на 

резервните членове. Поименно: 

Председател – Виолета Иванова Йовчева – ГЕРБ, 

заместник-председател – Калина Желязкова Желязкова – ДПС, 

заместник-председател – Красимира Иванова Керанова - 

„Обединени патриоти“, секретар – Даниела Иванова Кънева-

Дечева - „БСП за България“; Пенка Колева Георгиева-Желева, 

Дарина Асенова Хаджиева и Дамяна Пенчева Янкова  са 

тримата членове, предложени от ГЕРБ, Милица Мирославова 

Тонева – предложена от „Обединени патриоти“, Диян Иванов 

Господинов, Емилия Симеонова Андонова, Денка Михайлова 

Иванова  са предложени от коалиция „БСП за България“, 

Наталия Станимирова Станчева е предложението на „Воля“, 

Диана Петрова Маркова – коалиция „Демократична България“. 
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Има и три имена на резервни членове. 

Предлагам да гласуваме това Решени, с което да 

назначим Общинска избирателна комисия – Раднево. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата за 

изказвания, колеги. – Не виждам желаещи. 

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, и Цветанка 

Георгиева), против – няма, извън залата са (Кристина Цанкова-

Стефанова, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова и Таня 

Цанева). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 665. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Главиница, област Силистра. 

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-215/13. Кметът на 

Главиница е провел консултации в стандартен формат. Присъствали 

са всички правоимащи или които могат да присъстват, включително 

коалицията, представена в Европейския парламент . 

Преписката е изрядна, документацията е изрядна. 

Преминавам към поименните предложение: 

Председател – Венцислав Ников Маринов – ГЕРБ, заместник-

председател – Цветанка Цонева Станчева – БСП, заместник-

председател – Кирил Григоров Пенев – „Обединени патриоти“, 

секретар – Азиме Хамди Касим – ДПС. 

Костадин Янков Маринов, Йорданка Янкова Хъмчева, 

Хожгюл Джавид Садула са предложенията за членове на ГЕРБ, 

Руси Тодоров Акпунарлиев, Лидия Костова Димова, Стефка 

Петкова Василева са предложенията за членове на ДПС, 

Ивелин Господинов Иванов е предложението за член от 

„Обединени патриоти“, Антония Васкова Георгиева е 
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предложението за член от квотата на „Воля“, и Асан Асан 

Ескиджи – „Демократична България“. 

Предложени са и шестима резервни членове.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. – Не виждам желаещи за изказвания. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов и Цветанка Георгиева), против 

– няма, извън залата са (Георги Баханов и Таня Цанева). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 666. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, представям на 

Вашето внимание Проект на решение за назначаване на общинската 

избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол. 

При консултациите, които са проведени при кмета на 

общината на 19 август 2019 г., е постигнато съгласие за 13-членна 

общинска избирателна комисия. Присъствалите представители 

на консултациите имат надлежни пълномощни, кандидатурите 

са окомплектовани с декларации. Разбира се, лицата имат 

висше образование. Особеното при тази общинска избирателна 

комисия е, че всички декларации както на титулярите, така и на 

резервите са заверени „Вярно с оригинала“ и са изпратени в  

копия. 

Свързах се с господин Андон Кръстев – секретар на 

община Тунджа, който заяви, че ще ги изпратят в оригинал 

възможно най-бързо. 

Налице са условията за приемането на това решение. 

Това, което е важно, е, че поименният състав на 

комисията е, както следва:  



 17 

Председател – Силвия Николаева Атанасова – ГЕРБ, 

заместник-председател – Магдалена Христова Димитрова – 

„Обединени патриоти“, заместник-председател – Росица 

Михайлова Гриванова – ДПС, секретар – Биляна Иванова 

Кавалджиева-Димитрова – БСП. 

Членове: Димитър Събев Събев, Дилян Иванов Царев, 

Симеон Иванов Симеонов –ГЕРБ, Елена Димитрова Иванова-

Георгиева, Живка Господинова Колева, Силвия Петкова 

Лавчиева-Михалева – БСП, Ирина Милушева Нейкова – 

„Обединени патриоти“, Живко Тодоров Тодоров – „Воля“, и на 

13 позиция Нели Кръстева Стоянова – „Демократична 

България“.  

Представени са и резерви в състав от шест лица, които са 

представители на съответните партии и коалиции. 

Както казах, декларациите в оригинал ще бъдат 

изпратени по заявление на секретаря на общината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. – Не виждам желаещи да вземат отношение. 

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са (Кристина 

Цанкова-Стефанова, Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Катя 

Иванова). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 667. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, в моята папка е представен 

Проект за решение за общинската избирателна комисия в община 

Никопол, област Плевен. Ще Ви моля да се запознаете. 
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Консултациите са проведени при кмета на общината на 

20 август 2019 г. Постигнато е съгласие. Явилите се лица имат 

пълномощни. Декларациите са в оригинал. С декларациите – 

съгласие за всяко едно от лицата, в това число за резервите. 

Комисията е 13-членна. Предлага се да бъде в състав, както 

следва:  

Председател – Маргарита Пепова Петрова – ГЕРБ, заместник-

председател – Женя Кирилова Тополова – „Обединени патриоти“, 

заместник-председател – Атидже Южесинова Бимбашиева – ДПС, 

секретар – Стоян Тинов Балтов – БСП. 

Членове: Ели Емилова Томова, Евгения Валентинова 

Георгиева-Драмбозова, Красимир Валентинов Миланов – ГЕРБ; 

Иван Стефанов Иванов, Цанка Василева Стоянова, Снежанка 

Дамаскинова Кръстева – БСП; Елина Светославова Димитрова – 

„Воля“; Деница Владимирова Иванова –  „Обединени патриоти“; 

Калин Нейков Атанасов – „Демократична България – Обединение“.  

Представени са съответните резерви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. – Не виждам желаещи. 

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, Ивайло 

Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са 

(Александър Андреев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Катя 

Иванова). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 668. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последният Проект за решение, 

който поставям на Вашето внимание сега, е също за област 

Плевен, община Гулянци. Моля да се запознаете.  
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Тук при консултациите е постигнато съответното 

съгласие. Консултациите са проведени на 19 август 2019 г. 

Предлага се 13-членен състав на общинската 

избирателна комисия. Декларациите са в оригинал. 

Окомплектована е цялата преписка. Предлага се състав на 

общинската избирателна комисия, както следва: 

Председател – Надя Борисова Николова – ГЕРБ, 

заместник-председател – Недко Жеков Опров – ДПС, 

заместник-председател Людмил Митков Ангелов – „Обединени 

патриоти“, секретар – Илона Кръстева Петкова – БСП. 

Членове: Ентония Красимирова Ефтивома, Тодор Петров 

Кацански, Даниела Валентинова Дерешка – ГЕРБ; Деби 

Христов Дилков, Димитрина Бориславова Марешова, Тодор 

Йорданов Георгиев – БСП; Малинка Бориславова Калинова – 

„Обединени патриоти“, Татяна Лилянова Николаева – 

политическа партия „Воля“, Екатерина Георгиева Георгиева – 

коалиция „Демократична България – Обединение“. 

Резервите, които са представени от страна на кмета на 

общината, са само четири и бихте могли да ги видите като 

предложения. Благодаря 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате ли 

бележки по предложения Проект за решение? – Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Александър Андреев, Георги Баханов и Катя 

Иванова). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 669. 

Заповядайте, господин Джеров. 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка от днес съм подготвил 

Проект за решение по окомплектована преписка от община 

Вършец, област Монтана.  

След проведените консултации при кмета се установява, 

че са налице всички нужни реквизити и документацията, 

оформена в цялост. На тази база съм подготвил Проект за 

решение за назначаване на общинската избирателна комисия в 

община Вършец, област Монтана, като съставът е 13-членен, 

както следва: 

Председател – Антон Димитров Тошев – ГЕРБ, 

заместник-председатели Калин Ангелов Найденов от 

„Обединени патриоти“, също и Антоанета Иванова Кацарова-

Милкова – ДПС, за секретар – Никола Миланов Димитров – 

БСП. 

Членове съответно: Даниела Андреева, Виолета Иванова 

Иванова, Илияна Георгиева Петрова – ГЕРБ; Петър Страхилов 

Петров, Евелина Трендафилова Герова, Любен Димитров 

Ставров – БСП; Силва Трифонова Диковска – „Воля“; 

Антонина Александрова Петрова – „Обединени патриоти“, и на 

Галя Василева Георгиева - „Демократична България“.  

Това е Проекта за решение. Моля да го погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. – Не виждам желаещи. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Александър Андреев, Георги Баханов и Мария 

Бойкинова). 
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Приема се единодушно. 

Решението е № 670. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: В днешна папка съм подготвил 

Проект за решение за назначаване на общинска избирателна 

комисия в община Бобошево, област Кюстендил. 

С писмо вх. № МИ-06-215/15 от 20 август 2019 г.  от 

кмета на община Бобошево е постъпило предложението за 

състава на общинската избирателна комисия в общината. 

Съответно са представени в цялост всички изискуеми 

документи с всички налични реквизити. Има постигнато 

съгласие, като предложението е за 11-членен състав на 

комисията. 

Подготвил съм съответното решение. Съставът е 

следния: 

Председател – Веска Михалчова Костадинова – ГЕРБ, 

заместник-председатели Юлияна Венциславова Стаменова – 

БСП, и Атанаска Костадинова Панова – ДПС, за секретар – 

Весела Чавдарова Васева – „Обединени патриоти“, съответно 

членове: Елена Костадинова Василкьова, Мария Кирилова 

Комарова и Валентина Крумова Домозетска – ГЕРБ; Елена 

Михайлова Димитрова, Веска Иванова Кацарова и Ралица 

Димитрова Карашова – БСП; Николай Иванов Рошков – „Воля“. 

Като резервни членове на ОИК – Бобошево, са 

предложени Незабравка Павлова Павлова – БСП, и Петър 

Ненчев Ненчев – „Воля“. 

Това е моя Проект за решение. Моля да го погледнете.  

РЕПЛИКИ: В Проекта пише 13. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Техническа грешка е.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли изказвания 

по Проект за решение на господин Джеров? – Не виждам. 

Процедура по гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

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

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

Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са 

(Александър Андреев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 671. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: На следващо място ще Ви предложа 

Проект за решение също в моя папка от днес за общинска 

избирателна комисия в община Велики Преслав, област Шумен. 

В папката са окомплектовани и представени всички 

необходими документи, както следва по съответния ред и 

начин.  

Входящият номер на писмото е МИ-06-215/112 от 

22 август 2019 г. от кмета на общината.  

Предлагам да се назначи общинска избирателна комисия 

в община Велики Преслав с 13-членен състав, както следва: 

Председател – Петинка Василева Петрова – ГЕРБ, 

заместник-председател – Здравиян Иванов Димитров - 

„Обединени патриоти“, заместник-председател – Афизе 

Мустафа Шабан - „Движение за права и свободи“, секретар – 

Ваня Милкова Недева – БСП, съответно за членове: Десислава 

Стоянова, Величко Величков, Миглена Ангелова – ГЕРБ; Таня 

Иванова, Красимир Янакиев Сланев и Неделчо Иванов 

Джамбазов – БСП; Верка Рачева Маркова – „Воля“; Петина 

Петрова Кирилова – „Демократична България“; Михаил 

Георгиев Папазов – „Обединени патриоти“.  

Като резервни членове на ОИК – Велики Преслав, се 

предлагат съответните имена: Румяна Митева – ГЕРБ, както 

следва. 
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Моля да погледнете Проекта за решение и ако имате 

предложения за изменения и допълнения да ги направя. Ако 

нямате – моля да бъде подложен на гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате ли 

предложения? – Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова 

Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Александър Андреев, Ивайло Ивков и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 672. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, още един Проект за 

решение. В моя папка от днес Проектът е № 765 за назначаване на 

общинска избирателна комисия в община Стражица, област 

Велико Търново.  

Входящият номер на постъпилото писмо е МИ-06-215/39 

от 21 август 2019 г. от кмета на община Стражица,  област 

Велико Търново, със съответното предложение за състав на 

общинската избирателна комисия в общината. 

От разгледаните документи в папката считам, че всичко 

е представено по съответния ред и начин, както следва в 

изискуемата на Закона форма. Предлагам Ви Проект за решение 

за 13-членен състав на ОИК – Стражица, в следния състав: 

Председател – Марияна Аврамова Кръстева – ГЕРБ, 

заместник-председатели Денка Иванова Костова – ДПС, Илияна 

Любенова Петрова – „Воля“, за секретар – Клара Георгиева 

Трифонова – БСП.  

Като членове предлагам Елена Антонова Йорданова, 

Боянка Христова Николова и Илия Тодоров Илиев – ГЕРБ; 
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Мария Рашкова Дякова, Надка Димитрова Стоянова и Георги 

Атанасов Бурсов – БСП; Дочка Петрова Михайлова и 

Валентина Иванова Байчева – „Обединени патриоти“, и 

Маринела Петрова Радева – „Демократична България“. 

Съответно общинската избирателна комисия встъпва в 

правомощията си на 7 септември 2019 г. и на назначените 

членове да се издадат удостоверения.  

Виждате списъка и с резервните членове. 

Това е моето предложение за назначаване на общинската 

избирателна комисия в община Стражица, област Велико 

Търново. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада на господин Джеров.  

Има ли други предложения по Общинска избирателна 

комисия – Стражица? – Не виждам. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Димитър 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са 

(Стефка Стоева, Александър Андреев, Георги Баханов и Ивайло 

Ивков). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 673. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

Председателстваща. 

Уважаеми колеги, най-напред връщам на доклад 

преписката и Проекта за решение за назначаване на общинска 

избирателна комисия в Червен бряг, която вчера спряхме, 

поради сигнал, получен от господин Драгомир Янков, в който 

той твърди, че не е уведомен за участие в преговорите при 

кмета за назначаване на състав на общинската избирателна 
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комисия като представител на партия „Атака“ и че не е 

допуснат за участие в тези преговори. 

След като внимателно се запознах с обстоятелствата 

около описания случай, Ви докладвам следните факти.  

На сайта на община Червен бряг е публикувана покана 

към всички партии, които имат право да участват и желаят да 

участват в преговорите за състав на общинската избирателна 

комисия. Освен това надлежно е изпратена покана до всички 

партии. Списък с подписите на получилите я е приложен към 

преписката.  

В протокола, който е приложен към преписката и е 

подписан от всички участвали представители в преговорния 

процес, цитирам следното изречение: „Без легитимация коя 

партия или коалиция представлява Драгомир Якимов, без 

представено пълномощно на негово име, представя 

пълномощно от Волен Сидеров, представляващ политическа 

партия „Атака“, на името на Адриан Асенов. Действително това 

пълномощно на лицето Адриан Асенов е приложено към 

преписката. Пълномощно на господин Якимов е изпратено от 

партия „Атака“ на следващия ден, когато обаче вече 

преговорите са приключили и протокола е подписан от всички 

участници в тях.“ 

Поради тази причина, уважаеми колеги, Ви предлагам 

сигнала на господин Якимов да го приемем за сведение и да 

утвърдим състав на Общинска избирателна комисия – Червен 

бряг, както беше докладван във вчерашното заседание. Ако е 

необходимо, отново ще повторя поименния състав на всички 

членове. Той е в моя папка от днешна дата. 

Още веднъж само припомням, че всички участници са 

подписали протокола, няма възражения, така че  това е 

предложението, което се е получило след преговорите, 

представено от кмета на общината. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. – Не виждам желаещи. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Димитър Димитров, Ивайло Ивков и 

Мирослав Джеров). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 674. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/61 от 22 август 2019 г. от кмета 

на община Мизия, област Враца, с предложение за състав на 

общинската избирателна комисия в общината. 

Представени са всички изискуеми документи. Консултациите 

са проведени с участието на представителите на парламентарно 

представените партии и на коалицията „Демократична България – 

обединение“. Налице е постигнато съгласие между участниците 

в консултациите по отношение на състава и ръководството на 

общинската избирателна комисия в община Мизия, предвид на 

което предлагам на Централната избирателна комисия да реши: 

„Назначава общинска избирателна комисия в община 

Мизия, област Враца, в състав от 13 членове, както следва:  

Председател – Цветанка Георгиева Влъчкова – ГЕРБ, 

заместник-председател – Емилия Ивалинова Киновска – 

коалиция за България, заместник-председател – Цветомир 

Симеонов Марков – коалиция „Обединени патриоти“, секретар 

– Валерия Иванова Цурова – партия „Воля“, и членове: Ирена 

Димитрова Дахлева-Петрова, Радостина Петьова Христова, 

Елена Емилова Петрова – ГЕРБ; Даря Бойкова Златанова, 

Сергей Върбанов Туртански, Стефан Иванов Каменовски – 
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коалиция „БСП за България“; Румяна Димитрова Михайлова – 

коалиция „Обединени патриоти“; Персиян Георгиев Димитров 

– партия „Движение за права и свободи“, и Ваня Николова 

Мойсовска-Нинова – коалиция „Демократична България – 

Обединение“. 

Общинската избирателна комисия встъпва в 

правомощията си на 7 септември 2019 г. 

На назначените членове да се издадат удостоверения.  

Постъпил е и списък с резервни членове на Комисията от 

ГЕРБ, коалиция „БСП за България“, коалиция „Обединени 

патриоти“, ДПС, „Воля“ и коалиция „Демократична България – 

Обединение“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. – Не виждам желаещи. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Димитър Димитров, Катя Иванова и 

Мирослав Джеров). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 675. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

и писмо с вх. № МИ-06-215/109 от 22 август 2019 г. от кмета на 

община Кнежа, област Плевен с предложение за състав на 

общинската избирателна комисия в общината. 

Представени са всички изискуеми документи. Консултациите 

са проведени с участието на парламентарно представените партии и 

коалиции и коалиция „Демократична България – Обединение“. 

Налице е постигнато съгласие между участниците в 

консултациите по отношение на състава и ръководството на 
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общинската избирателна комисия в община Кнежа. Предвид 

това, предлагам на Централната избирателна комисия да реши: 

„Назначава общинска избирателна комисия в община 

Кнежа, област Плевен, в състав от 13-членове, както следва: 

Председател – Катя Маринова Влахова – ГЕРБ, 

заместник-председател – Деница Лилова Демирова – ДПС, 

заместник-председател – Станчо Николов Бутански – коалиция 

„Обединени Патриоти“, секретар – Пламен Петков Герговски – 

коалиция „БСП за България“, и членове: Светослава Пламенова 

Узунова, Илийка Стефанова Танчева, Силвия Георгиева Нанева 

– ГЕРБ; Иглика Бойкова Джанабетска, Спаска Гергова Бойкова, 

Иванка Григорова Цанковска – коалиция „БСП за България“; 

Силвия Христова Бурдиняшка – коалиция „Обединени 

Патриоти“, Анелия Валентинова Пеевска – партия „Воля“, и 

Елисавета Сергеева Трифонова – коалиция „Демократична 

България – Обединение“. 

Общинската избирателна комисия встъпва в 

правомощията си на 7 септември 2019 г. 

На назначените членове да се издадат удостоверения.  

Постъпил е и списък за резервни членове от коалиция 

„БСП за България“ и коалиция „Обединени Патриоти“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

Колеги, има ли изказвания по предложения Проект? – Не 

виждам. 

Процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги 

Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са (Кристина 

Цанкова-Стефанова, Димитър Димитров, Катя Иванова и 

Мирослав Джеров). 

Приема се единодушно. 
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Решението е № 676. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря госпожо Председател. 

Колеги, докладвам   Ви   постъпило   писмо   с   

вх. № МИ-06-215/64 от 22 август 2019 г. от кмета на община 

Ихтиман, област Софийска, с предложение за състав на 

общинска избирателна комисия в общината.  

Във връзка с това съм подготвил Проект за решение, 

което може да видите. 

Консултациите в общината са проведени на 19 август 

2019 г. и е постигнато съгласие. Протоколът е подписан без 

особени мнения и възражения. Участвали са всички 

парламентарно представени партии и коалицията, която има 

членове на Европейския парламент. Кметът на общината е 

изпратил предложение за общинска избирателна комисия в 

състав от 13 членове, както следва:  

Председател – Иво Димитров Тодоров от ГЕРБ, 

заместник-председател Владимир Иванов Танкишев – БСП, 

заместник-председател Илия Богданов Белитов – ДПС, секретар 

Антоанета Георгиева Попова – „Обединени патриоти“. 

Членове: Даниел Лазаров Грънчаров, Стефани 

Владимирова Балабанова, Силвия Бойкова Арнаудска – от 

ГЕРБ; Таня Климентова Глигова, Борислав Николов Колев и 

Зоя Иванова Иванова – БСП; Стоимен Славейков Рангелов – 

„Обединени патриоти“, Исидор Венелинов Боянов – „Воля“, 

Ирена Иванова Балджиева – „Демократична България“. 

Представен е списък и с резервни членове – четирима на брой.  

Предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

решение да назначи общинската избирателна комисия в община 

Ихтиман в състава, който изчетох. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. – Не виждам желаещи. 

 Процедура по гласуване. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Георги Баханов, Димитър Димитров и 

Мирослав Джеров). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 677. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам Ви постъпило писмо с 

вх. № МИ-06-205/84 от 22 август 2019 г. от кмета на община Братя 

Даскалови, област Стара Загора, с предложение за състав на 

общинската избирателна комисия в общината.  

В общината са проведени консултации на 16 август 2019 г. В 

консултациите са участвали представители на парламентарно 

представените партии и коалиции. Постигнато е съгласие. 

Протоколът е подписан без особени мнения и възражения, въз 

основа на което предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе следното решение – да назначи Общинска избирателна 

комисия в община Братя Даскалови, област Стара Загора в 

състав от 11 членове, както следва:  

Председател – Димо Пенев Димитров – ГЕРБ, заместник-

председател – Величка Генова Лисикова – ДПС, заместник-

председател – Таня Милкова Дамянова – „Воля“, секретар – 

Ивелина Николаева Николова-Димитрова – БСП. 

Членове: Гергана Христова Филипова, Христо Стоянов 

Стоянов и Иванка Желева Желева от ГЕРБ; Маринка Петрова 

Грозева,  Милена Георгиева Иванова и Росица Станилова 

Николова-Стоева от БСП; Михаил Крумов Тодоров – 

„Обединени патриоти“. Предложен е и един резервен член – 

Йовка Христова Енева от политическа партия ГЕРБ. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване. 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са 

(Севинч Солакова, Димитър Димитров, Катя Иванова и Мирослав 

Джеров). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 678. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам Ви постъпило писмо с 

вх. № МИ-06-215/66 от 22 август 2019 г. от кмета на община Антон, 

област Софийска, с предложение за състав на общинската 

избирателна комисия в общината. 

В общината са проведени консултации на 16 август 2019 г., 

на които са присъствали представители на парламентарно 

представените партии и коалиции. Постигнато е съгласие и 

протокола е подписан без особени мнения и възражения, въз основа 

на което предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

следното решение: 

„Назначава Общинска избирателна комисия в община 

Антон, област Софийска, в състав от 11 членове, както следва: 

председател – Петя Лукова Николова от ГЕРБ, заместник-

председател – Светослава Димчева Вълчева – „Обединени 

патриоти“, заместник-председател – Маргарита Тодорова Колева 

– ДПС, секретар – Тереза Добромирова Делчева – БСП. 

Членове: Райна Иванова Георгиева, Пламен Петров Георгиев 

и Добромира Ненова Стоева от ГЕРБ; Антоанета Галинова 

Стоянова-Вълкова, Тереза Цветанова Стоянова и Маруся Николова 

Атанасова от БСП и Радка Лукова Вельова от партия „Воля“. 

Предложени са и трима резервни членове, както ги виждате. 
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Предлагам да се пристъпи към гласуване, ако нямате 

възражения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. – Не виждам желаещи. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Мария Бойкинова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Катя Иванова, Мирослав Джеров и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 679. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам 

Ви Проект за решение № 736 за Общинската избирателна 

комисия – Летница, община Летница, област Ловеч,  

вх. № МИ-06-215/68 от 22 август 2019 г.  

На консултациите са присъствали всички парламентарно 

представените партии и коалиции, както и представител на 

представената в Европейския парламент  коалиция 

„Демократична България – Обединение“. В рамките на 

консултациите, които са проведени на 16 август 2019 г., е 

постигнато съгласие за разпределението както на 

ръководството, така и на членовете в 13-членната комисия, с 

оглед на което Ви предлагам да приемем решение, с което на 

основание направеното предложение от страна на кмета на 

община Летница да назначим общинска избирателна комисия в 

община Летница в състав 13 членове, както следва: 

Председател – Бисер Цеков Цеков от ГЕРБ, заместник-

председател – Румяна Иванова Цончева от коалиция 

„Обединени Патриоти“, заместник-председател – Зибаа 
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Юсеинова Мехмедова от „Движение за права и свободи“, 

секретар – Станислава Гечева Стайкова-Давидова от коалиция 

„БСП за България“. 

Членове: Стефка Богданова Цонкова, Линка Петрова 

Кирова и Боян Петров Мишев – от ГЕРБ; Петя Венциславова 

Петрова, Соня Асенова Плачкова и Иван Христов Симеонов от 

коалиция „БСП за България“; Атанас Иванов Чирилков от 

коалиция „Обединени Патриоти“; Веселина Николова Газдова 

от „Воля“ и Илия Симеонов Мечинов от коалиция 

„Демократична България – Обединение“. 

Общинската избирателна комисия встъпва в 

правомощията си на 7 септември 2019 г. 

На членовете на общинската избирателна комисия да 

бъдат издадени удостоверения. 

Има и резервни членове. Списък е от четирима резервни 

членове на ОИК – Летница. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада с предложението за назначаване на 

общинска избирателна комисия в Летница. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Георги 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Стефка Стоева, Севинч Солакова и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 680. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам 

Ви Общинска избирателна комисия – Кърджали.  
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Постъпили са документите във връзка с проведените 

консултации от кмета на община Кърджали с 

вх. № МИ-06-215/101 от 22 август 2019 г. Представени са 

всички документи. Участвали са всички парламентарно 

представените партии и коалиции, както представената в 

Европейския парламент  коалиция „Демократична България  – 

Обединение“. В случая обаче е участвал и представител на 

партия, която нито е парламентарно представена, нито е в 

Европейския парламент, а именно това е Движение „България 

на гражданите“. Имало е представител, който е участвал в 

консултациите. Това обстоятелство съм отбелязал в мотивната 

част на решението. 

В рамките на предложенията, които са направени, е 

постигнато съгласие за броя на членовете на общинската 

избирателна комисия, както и ръководството и членовете, като 

самият представител на Движение „България на гражданите“ е 

казал, че няма да правят предложение за член от тяхна страна, 

тъй като е постигнато съгласие. 

С оглед на което Ви предлагам да назначим общинската 

избирателна комисия в община Кърджали, както следва.  

Може да видите Проекта, който е № 773, а именно:  

Председател – Александър Николов Ставрев от ГЕРБ, 

заместник-председател – Величка Димитрова Георгиева от 

коалиция „БСП за България“, заместник-председател – Росица 

Русева Златанова от коалиция „Обединени Патриоти“, секретар 

– Юркюш Мехмедали Ахмед от „Движение за права и свободи“. 

Членове: Петър Иванов Захариев, Димитър Кирев 

Димитров, Елица Момчилова Йоркинова и Емилия Белева 

Владева-Бонева – предложение на партия ГЕРБ; Иван Пламенов 

Робов, Росица Миткова Ескова и Галина Нейкова Стефанова  от 

коалиция „БСП за България“; Христина Кралева Георгиева от 

коалиция „Обединени Патриоти“; Мюджгян Байрям Адемов от 

„Движение за права и свободи“; Деница Огнянова Накева – от 
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„Воля“, и Петър Георгиев Бояджиев от „Демократична 

България – Обединение“. 

Предложени са и пет резерви. 

Общинската избирателна комисия встъпва в 

правомощията си на 7 септември 2019 г. и да им бъдат 

издадени удостоверения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението за назначаване на общинската 

избирателна комисия в Кърджали. 

Има ли други предложения?  

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мен ирелевантно и трябва да 

отпадне в мотивната част изречението, в което се казва, че е 

присъствал представител и на друга сила, защото това има 

значение само, ако те участват, при положение че не е 

попълнен състава. Теоретично, ако участват десет сили, на 

всичките ли ще опишем присъствието, при положение, че… 

Ако пък решите да остане, за да не взимам повече 

думата, трябва да се структурира по друг начин, защото пише – 

бланковият текст „както и представител на … съгласно 

Решение № 600-МИ“. Съгласно нашето решение няма, а и освен 

това има леко заблуждаващ момент, ако остане, че едва ли не 

всички са се съвещавали и са постигнали съгласие, а пък той 

изобщо не е имал право на глас и не е участвал в 

споразумението. 

Предлагам да отпадне. 

Ако не отпадне, да се структурира по друг начин. Да си 

остане изречението, както е в бланковия текст, и в отделно 

изречение просто да се отбележи, че е присъствал.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Освен присъствието той е 

участвал и в самите консултации и са приложени документите. 

Затова считам, че би следвало да остане. В нашето решение 

има, че може да присъстват, както е и по силата на Изборния 
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кодекс, и представители на други партии, които не са 

парламентарно представени и нямат представители и в 

Европейския парламент.  

С оглед на това и неговото участие включително, той е 

включен в протокола за консултациите. Лично аз считам, че би 

следвало да има текст, че той е взел участие, че е постигнато 

съгласие и от там нататък то не включва, тъй като неговото 

изявление е точно такова.  

При положение, че не е постигнато съгласие, ние 

предлагаме член. Тъй като е постигнато съгласие, ние няма да 

правим предложение. Той е направил и изявление и е допуснат 

до консултациите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Други предложения, колеги? – Не виждам. 

Тъй като има предложение на колегата Ивков да отпадне 

тази част от изречението, подлагам на гласуване 

предложението на господин Ивков. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 8 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов и Цветанка Георгиева), 

против – 8 (Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова 

Мария Бойкинова и Таня Цанева), извън залата е (Стефка Стоева). 

Няма решение. 

Колеги, ако няма други предложения, да гласуваме 

назначаването на общинската избирателна комисия в Кърджали. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

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

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и 
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Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата е (Стефка 

Стоева). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 681. 

Друг доклад имате ли, господин Андреев? 

Ще си дам сама думата. 

Уважаеми колеги, в днешно заседание в моя папка има 

Проект за решение с № 754. Това е Проект за решение за 

назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, 

област Русе.  

Писмото, което е получено в Централната избирателна 

комисия е с вх. № МИ-06-215/92 от 22 август 2019 г. 

Представени са всички изискуеми документи. Консултациите 

са проведени при спазване на изискванията на Изборния кодекс 

и наше Решение № 600 от 9 август 2019 г. Налице е постигнато 

съгласие между участниците в консултациите. Протоколът е 

подписан без възражения и особени мнения, поради което Ви 

предлагам да назначим Общинска избирателна комисия в 

община Бяла, област Русе, в състав от 13 членове, както следва:  

Председател – Антоанета Петрова Минкова – ГЕРБ, 

заместник-председател – Михаил Станиславов Славов – 

„Обединени патриоти“, заместник-председател – Митка 

Борисова Цветанова – ДПС, секретар – Петко Иванов Петков – 

„БСП за България“, и членове: Теодора Георгиева Шишкова, 

Евелина Станчева Кожухарова и Ивелина Живкова Кръстева от 

политическа партия ГЕРБ; Кръстьо Живков Кръстев, Стоян 

Петков Иванов, Станислав Ангелов Стойков – „БСП за 

България“; Петър Петров Петров – „Обединени патриоти“; 

Димитър Калинов Владов – „Воля“, и Стефка Христова 

Аръшева – „Демократична България – Обединение“. Има и 

представен списък на петима резервни членове.  
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Колеги, ако няма други предложения, моля процедура по 

гласуване на Общинска избирателна комисия – Бяла, област 

Русе. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, (Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са (Стефка 

Стоева, Кристина Цанкова-Стефанова, Александър Андреев и 

Ерхан Чаушев). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 682. 

Колеги, следващият ми доклад е Проект за решение за 

назначаване на общинска избирателна комисия в община 

Димитровград, област Хасково. 

Преписката е с вх. № МИ-06-215/121 от 22 август 2019 г. Тук 

отново са присъствали представители на парламентарно 

представените партии и коалиции и на коалицията, която има 

членове в Европейския парламент. 

Постигнато е съгласие между участниците в 

консултациите. Консултациите са проведени на 15 август 

2019 г. Протоколът е подписан без особени мнения и 

възражения, поради което Ви предлагам да назначим общинска 

избирателна комисия в община Димитровград, област Хасково, 

в състав от 13 членове, както следва: 

Председател – Димитър Вълчев Гавазов – ГЕРБ, 

заместник-председател – Филиз Хюсеин Ахмед – ДПС, 

заместник-председател – Десислава Николаева Костова – 

„Воля“, секретар – Михаил Стойков Георгиев – „БСП за 

България“, и членове: Добромир Коев Якимов, Божидар 

Веселинов Туртув, Тодор Динков Иванов от политическа 

партия ГЕРБ; Димитрия Жекова Бейчева, Димитър Стоянов 



 39 

Петров, Милена Горанова Зетова – коалиция „БСП за 

България“; Васил Христов Лазов,  Мариела Господинова 

Делчева-Сестримска – „Обединени патриоти“; Светла Тенева 

Славова – „Демократична България – Обединение“.  

Има представен списък на две лица за резервни членове.  

Колеги, има ли предложение по общинска избирателна 

комисия – Димитровград? – Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са (Стефка 

Стоева, Кристина Цанкова-Стефанова, Ерхан Чаушев и Йорданка 

Ганчева). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 683. 

Колеги, следващата общинска избирателна комисия, която 

искам да докладвам, е общинска избирателна комисия в община 

Якимово, област Монтана. 

Входящият номер е МИ-06-215/78 от 22 август 2019 г. 

Тук на консултацията не е присъствала коалицията, която е 

представена в Европейския парламент, а именно 

„Демократична България – Обединение“. 

Консултациите са проведени на 15 август 2019  г. 

Протоколът е подписан от участвалите парламентарно 

представени партии и коалиции без особени мнения и 

възражения, поради което предлагам, колеги, да назначим 

общинска избирателна комисия в Якимово в състав от 

11 членове, както следва: 

Председател – Габриела Кирилова Тодорова – партия 

ГЕРБ, заместник-председател – Нанси Силвиева Найденова – 

„БСП за България“, заместник-председател – Димитрина 
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Георгиева Станчева – „Обединени патриоти“, секретар – 

Цветелина Александрова Славчева – ДПС, и членове: Цветана 

Боянова Кирилова, Венета Алексиева Бранкова и Валери 

Радков Младенов от политическа партия ГЕРБ; Мария 

Костадинова Костадинова, Захари Тодоров Захариев и Чайка 

Александрова Бънкова-Петкова – „БСП за България“, и Даниела 

Георгиева Кръстева – „Воля“. 

За тази общинска избирателна комисия в Якимово няма 

представени резервни членове. (Уточнение извън 

микрофоните.) 

Колеги, съгласна съм в решението да бъде записано, че в 

консултациите са присъствали само парламентарно 

представени партии и коалиции. 

Има ли други предложения по Общинска избирателна 

комисия – Якимово? 

Ще отпадне изречението, както казах преди малко.  

Ако няма други предложения, моля процедура по 

гласуване на Общинска избирателна комисия – Якимово. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

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

Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Стефка Стоева, Ерхан Чаушев и Йорданка 

Ганчева). 

Прима се единодушно. 

Решението е № 684. 

Нямам повече доклади. 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

моя папка Ви докладвам Проект за решение за назначаване на 

Общинска избирателна комисия в община Елин Пелин. 
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С вх. № МИ-06-215-/52 от 21 август 2019 г. е постъпило 

писмо, в което са представени всички изискуеми документи във 

връзка с назначаване на Общинската избирателна комисия – 

Елин Пелин. Консултациите са проведени при спазване на 

изискванията на чл. 76. В консултациите са участвали 

представители на парламентарно представените партии и 

коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския 

парламент – коалиция „Демократична България – Обединение“. 

Постигнато е съгласие. Комисията е в състав от 

13 членове с председател – Силвия Чавдарова Трендафилова – 

ГЕРБ, заместник-председател – Мина Димитрова Иванова – 

„Обединени патриоти“, заместник-председател – Никола 

Борисов Георгиев – ДПС, секретар – Петранка Трайкова 

Петкова-Андреева – БСП, и членове: Елена Пламенова 

Гьошева-Мутафчиева, Марияна Димитрова Стоянова-Петрова, 

Мария Евлогиева Китова-Петрова – ГЕРБ; Любен Методиев 

Андреев, Владимир Георгиев Марков, Стоянка Стоянова 

Вълчева – БСП; Християна Живкова Иванова – „Обединени 

патриоти“; Павлина Славейчева Младенова – „Воля“, и 

Снежана Петрова Гелева – коалиция „Демократична България – 

Обединение“. 

Представени са и четирима резервни членове.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада по предложението за назначаване на 

Общинската избирателна комисия в Елин Пелин. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка 
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Георгиева), против – няма, извън залата са (Стефка Стоева и Ерхан 

Чаушев). 

Прима се единодушно. 

Решението е № 685. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, представям Ви 

Проект за решение за назначаване на Общинска избирателна 

комисия – Горна Малина, област Софийска. 

С вх. № МИ-06-215/63 от 22 август 2019 г. сме получили 

преписката от кмета на община Горна Малина, Софийска 

област. Представени са всички изискуеми документи. 

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на 

чл. 76. В консултациите са участвали представители на 

парламентарно представените партии и коалиции и на 

коалицията, която има членове в Европейския парламент – 

коалиция „Демократична България – Обединение“. Постигнато 

е съгласие. 

Предложени са 13 членове в състав: председател – Антон 

Марков Марков – ГЕРБ, заместник-председател – Галина 

Цветанова Цветанова – ДПС, заместник-председател – Виолета 

Ангелова Йорданова – коалиция „Обединени Патриоти“, 

секретар – Ганчо Статев Ганев – БСП и членове: Атанаска 

Цветкова Димитрова, Цветанка Серафинова Коларска и  

Ангелина Рангелова Стойкова – ГЕРБ; Мария Павлова 

Велинова, Катя Велинова Борисова-Томова, Таня Цветанова 

Гергушка – БСП; Георги Бориславов Василев – „Обединени 

патриоти“, Десислава Любчова Георгиева – „Воля“, Недялка 

Тошкова Николова – коалиция „Демократична България – 

Обединение“. 

Можете да видите и резервните членове, които са шест 

като предложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за назначаване на ОИК – Горна Малина. 
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Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма, извън залата са (Стефка Стоева и Ерхан 

Чаушев). 

Прима се единодушно. 

Решението е № 686. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, представям Ви Проект 

за решение за назначаване на Общинска избирателна комисия – 

Своге. 

С писмо с вх. № МИ-060215/69 от 22 август 2019 г. от 

кмета на община Своге, Софийска област, сме получили 

предложение за състав на Общинска избирателна комисия – 

Своге. Представени са всички изискуеми документи. 

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на 

чл. 76. В консултациите са участвали представители на 

парламентарно представените партии и коалиции и на 

коалицията, която има членове в Европейския парламент – 

коалиция „Демократична България – Обединение“. Постигнато 

е съгласие. Предложението за назначаването на състав от 

13-членна комисия в състав: председател – Мая Димитрова 

Манолова-Ташунова – ГЕРБ, заместник-председател – Мария 

Иванова Владимирова – ДПС, заместник-председател – Лидия 

Любенова Христова – „Обединени патриоти“, секретар – 

Атанас Ангелов Танев – БСП, и членове: Марина Емилова 

Геошева, Богдана Антонова Йорданова, Габриела Искренова 

Иванова – ГЕРБ; Бойко Христов Йорданов, Петя Иванова 

Манолова и Николай Богомилов Апостолов – БСП; Марио 



 44 

Розалинов Кунчев, Милена Живкова Славкова – „Обединени 

патриоти“; Миглена Богомилова Янакиева-Белчева – „Воля“.  

Резервните членове са двама. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Лидия Любенова Христова е 

коалиция „Демократична България“? Така ли трябва да я 

разбирам? 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Защото е изписано „Обединени 

патриоти“. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Имах проблем с файла.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не може да има трети член, тъй 

като долу има двама от „Обединени патриоти“. Това е ясно. 

(Уточнение извън микрофоните.) 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Коалиция „Демократична 

България – Обединение“ е предложила заместник-председател 

Лидия Любенова Христова. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Има ли предложения по предложения Проект за решение? – Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване на Общинска избирателна 

комисия – Своге, Софийска област. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма, извън залата са (Стефка Стоева и Ерхан 

Чаушев). 

Прима се единодушно. 

Решението е № 687. 
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 КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната 

мрежа в моя папка е публикуван Проект за решение за 

назначаване на Общинска избирателна комисия  – община 

Сърница.  

С вх. № МИ-06-215/123 от 22 август 2019 г. сме 

получили писмо от кмета на община Сърница, област 

Пазарджик, с предложение за състав на Общинска избирателна 

комисия – Сърница. Представени са всички необходими 

документи. Консултациите са проведени при спазване на 

изискванията на чл. 76. В консултациите са участвали 

представители на парламентарно представените партии и 

коалиции. Не е присъствал представител на „Демократична 

България – Обединение“, затова и предложението е за състав от 

11-членна комисия. 

Консултациите са се състояли на 19 август 2019 г. 

Предложението за назначение е: председател – Аки Кадри 

Пехливан – ГЕР, заместник-председател – Халил Салихов 

Бабучев – БСП, заместник-председател – Кемал Зекиров 

Трампов – „Воля“, секретар – Нешиде Неджимиева Кисьова – 

ДПС, и членове: Алтай Исмаил Църенски, Айше Мустафова 

Халачева, Фети Шукриев Якубов – ГЕРБ;  Асибе Реджепова 

Мусова, Исмаил Мехмедов Талипов и Ресим Сабриев Фургьов – 

БСП; Северин Калинов Ардалиев – коалиция „Обединени 

Патриоти“. 

За резервни членове са предложени четирима. Моля да 

ги погледнете. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, чухте доклада за назначаване на Общинска 

избирателна комисия в Сърница.  

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Стефка Стоева, Георги Баханов и Николай 

Николов). 

Прима се единодушно. 

Решението е № 688. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо 

Председателстваща. 

Колеги, с вх. № МИ-06-215/86 от 22 август 2019 г. в 

Централната избирателна комисия е постъпила преписката от 

проведените консултации в община Мъглиж, област Стара Загора. 

Във вътрешната мрежа се намира Проект за решение за 

назначаване на Общинска избирателна комисия в община 

Мъглиж, област Стара Загора, в състав от 13 членове. На 

консултациите е постигнато съгласие, а именно: председател – 

Зорница Светославова Здравкова – ГЕРБ, заместник-

председател – Левент Байрямов Палов от ДПС, заместник-

председател – Златка Димова Влайкова – „Воля“, секретар – Катя 

Димитрова Киликчиева – БСП, и членове: Стела Красимирова 

Славчева, Стефка Георгиева Георгиева, Емилия Генкова Гочева – 

ГЕРБ; Димка Колева Нейкова, Тинка Денева Стойчева, Мария 

Магдалина Богданова-Илчева – БСП; Даниела Деянова Белмезова, 

Ивелина Янкова Господинова – „Обединени патриоти“; Данче 

Петрова Инджова – „Да, България“. 

В преписката са налични всички изискуеми документи и 

Ви предлагам да приемем решение, с което да назначим 

Общинска избирателна комисия – Мъглиж. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за предложението за назначаване на 

Общинска избирателна комисия в Мъглиж. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма, извън залата са (Георги Баханов и 

Мирослав Джеров). 

Прима се единодушно. 

Решението е № 689. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващият Проект за решение, 

който Ви предлагам, е за назначаване на Общинска избирателна 

комисия в община Долни Дъбник, област Плевен.  

В Централната избирателна комисия е постъпила преписка 

с вх. № МИ-06-215/119 от кмета на община Долни Дъбник за 

назначаване на Общинска избирателна комисия в община Долни 

Дъбник, област Плевен, в състав от 13 членове. Постигнато е 

съгласие на консултациите и Ви предлагам да назначим Комисията 

със следното ръководство и основен състав: 

Председател – Ценка Милкова Симеонова – ГЕРБ, 

заместник-председател – Алберт Емилов Илиев – ДПС, 

заместник-председател – Марин Николов Маринов – „Обединени 

патриоти“, секретар – Антоанета Петрова Иванова – БСП. 

Членове: Керана Костадинова Танова, Петя Димитрова 

Иванова, Ваня Димитрова Стефанова – ГЕРБ; Митко Николаев 

Иванов, Иван Върбанов Генчев, Лилия Пламенова Кирилова – БСП; 

Йорданка Венелинова Георгиева – „Воля“; Стоян Цветанов 

Гулишев – „Демократична България“, и Стоянка Георгиева 

Димитрова – „Обединени патриоти“ . 
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Предлагам Ви, ако няма възражения, да гласуваме Проекта 

за решение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за Общинска избирателна комисия – Долни 

Дъбник, област Плевен. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Георги Баханов, Мария Бойкинова и Мирослав 

Джеров). 

Прима се единодушно. 

Решението е № 690. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Дюкенджиева. 

Колеги, докладвам Ви вх. № МИ-06-215/81 от 22 август 

2019 г. Под този входящ номер в Централната избирателна 

комисия е постъпила преписката от проведени консултации в 

община Струмяни. Налице са всички изискуеми документи. На 

консултациите е постигнато съгласие. 

Колеги, в тази преписка за предложението за секретар от БСП 

декларацията е в копие, но съм се свързала, така че ще постъпи в 

оригинал. 

Коалиция „Да, България“ не е присъствала. Проведени са 

консултациите. Предлагам Ви да назначим Общинска избирателна 

комисия в община Струмяни, област Благоевград, в състав от 

11 членове, както следва: 

Председател – Ваня Бориславова Пецанова – ГЕРБ, 

заместник-председател – Красимира Костадинова Янева – ДПС, 

заместник-председател – Диана Илиева Петкова – „Обединени 

патриоти“, секретар – Людмила Методиева Мъникатова – БСП, и 
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членове, както следва: Величка Иванова Чиликова, Илонка 

Йорданова Станоева, Любка Миткова Тацкова – ГЕРБ; Николина 

Спасова Янева, Марияна Николова Маркова, Кирил Димитров Гегов 

– БСП; Стефани Лазарова Воденичарова – „Воля“. Всички лица са 

със съответните ЕГН-та. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за Общинска избирателна комисия - 

Струмяни .  

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са 

(Георги Баханов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова и Мирослав 

Джеров). 

Прима се единодушно. 

Решението е № 691. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам 

вх. № МИ-06-215/5 от 20 август 2019 г. Това е преписка, постъпила 

от кмета на община Девня за проведени консултации за назначаване 

на Общинска избирателна комисия – Девня. Налице са всички 

изискуеми документи в преписката. 

Постигнато е съгласие на консултациите и Ви предлагам 

да назначим Общинска избирателна комисия в община Девня, 

област Варна, в състав от 13 членове, както следва:  

Председател – Снежана Димитрова Дянкова – ГЕРБ, 

заместник-председател – Мария Стоянова Кърджилова – 

„Обединени патриоти“; заместник-председател – Йордан 

Валентинов Йорданов – „Воля“, секретар – Велина Андреева 

Николова – БСП, и членове: Людмил Панайотов Петранов, 

Радостина Манолова Георгиева, Кремена Иванова Димитрова – 
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ГЕРБ; Пенка Димова Божкова, Снежана Стоянова Христова, 

Дияна Събева Иванова – БСП; Недка Александрова Цонева – 

„Обединени патриоти“; Айлин Юкселова Рафетова – ДПС; 

Павлинка Димова Люцканова – „Демократична България“, със 

съответните ЕГН-та.  

Колеги, за коректност на доклада ще кажа, че онзи ден го 

внасях на доклад, но го оттеглих, тъй като имаше техническа 

грешка.  

Предлагам Ви да назначим Комисията в този състав.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, чухте доклада. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за Общинска избирателна 

комисия – Девня, област Варна. 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са 

(Георги Баханов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова и Мирослав 

Джеров). 

Прима се единодушно. 

Решението е № 692. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще Ви 

докладвам предложението за състав на Общинска избирателна 

комисия в община Алфатар, област Силистра. 

Получили сме предложението на кмета с всички 

необходими документи за проведените консултации и 

протокола, предложенията на участващите партии и коалиции, 

както и документите, подадени от самите кандидати за членове 

на ОИК. 
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На тези консултации са присъствали и представители на 

парламентарно представените партии и коалиции и на 

коалицията в Европейския съюз, която има право на свое 

представителство съгласно Решение № 600 на Централната 

избирателна комисия. 

Може би Проектът е публикуван в днешна папка, ако не 

– във вчерашна папка, заедно с писмото на кмета на общината.  

Постигнато е съгласие по състава на общинската 

избирателна комисия. Разпределението е следното:  

Председател – Димитър Георгиев Петров – ГЕРБ, 

заместник-председател – Димитър Стефчов Димитров – БСП, 

заместник-председател – Александър Стоянов Димов – 

коалиция „Обединени Патриоти“, Секретар – Джейлян Насуф 

Даил – ДПС. 

Членове: Радка Василева Петрова, Минка Панева Илиева 

и Величка Славчева Маринова от ГЕРБ; Радка Русева Минчева, 

Величка Георгиева Лечева, Ганка Димитрова Стефанова от 

БСП; Ремзие Русева Иларионова – „Воля“; Велчо Петров 

Петров – коалиция „Обединени Патриоти“, и Жоро Тодоров 

Иванов от коалиция „Демократична България – Обединение“.  

Ако нямате бележки, моля да гласуваме Проекта за 

решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за община Алфатар.  

Ако няма предложения, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма извън залата са (Георги Баханов, Ивайло Ивков и Мирослав 

Джеров). 

Приема се единодушно. 
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Решението е № 693. 

Друг доклад, госпожо Солакова?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Засега не. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви Проект за решение в папка с моите 

инициали под № 738 относно назначаване на Общинска избирателна 

комисия в община Карлово, област Пловдив.  

Писмото е от кмета и е с вх. № МИ-06-215/98 от 22 август 

2015 г. Спазени са всички изисквания. Присъствали са всички 

парламентарно представени, както и коалиция „Демократична 

България“, затова съставът е 13-членен. Предлагам Ви следния 

състав и ръководство: 

Председател – Божидар Бакалов – ГЕРБ, заместник-

председатели – Ивелина Димовска – „Обединени патриоти“, и 

Сехер Бекташева – ДПС, секретар – Павел Киров – БСП. 

Членове: Светлана Костадинова, Петко Петков, 

Маргарита Рогачева – ГЕРБ; Пепа Шуплева, Минчо Радойнов и 

Станимира Христова – БСП; Адриана Славова – „Обединени 

патриоти“; Десислава Юнакова – „Воля“, и Невена Димитрова – 

коалиция „Демократична България“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за Общинска избирателна комисия – 

Карлово. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 
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няма, извън залата са (Георги Баханов, Ивайло Ивков и Мирослав 

Джеров). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 694. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам Ви Проект за решение 

относно назначаване на Общинска избирателна комисия в 

община Криводол, област Враца. Писмото от кмета е с 

вх. № МИ-06-215/62. Спазени са всички изисквания. 

Протоколът от проведените консултации е подписан без 

особени мнения. Присъствали са парламентарно представените 

партии и коалиции и партия, която има членове в Европейския 

парламент. 

Затова Ви предлагам състав на Общинска избирателна 

комисия в Криводол в следния състав: Силвия Каменова – ГЕРБ 

– председател, заместник-председател – Христина Кръстева – 

БСП, заместник-председател – Пламен Петров – „Обединени 

патриоти“, секретар – Петьо Дахлев – ДПС, и членове: Силвия 

Илиева, София Иванова-Николова и Маргарита Петрова от 

ГЕРБ; Деница Иванова, Етелка Иванова, Мая Георгиева  от 

БСП; Геновева Гешковска – „Обединени патриоти“; Светлана 

Цветанова – „Воля“; Йонета Николова – коалиция 

„Демократична България“. 

Комисията влиза в правомощия на 7 септември 2019 г. 

Да им бъдат издадени удостоверения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за Общинска избирателна комисия – 

Криводол. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай 
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Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма, извън 

залата са (Георги Баханов, Ивайло Ивков, Катя Иванова и Мирослав 

Джеров). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 695. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Общинска избирателна комисия в 

община Ловеч, област Ловеч. 

Постъпило е писмо от кмета с вх. № МИ-06-215/95 от 22 

август. Представени са всички изискуеми документи. Протоколът от 

проведените консултации е подписан без особено мнение и 

възражения, както и са присъствали парламентарно представените 

партии и коалиции, както и от коалиция „Демократична 

България“. 

Затова Ви предлагам състав на Общинска избирателна 

комисия в община Ловеч, от 13 членове, както следва: 

Председател – Валентина Недялкова – ГЕРБ, заместник-

председател – Стойо Ковачев – „Обединени патриоти“, 

заместник-председател – Алие Хасанова – ДПС, секретар – 

Петко Петков – БСП, и членове: Елица Петрова, Йордан 

Василев, Анна Михайлова – ГЕРБ; Десислав Гецов, Румен 

Ралчев, Филип Филипов – БСП; Антоанета Борджиева – 

„Воля“; Таня Димитрова Георгиева – „Обединени патриоти“; 

Мариетка Енева Боджакова – коалиция „Демократична 

България“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Уважаеми колеги, чухте предложението за Общинска 

избирателна комисия – Ловеч.   

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на ОИК - Ловеч. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 
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Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Георги Баханов, Ивайло Ивков и Мирослав 

Джеров). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 696. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам Ви Проект за решение 

относно назначаване на Общинска избирателна комисия в 

община Трявна, област Габрово.  

Постъпило е писмо от кмета на общината с 

вх. № МИ-06-215/110 от 22 август 2019 г. Представени са 

всички изискуеми документи. В консултациите са участвали 

парламентарно представените партии, както и коалиция, която 

има член в Европейския парламент. Затова Комисията е от 

13 членове. Протоколът е подписан без особени мнения и 

възражения. 

Предлагам Ви следния състав на Общинска избирателна 

комисия – Трявна, област Габрово:  

Председател – Антоанета Иванова – ГЕРБ, заместник-

председател – Диана Даначева – „Воля“, заместник-председател 

– Полина Цанева – ДПС, секретар – Рачо Рачев – БСП, и 

членове: Митко Рашков, Цвета Тодорова-Стойчева, Валентина 

Иванова – от ГЕРБ; Снежана Иванова-Бонева, Виолета Ганева-

Иванова и Славчо Славчев от БСП; Елена Горанова, Радослав 

Дамянов от „Обединени патриоти“, и Иван Симеонов от 

коалиция „Демократична България“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Процедура по гласуване на Общинска избирателна 

комисия - Трявна. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма, извън залата са (Георги Баханов и 

Мирослав Джеров). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 697. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам Ви Проект за решение 

относно назначаване на Общинска избирателна комисия в 

община Етрополе, Софийска област. 

Постъпило е писмо от кмета на община Етрополе, с 

вх. № МИ-06-215/3 от 20 август 2019 г. Представени са всички 

изискуеми документи. На консултациите са присъствали 

представители на парламентарно представените партии без 

коалицията, която има членове в Европейския парламент. 

Затова предлаганият състав на Общинска избирателна комисия 

– Етрополе, е от 11 членове, като тук ще отпадне текста, тъй 

като вече приехме такива решения – „представител на коалиция 

„Демократична България“, която има членове в Европейския 

парламент, не се явява“. Този текст ще отпадне. 

Предлагам Ви общинската избирателна комисия в 

следния състав: председател – Ивелина Атанасова – ГЕРБ, 

заместник-председател – Василка Христова-Блескова – ДПС, 

заместник-председател Ивайло Германов – „Воля“, секретар – 

Цветана Василева – БСП, и членове: Грета Вутева, Весела 

Трифонова-Андреева и Цветелина Ценкова от ГЕРБ; Николай 

Милчев, Катя Стаменова и Марияна Ангелова от БСП; 

Виктория Цолова – „Обединени патриоти“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за Общинска избирателна комисия – 

Етрополе. 
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Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма, извън залата са (Георги Баханов и Мария 

Бойкинова). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 698. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам Ви Проект за решение 

относно назначаване на Общинска избирателна комисия в 

община Лъки, област Пловдив.  

Тук трябва да отбележа, че декларациите са представени 

в копие. Вчера се свързах със секретаря на общината и казаха, 

че днес ще ги изпратят. 

Писмото от кмета е с вх. № МИ-06-215… (Реплики.) 

Колеги, оттеглям Проекта си до получаване на 

необходимите документи. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, започвам с Горна Оряховица. 

Има предложение. Събрали са се и са постигнали съгласие за 

13-членна комисия, както следва: председател – Иван Илиев – 

ГЕРБ, заместник-председател – Мариян Николов Терзиев – 

„Обединени патриоти“, заместник-председател – Нина 

Василева Велкова – коалиция „Демократична България“, 

секретар – Милка Любомирова Ламбева-Стефанова – коалиция 

от партии БСП.  

Членове, както следва: Димитрина Благоева, Ваня 

Иванова Петкова и Нина Петрова Дянкова от ГЕРБ; Николай 

Красимиров Илиев, Радослав Радев и Пламен Костадинов  от 
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БСП; Христинка Вишева от „Обединени патриоти“; Тодор 

Николов Тодоров от ДПС и Йорданка Рускова от „Воля“. 

Предлагам да ги утвърдим с решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря на господин Ивков. 

Колеги, чухте доклада за Общинска избирателна комисия 

– Горна Оряховица. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са 

(Стефка Стоева, Димитър Димитров, Мария Бойкинова и 

Мирослав Джеров). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 699. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващият Проект за решение е за 

Любимец. Премахваме текста „но не и на коалицията“, както се 

разбрахме, и става само „парламентарно представените партии и 

коалиции съгласно Решение № 600“. 

Комисията, за която са постигнали съгласие, е в състав от 

11 членове, както следва: Надка Иванова Попова от ГЕРБ – 

председател, Недялко Червенков – заместник-председател от 

„Обединени патриоти“, втори заместник-председател, но не и по 

ранг, Нина Станкова от ДПС, секретар ще бъде Ангел Голев от БСП 

и членове, както следва: Светослава Иванова, Галя Караджонова, 

Петя Абаджиева Никова – от ГЕРБ; Кирилка Петрова Къркалчиева, 

Недялка Василева и Жельо Стоянчев от БСП и Любомир Вълчанов  

от „Воля“. 
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Има и резервни членове, които виждате, на допълнителната 

страница, както междупрочем и на предишния доклад – четирима. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада на колегата Ивков за община Любимец. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (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), 

против – няма, извън залата са (Стефка Стоева и Мария 

Бойкинова). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 700. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да излезем с Решение 

№ 701-МИ, с което да назначим Общинска избирателна комисия в 

община Берковица, област Монтана. 

Ще премахнем текста, както решихме, „не са се явили 

представители на коалицията, която има членове в Европейския 

парламент, а не е парламентарно представена“. Те са били 

редовно уведомени. Не дават и предложения след 

консултациите. Така че комисията ще бъде в състав от 

11 членове, както е постигнато съгласие и относно членовете, и 

относно ръководния състав, както следва: 

Председател – Апостол Иванов от ГЕРБ, заместник-

председател – Цеца Георгиева от „Обединени патриоти“, 

Димитринка Лазарова Йоцова от ДПС също е заместник-

председател, секретар ще бъде Иван Георгиев Господинов от БСП.  

Членове, както следва: Биляна Стаменова, Иван Веселинов, 

Юлия .Евгениева от ГЕРБ; Живка Симова Стоянова, Иванка Коцева, 

Павлина Георгиева от БСП; Борислава Йорданова от „Воля“. 
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Предлагам Ви да утвърдим резервните членове, които 

виждате на трета страница от Проекта за решение. Те са двама от 

ГЕРБ, двама от БСП, от ДПС и „Обединени патриоти“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Колеги, подлагам на гласуване Проекта за решение за 

назначаване на Общинска избирателна комисия – Берковица, 

област Монтана. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са 

(Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Мария Бойкинова и Таня 

Цанева). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 701. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващият Проект за решение 

№ 702-МИ е за назначаване на Общинска избирателна комисия в 

община Батак, област Пазарджик. Също са се събрали всички 

поканени и са решили да назначат ОИК в състав от 13 членове, 

както следва: 

Председател – Петрунка Домусчиева от ГЕРБ, заместник-

председател – Атанаска Кавръкова от БСП, заместник-

председател – Дафинка Мирчева от „Обединени патриоти“, 

секретар ще бъде Ифет Чехмет Триградлиева от ДПС и членовете, 

както следва: Георги Сираков, Георги Домусчиев, Невена Кавръкова 

от ГЕРБ; Елена Михайлова, Мария Манолева и Елена Павлова от 

БСП; Любка Стойчева от „Обединени патриоти“; Димитър Паунов 

от „Демократична България“ и Стефан Цанков от „Воля“. 

(Уточнение извън микрофоните.) 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Колеги, подлагам на гласуване Проекта за решение за назначаване 

на Общинска избирателна комисия – Батак, област Пазарджик. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (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 и Цветанка Георгиева), против – няма, 

извън залата са (Стефка Стоева, Мария Бойкинова и Таня Цанева). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 702. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, последният ми доклад за тази 

част на заседанието е с предложение за Проект за решение за 

назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бургас. 

Съгласно постигнатото съгласие между явилите се всички 

парламентарни и другата коалиция на консултациите, а именно са 

решили да бъде назначена общинска избирателна комисия в 

състав от 15 членове, както следва:  

Председател – Елка Стоянова от ГЕРБ, заместник-

председател – Даниел Средков от „Обединени патриоти“ , 

заместник-председател – Емине Хасан Иляз от ДПС, и секретар 

– Георги Михов от БСП. 

Членове, както следва: Наталия Минкова, Пламена 

Апостолова и Иванка Кирязова – ГЕРБ; Таня Стоянова 

Рангелова, Божан Божанов и Любомира Бургазлиева и Кина 

Шереметова Бошева от БСП; Калина Манева - „Обединени 

патриоти“; Росица Димова – ДПС; Магдалена Пенева - „Воля“; 

Милен Петров Господинов от „Демократична България“. 

Виждате и списък със седем резервни членове, посочени 

от различните политически сили.  

Свърших, госпожо Председателстваща. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Колеги, подлагам на гласуване Проекта за решение за 

назначаване на Общинска избирателна комисия  – Бургас. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (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), 

против – няма, извън залата са (Стефка Стоева и Мария 

Бойкинова). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 703. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моята папка 

има Проект за решение за назначаване на Общинска избирателна 

комисия в Черноочене. Пристигнало е на 22 август 2019 г. Ще 

помоля да се запознаете. 

Това, което е важно, е, че всъщност консултациите са се 

провели на 19 август 2019 г. Постигнато е съгласие. В първия абзац 

има допусната техническа грешка, където по погрешка след „община 

Черноочене“ е отбелязано „област Плевен“, а областта е 

„Кърджали“. 

Явили са се представители на всички парламентарно 

представените партии, а също така на представената в 

Европейския парламент коалиция. Проверени са декларациите, 

които са представени в оригинал. Всички са налице. Има също 

така и висше образование на всички кандидати – двама юристи 

в състава на Комисията. Протоколът е подписан без 

възражения. 

В крайна сметка, съставът, който се представя на Вашето 

внимание, колеги, е, както следва: председател – Вилдан 

Рамадан Кадир – ГЕРБ, заместник-председател – Иванка 

Петкова Илиевска – БСП, заместник-председател – Айсун 

Гюрсел Ферад –„Обединени патриоти“, секретар – Сеид 

Рамадан Рамадан – ДПС, и членове, както следва: Айлин Лифат 

Мустафа, Перихан Керим Апдурахманова, Рефие Раим Иса – ГЕРБ; 
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Яна Николаева Делчева, Юлия Георгиева Чортленева, Маргарита 

Ангелова Стоева – БСП; Златка Славчева Боговска – „Обединени 

патриоти“, Радван Мехмед Халил – „Воля“; Дениз Реджебов 

Насуфов от „Демократична България – Обединение“. 

Приложени са и съответните резерви, които са пет. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Колеги, подлагам на гласуване Проекта за решение за назначаване 

на Общинска избирателна комисия – Черноочене, област 

Кърджали. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (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), 

против – няма, извън залата са (Стефка Стоева и Мария 

Бойкинова). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 704. 

Колеги, обявявам обедна почивка. Ще продължим в 14,30 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, заседанието 

продължава.  

 

Продължаваме с точка шеста от дневния ред: 

6. Изменение и допълнение на принципно решение. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка от 

днешно заседание е качен Проект за решение под № 750 за 

изменение и допълнение на наше принципно Решение № 638-МИ от 

21 август 2019 за определяне формата и структурирания електронен 
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вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на 

независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и 

за кметове. 

Моля да погледнете Проекта за решение. 

Обръщам внимание, че в т. 1 на Раздел първи думата 

„шест“ се заменя с „девет“ колони.  

Добавят се нови точки 7, 8 и 9 с посоченото в Проекта 

съдържание. 

В резултат на преномерирането се добавя след т. 9 

съдържанието на колона 8 и 9. 

Първоначалният текст за край на колоните от 1 до 5 се 

изменя, както следва. Става „за край на колоните от 1 до 8“. 

По т. 5 досегашното Приложение № 2 се заличава и се 

приема ново Приложение № 2. 

Обръщам Ви внимание, че същото е качено отново в моя 

папка и това е първия файл, който е на английски, екселски, 

input EGN Blank. Това е Приложение № 2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

доклада. 

Имате думата по Проекта за решение за изменение и 

допълнение на принципно решение. (Госпожа Катя Иванова 

говори на изключени микрофони.) 

За думата „шест“ няма спор. Думата трябва ли да е в 

кавички? Има едни начални кавички преди „шест“. 

КАТЯ ИВАНОВА: Разбрах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

други бележки, възражения, въпроси? – Няма. 

Моля, процедура по гласуване на решението за 

изменение и допълнение на прието наше решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Георги Баханов, Ивайло Ивков и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 705. 

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо Председател, предлагам във 

връзка с Решението, което току-що приехме, на нашата интернет 

страница да бъде качено съобщение, че е прието това решение и да 

обърнем специално внимание върху това, че досегашното 

Приложение № 2 към Решението е заменено с ново Приложение  с 

оглед на това да улесним участниците в изборния процес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, гласуваме 

протоколно решение за качване на съобщение на нашата 

страница с посоченото съдържание. Много е важно от 

практическа гледна точка. Нека да има и съобщение.  

Процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка 

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

Николов). 

Приема се единодушно. 

Има ли друг колега, който желае думата по тази точка от 

дневния ред? 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка се 

намира Решение относно регистрация на партии и коалиции в 

Централната избирателна комисия за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 
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Правните основания са чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ – това е 

компетентността на Централната избирателна комисия да 

регистрира партиите и коалициите за участие във всички видове 

избори; чл. 128, чл. 132 – чл. 137 до чл. 146 – това са общите 

разпоредби, които уреждат правилата за регистрация на партии и 

коалиции и които, между другото, са едни и същи за всички видове 

избори. Тук изключението за общинските избори е това, че освен че 

се регистрират в Централната избирателна комисия партиите и 

коалициите се регистрират и в съответната общинска избирателна 

комисия. Иначе Общите положения, правилата за наименование 

са абсолютно едни и същи при всички видове избори. 

Другото основание, което е включено, е чл. 463 и чл.469 

от Изборния кодекс. Това са правилата, които уреждат частичните 

избори.  

В началото, когато писах Проекта, си мислех да включа тези 

основания, за да не пишем отделно решение, защото, както знаете, 

след произвеждане на общите избори може да има частични нови 

избори и при частичните избори регистрираните партии и коалиции 

си запазват регистрацията, като само подават заявление за допускане 

за участие в частични избори като срока е 35-дневен за подаване на 

заявлението. 

Сега си мисля, че е добре да напишем отделно решение за 

допускане и регистрация в частични нови избори, поради което си 

правя автокорекция, както се казва, и ще отпаднат от основанията 

чл. 463 и чл. 469.  

Иначе Общите положения – Всяка партия може да участва 

във всеки отделен вид избор – за общински съветници, за кметове, за 

кметове на райони, кметове на кметства самостоятелно или в 

коалиция с други партии, като всяка партия може да участва само в 

една коалиция и съответно всяка партия или коалиция, регистрирана 

в ЦИК, може да участва в изборите за общински съветници, кметове 

на общини, кметове на райони и кметства в състава на различни за 

всеки отделен вид избор местни коалиции или самостоятелно, като 
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Централната избирателна комисия приема отделно решение за 

регистрация на местни коалиции и инициативни комитети в 

съответните общински избирателни комисии, тъй като те са 

компетентни да регистрират местните коалиции и 

инициативните комитети. 

Правилата за наименованието или абревиатурата на 

коалиция… 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предлагам в т. 3 да се обърне 

словореда на последното изречение – „кметове на кметства за всеки 

отделен вид избор на местни коалиции в състава на различни…“. 

Думата „различни“ да се премести отзад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Разбрах. 

Тоест, предлагаш всяка партия и коалиция, регистрирана в 

Централната избирателна комисия… (Уточнение извън 

микрофоните.) 

Ясно е, че може да участват за всеки вид в различни 

местни коалиции отделно или самостоятелно. А правилата за 

наименованието или абревиатурата на коалиция са едни и същи, 

както Ви казах, за всички видове избори и те са, че наименованието 

или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието 

или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за 

политическите партии (ЗПП) до датата на обнародване в „Държавен 

вестник“ на Указа на президента на републиката за насрочване на 

изборите. 

В момента се сещам, че трябва да подготвя писмо до 

председателя на Софийски градски съд да ни изпрати списъка на 

тези партии, които са регистрирани до 16 юли 2019 г. включително. 

Това е датата на обнародване на Указа.  

Така тази забрана не се прилага, когато наименованието или 

абревиатурата на коалицията повтаря съответно наименованието или 

абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии. 
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 Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да 

повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, 

регистрирана в ЦИК за участие в последните избори за народни 

представители или на наименованието на съществуваща 

парламентарна група, включително чрез прибавянето на думи, 

букви, цифри или други знаци. (Госпожа Стефка Стоева говори 

на изключени микрофони.) 

Това е разпоредбата на чл. 128 от Изборния кодекс, 

която урежда правилата за наименованието и абревиатурата. 

Съответно, забраната не се прилага при наличие на съгласие в 

писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, 

представляващи коалицията, или на ръководството на 

парламентарната група. 

Това са Общите положения, както Ви казах, едни и същи 

за всички видове избори. 

Ако ми позволите, мога да мина към „Регистрация на 

парти“. 

Тук най-общо бих казала, че документите са същите, както 

при други избори, с изключение на това, че не изискваме депозит за 

участие в изборите. Иначе документите са заявление. 

В заявлението се посочва пълното или съкратено 

наименование на партията според съдебната й регистрация, както и 

как ще е заявено името за отпечатване в бюлетината. (Уточнение 

извън микрофоните.) 

На стр. 3 – При приемане на документите и установяване на 

непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за 

отстраняването им и когато се установят след приемането на 

документите – при приемането ние веднага даваме указания, когато 

ги установим след приемането на документите, уведомяването за 

отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, 

или телефон, какъвто е законовия текст, но ние в книгата добавихме 

„и факс“, така че аз ще добавя тук навсякъде „и факс“. Така е в 

изборната книга – Приложението.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, предлагам 

всички да погледнат решението и да започнем страница по страница. 

Знаете неговата важност. Чухте докладчикът. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Разбира се, ще нанеса поправките и 

за регистрация на коалицията – там е пълното и/или съкратеното 

наименование на коалицията, и съответно за факса, когато 

установим нередности. Те са идентични. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По стр. 1, колеги, ако 

сте готови? 

По стр. 1 докладчикът направи корекции в правното 

основание. Чухте – да отпаднат два текста. 

Имате думата, колеги. 

Не виждам изказвания. 

Преминаваме към стр. 2. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Точка 3. За всеки един избор мога да 

участвам в различни местни коалиции, така ли? Откъде черпим 

това? В смисъл, аз на територията на една и съща община за 

кметство съм в една местна коалиция, за район съм в друга 

коалиция, като партия си участвам за кмет. Мога ли да правя това, 

ако говорим за всеки отделен? (Уточнение извън микрофоните.) 

А откъде черпим правното основание за този текст?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Член 147, но това ще бъде предмет 

на друго решение. (Реплики.) 

Партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, се регистрират 

за участие в изборите за общински съветници и кметове в ОИК. В 

заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрация. А в 

Централната избирателна комисия се регистрират общо за 

изборите за общински съветници и за кметове, което е предмет 

на това решение. А вече в местната коалиция се посочва за кой 

вид избори, защото там може да участваш само за кмет, може 

да искаш да участваш само за общински съветници, а може и за 
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двата вида избори. (Господин Ивайло Ивков говори на 

изключени микрофони.) 

Така сме приемали и 2015 г. в решението за… 

(Уточнение извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Преминаваме ли на 

стр. 2, колеги? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не считам, че текста на чл. 127, ал. 3, 

който уж се възпроизвежда, е коректен в т. 3 от нашето 

решение и не виждам резона в четири вида избор в една и съща 

община да можеш да участваш в четири местни коалиции, след 

като си регистриран в Централната избирателна комисия. Това 

са едни общи избори и според мен волята на законодателя и 

смисъла на Закона е в община ти да не можеш да участваш в 

повече от една местна коалиция.  

Член 127 казва: „Всяка партия или коалиция, 

регистрирана в Централната избирателна комисия, може да 

участва в изборите за общински съветници и кметове“ и т.н. 

„на кметства самостоятелно или в различни местни коалиции“. 

Но „в различни местни коалиции“ имам предвид в една 

коалиция. (Уточнение извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Така е уредено в Изборния 

кодекс – че могат да участват в различни коалиции за всеки 

отделен вид избор, в различни местни коалиции. Но така или 

иначе тук предмет на това решение е регистрация на партии и 

коалиции в Централната избирателна комисия. Точка 3 е 

включена в Общите положения, за да обърне внимание на 

партиите и коалициите, че след като се регистрират в 

Централната избирателна комисия следва да се регистрират и в 

ОИК и че могат да участват и в местни коалиции. А вече 

подробно, както казах в началото, в решението за регистрация 
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на местни коалиции и инициативни комитети в ОИК уреждаме 

подробно регистрацията – дали може да участва, в колко вида 

избори, какви заявления подават и т.н. Не е предмет просто на 

това решение. (Уточнение извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

желаещи колеги да се изкажат по т. 3? – Няма. 

Преминаваме нататък. 

Страница 2.  

Колеги, ако няма изказвания по стр. 2, преминаваме към 

стр. 3.  

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, само си задавам 

въпроса дали на стр. 3 в буква „д“, където е удостоверението от 

Сметната палата от партията за последните три години да не 

сложим годините – 2016, 2017 и 2018 г.? (Уточнение извън 

микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По стр. 3 няма 

други изказвания. 

Страница 4. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам в т. 10 на стр. 2, където 

пишем „не по-късно“ от кога и „от кога“ ще започне 

регистрацията. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Накрая пишем от кога започва. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Къде е това накрая?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В края на 

решението, в последния раздел. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Видях го, но в т. 8 пишем до кога, пък 

в т. 40 от кога?! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

изказвания, бележки и въпроси, колеги? 

Заповядайте, господин Ивков. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Поне да стане „партиите представят в 

ЦИК заявление за регистрация не по-късно от 11 септември 

2019 г.“ А нищо не пречи тук да сложим „партиите представят 

заявление за регистрация Приложение…, считано от еди кога 

си, но не по-късно или най-късно до еди кога си“. 

Правя го като предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Мисля, че систематичното 

място е в Раздел VIII, така както го е предложил докладчика, 

който урежда подаване на документи за регистрация.  

Не го правя като предложение, защото предполагам, че 

докладчика, след като приемем решението, ще направи 

предложение за съобщение на нашата страница за началния, 

крайния срок и мястото, както традиционно сме го правили.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Началният и 

крайният срок ги има. Сега за систематичното място ли 

спорим? В решението ги има и двата срока. Крайният срок е 

казан многократно. Фиксиран е и началния срок. Нали въпросът 

не е по същество, а е технически – къде да бъдат отразени. 

Да гласуваме ли, колеги? 

Как да се формулира Вашето предложение, господин 

Ивков, за да го поставя на гласуване. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: „Партиите представят в Централната 

избирателна комисия заявление за регистрация Приложение 

№ 33 от изборните книжа, считано от еди коя си до еди коя си 

дата включително.“ 

Предлагам този текст на т. 10. 

Не е важно, не е нещо много съществено, но си 

поддържам предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Началният текст не 

е въпрос на хронограмата. Само 11-ти е крайния срок. 
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Колеги, подлагам на гласуване предложението на 

господин Ивков. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 5 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков и 

Цветанка Георгиева), против – 9 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Александър Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров и Таня 

Цанева), извън залата са (Севинч Солакова, Катя Иванова и Николай 

Николов). 

Остава текста на докладчика. 

Продължаваме, колеги. 

Приключихме ли със стр. 5? 

Ако по нея няма предложения за изменения, моля да 

преминем на стр. 6. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: На мен ми се струва абсолютно 

нелогично един избирател да може да участва само в една подписка, 

а пък една партия да може да участва в четири местни коалиции. Не 

виждам никаква логика в това. (Уточнение извън микрофоните.)  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Има 265 общински избирателни 

комисии и съответно една партия, регистрирана в Централната 

избирателна комисия, може да участва в 265 различни местни 

коалиции, защото тук е важен местния избор. Тоест всяка 

община си е изборен район, там се… 

Избирателите подкрепят регистрацията на партия и 

коалиция в ЦИК. Местните коалиции нямат нужда от 

избиратели, които да ги подкрепят, с което мисля, че отговарям 

на въпроса.  

Освен това, това е законодателно решение. Не съм си го 

измислила. Просто в Изборния кодекс пише, че всеки избирател 

може да участва само в една подписка за всеки отделен вид 

избор.  
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А регистрацията в ЦИК на партия и коалиция е обща, тя 

е за участие в изборите за общински съветници и кметове и 

съответно подкрепата е обща. А местните коалиции, когато се 

регистрират, там нямат подписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги искат 

ли да вземат отношение?  

Има ли неравнопоставеност от наша страна на 

гражданите и на партиите или това е предвидил Изборния 

кодекс – да могат партиите да участват в различни местни 

коалиции, а гражданите извън партиите все пак коалиция или 

инициативен комитет. 

Да го гласуваме ли, колеги? 

РЕПЛИКИ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме 

нататък. 

Преминаваме на стр. 7. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В раздела на стр. 7 правя една 

корекция, която съм направила на моя екземпляр, но не е 

отразена. Разделът е IV – „Изпращане на списъци след 

регистрацията за участие в изборите на партии и коалиции. 

Отпада думата „допускане“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги 

желаят ли да вземат думата по стр. 7? – Не виждам. 

Колеги, да остане ли т. 39 или не? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Преминаваме на 

стр. 8, т. 47. 

Има ли бележки по стр. 8? – Няма. 

Колеги, приключихме четенето по страници. 

Процедура по гласуване на предложеното принципно 

решение за регистрация на партиите и коалициите.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Георги Баханов, Катя Иванова и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 706. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Идеята ми е да систематизираме вече 

решенията за регистрациите в Централната избирателна комисия. 

Това решение да направим буле на първата страница – 

„Регистрация на партии и коалиции в ЦИК“, да публикуваме 

текста на това взето решение, а отдолу и съответното решение 

за структурирания и т.н.  

Мисълта ми е да ги отделим, за да могат да си действат 

до 2 ноември 2019 г. – в срока.  

Това е предложението ми – да мине в буле 2, това 

решение, заедно със структурираните видове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И аз правя 

предложение – изрично съобщение, че ЦИК ще прави 

регистрация на партии и коалиции от 2 септември до … 

(Уточнение извън микрофоните.) 

Колеги, процедура по гласуване – протоколно 

определение по направеното от господин Чаушев предложение 

за качване на страницата на ЦИК, систематизиране на 

решенията по регистрация и по изготвяне на специално 

съобщение от кога до кога партиите и коалициите могат да се 

регистрират. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 
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Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма, извън залата са (Георги Баханов и Катя 

Иванова). 

Приема се единодушно. 

Колеги, ако сме свършили с точката за изменение и 

допълнение на принципни решения, да се върнем на госпожа 

Стефанова… 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, в моя папка съм качила 

съобщението във връзка с решение № 705, което приехме. Моля 

да го погледнете, за да бъде качено на нашата страница.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние сме гласували 

да има съобщение, само да видим как изглежда.  

Според мен второто решение е водещото, а другото е 

само за изменение и допълнение. (Уточнение извън 

микрофоните.) 

Колеги, ако сте съгласни, докладчикът да го представи за 

подпис, тъй като ние сме гласували.  

Да приключим с доклада от вчера на госпожа Стефанова 

за Корея и пълномощното за представителя на Корея.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, връщам на доклад 

вх. № ЦИК-07-92-6 от 21 август 2019 г. И двете писма – 

превода и полученото на английски писмо, са публикувани в 

папка от 21 август 2019 г. във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали.  

Другото писмо, което обсъждахме, е с № ЦИК-07-184-7, 

в което са ни изпратили отново кандидатурата на корейския 

кандидат за генерален секретар на Организацията – господин 

Джон Хюн Чой. Номерата са ЦИК-07-92 и ЦИК-07-184 в папка 

от 21 август 2019 г. с мои инициали. 
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От Секретариата на A-WEB са ни изпратили формуляр на 

пълномощно във връзка с това, че няма да имаме възможност 

да присъстваме на Четвъртото общо събрание на 

Организацията. Преведено е и на български. Те се позовават на 

чл. 14.2.1. от Устава, както и свързан с него е и чл. 15.4.1.  – 

„Вземане на решение, кворум, представлява мнозинството от 

членовете на Изпълнителния съвет. Ако даден член е 

възпрепятстван да присъства на заседанието, този член може да 

представи на Секретариата в писмен вид своето решение по 

точките от предложения дневен ред или да делегира правото си 

на глас на друг член на Изпълнителния съвет. В този случай 

членът ще се счита за присъстващ на заседанието“.  

Моето предложение е Централната избирателна комисия 

да делегира права и да подпише изпратения формуляр за 

пълномощно и да изрази становище в подкрепа на корейския 

кандидат за генерален секретар. (Уточнение извън 

микрофоните.)  

Изпратили сме писмо, само че няма да присъстваме.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ние не сме взели решение кой ще 

подкрепим. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да, затова сега го предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. 

Не сме отговаряли. От вчера го насрочихме за днес, за да 

помислим малко. (Уточнение извън микрофоните.) 

Колеги, нали го върнахме за доклад. Обсъждаме го. 

Никой не е давал отговор. 

Имате думата. (Господин Ивайло Ивков говори на 

изключени микрофони.) 

Колеги, подкрепям казаното от госпожа Стефанова. 

Какви са фактите? Ще отидем ли в Индия? – Няма да отидем. 

По-добре да участваме макар и с упълномощено от нас лице 
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отколкото въобще да не участваме. (Уточнение извън 

микрофоните.) 

Корейският кандидат е достоен. Ако го изберат, 

надяваме се, че ще сме спомогнали за това и поне ще имаме 

добър принос, отколкото иначе да не гласуваме въобще за 

никой. 

Имате думата, колеги. Аз казах своето становище. 

Колеги, има ли противно становище – да не даваме 

пълномощно? Ако имате, някой да каже, да го защити. Ако – 

не, да подложим на гласуване предложението на госпожа 

Стефанова. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Считам, че тази форма е 

определена от тях за удобство за представяне на съответното 

Общо събрание, но за тях е по-важно какво становище ще 

изрази Централната избирателна комисия.  

Затова трябва да решим по всички теми или точки от 

дневния ред по кои ще вземем отношение и предоставяме право 

нашето становище да бъде представено от кого? – От 

представителя на Корея на това Общо събрание. Но е по-важно 

ние да кажем какво? – Че решаваме да издигнем кандидатурата 

си за втори мандат и подкрепяме кандидатурата на Корея за 

генерален секретар или изпълнителен директор. 

Това са двете неща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура 

по гласуване по така направеното предложение – да дадем 

конкретно пълномощно с изрични параметри представителят на 

Южна Корея за какво може да гласува вместо ЦИК – България. 

Госпожа Стефанова ще изготви в този вид пълномощно, 

съобразено с нашето решение. 

Процедура по гласуване. 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 
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Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са 

(Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Имате ли друго, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, отново днес са ни 

изпратили напомнително писмо относно призив за участие в 

публикация, която ще бъде като презентация в навечерието на 

Конференцията на A-WEB.  

Докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, връщаме се към точка първа от дневния ред:  

 

1. Доклади относно искания за отваряне на 

запечатани помещения. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, ще бъда 

съвсем кратък. 

Постъпило е искане от кмета на община Димитровград 

господин Димов, който ни моли да му предоставим възможност 

за преместване на изборните книжа и материали от изборите за 

общински съветници и кметове и Национален референдум на 

25 октомври 2015 г. в друга стая в общината, с оглед 

осигуряването на възможността за подреждането на изборните 

книжа.  

Подготвил съм Проект, който е качен в днешно 

заседание, а именно № 701. 

Моля да го погледнете и да го приемем.  
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За протокола, искането на кмета на община 

Димитровград е с вх. № МИ-14-6 от 19 август 2019 г., на която 

дата е качено и в моя папка от заседанието. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, чухте доклада за отваряне на запечатано 

помещение в община Димитровград. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Димитър 

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

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

против – няма, извън залата са (Стефка Стоева, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 707-МИ/НР. 

Друг доклад по тази точка? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

 

2. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, преди 

време Ви бях докладвал едно искане за изплащане на 

възнаграждения на Общинска избирателна комисия – 

Калояново, с което бяха поискали да им бъде заплатено 

възнаграждение за две заседания, а именно проведени на 

14 юни 2019 г. и на 24 юни 2019 г., като за второто при 

доклада, който е на 4 юли 2019 г.  



 81 

Самият аз предложих да не бъде заплащано 

възнаграждение, тъй като в същото, поне по протокола, който 

беше предоставен, не се разбираше защо е проведено самото 

заседание, освен факта на подготвянето и предоставянето на 

удостоверението на избрания общински съветник на мястото на 

освободен такъв поради подадена от него молба поради 

несъвместимост. 

В допълнение, с вх. № МИ-15-141 от 21 август 2019 г., 

след като председателя на Общинската избирателна комисия – 

Калояново, се свърза с колегата Солакова, след това разговаря 

и с мен, се оказа, че в това заседание освен удостоверението е 

имало въпрос, който е бил поставен на разглеждане преди да 

бъде дадено удостоверението, свързано с промяната на 

постоянния и настоящия адрес на избрания от листата 

общински съветник на мястото на освободения, който въпрос е 

било необходимо да бъде обсъден, тъй като, доколкото е видно 

и от самия протокол, допълнително предоставен за заседанието, 

от 24 юни 2019 г. излиза, че има промяна в адресната 

регистрация, което води съответно и до притеснението от 

страна на общинската избирателна комисия – е ли възможно 

той да бъде обявен за избран по отношение на общинския 

съвет? 

Искана е и допълнителна справка както от общината, 

така и съответно от МВР.  

В тази връзка считам, че при всички случаи има 

основание за изплащане на възнаграждението, поради което 

върнах на доклад, и Ви предлагам да одобрим възнаграждение 

за заседание на Общинска избирателна комисия – Калояново, 

като на това заседание на 24 юни 2019 г. са присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и трима членове. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 
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Колеги, чухте предложението за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Калояново, област Пловдив. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Димитър 

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

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

против – няма, извън залата са (Стефка Стоева, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Господин Андреев няма друго по тази точка. 

 

Колеги, връщаме се към точка пета от дневния ред: 

5. Проекти за решения за назначаване на общински 

избирателни комисии. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря госпожо 

Председателстваща. 

Колеги, докладвам Ви Проект за решение за назначаване 

на Общинска избирателна комисия – Полски Тръмбеш, област 

Велико Търново. 

Проектът на решението е в моя папка, с днешна дата. 

Писмото, което е пристигнало от кмета на Полски 

Тръмбеш, е с вх. № МИ-06-215/100 от 22 август 2019 г.  

Преписката е стандартна. Тя съдържа всички 

необходими документи, включително и протокола от 

проведените на 15 август 2019 г. консултации. Протоколът е 

подписан без особени мнения и възражения. 

Решението, което е взето, е да се избере 13-членна 

комисия, съгласно нашето разпределение, съгласно нашето 

Решение № 600. Поименно предложенията изглеждат така: 
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Председател – Пламен Илиев Георгиев – ГЕРБ, 

заместник-председател – Еленка Андреева Петкова – 

„Обединени патриоти“, заместник-председател – Юлиян 

Алиева Асанова – ДПС, секретар – Йоана Александрова 

Иванова – БСП.  

Членове: Славка Атанасова Чотова, Марияна Григорова 

Тодорова, Елена Тодорова Досева – ГЕРБ; Румяна Иванова 

Димитрова, Кръстина Богданова Костадинова, Ангел Петров 

Петров – БСП; Веселин Георгиев Ангелов – „Обединени 

патриоти“, Емилия Емилова Георгиева – партия „Воля“; Ирена 

Стефанова Петрова – политическа коалиция „Демократична 

България – Обединение“. 

Това е предложението ми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, Колеги, чухте предложението на докладчика за състав 

на Общинската избирателна комисия в Полски Тръмбеш. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Георги 

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

Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма, извън залата са (Стефка Стоева, Севинч 

Солакова, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Николай Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 708. 

Имате ли друг доклад, господин Димитров? – Не. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, предлагам Ви Проект за решение за назначаване на 

Общинска избирателна комисия в община Драгоман, Софийска 

област.  
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Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-215/93 от 22 август 

2019 г. от кмета на община Драгоман, Софийска област, с 

предложение за състав на общинската избирателна комисия в 

общината. 

Консултациите в Драгоман са проведени на 19 август 

2019 г. На тези консултации е постигнато пълно съгласие. 

Протоколът е подписан без особени мнения и възражения. 

Присъствали са всички парламентарно представени партии и 

коалиции, както и партиите и коалициите, които имат членове в 

Европейския парламент. Предлагам Ви следния Проект за 

решение: 

„Назначава Общинска избирателна комисия в община 

Драгоман, Софийска област, в състав от 13 членове, както следва: 

Председател – Иво Цветанов Миланов – ГЕРБ, заместник-

председател – Галя Найденова Иванова-Тодорова – „Обединени 

патриоти“, заместник-председател – Ваня Младенова Петрова – 

ДПС, секретар – Павлина Димитрова Влашева – БСП.  

Членове: Милена Кирилова Пейчева, Тодорка Миткова 

Дорутева и Бистра Георгиева Грозданова – ГЕРБ; Милка Петрова 

Василева, Лъчезар Милков Василев и Мариела Венциславова 

Милева – БСП; Зоя Велчева Георгиева – „Обединени патриоти“, 

Йонко Лозанов Лозанов – „Воля“; Надежда Иванова Велинова - 

„Демократична България“. 

Предложени са и четирима резервни членове. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Войнов. 

Колеги, Колеги, чухте доклада за Общинска избирателна 

комисия – Драгоман. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 
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Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), 

против – няма, извън залата са (Стефка Стоева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Мария Бойкинова и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 709. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, би следвало във 

вътрешна моя папка да има Проект за решение за назначаване на 

Общинска избирателна комисия – Чирпан.  

С вх. № МИ-06-215/37 от 21 август 2019 г. сме получили 

преписка от община Чирпан за проведена на 19 август 2019 г. 

консултация на местните ръководства в община Чирпан, на 

която са участвали всички парламентарно представени партии, 

включително и извънпарламентарната,  която има 

представители в Европейския парламент. На срещата са 

постигнали съгласие по отношение на състава и 

разпределението на ръководните места в общинската 

избирателна комисия. Документите са в преписката. 

Ще зачета предложенията за състава на тази общинска 

комисия. 

За председател – Димитър Славов – ГЕРБ, заместник-

председател – Стефан Атанасов – „Обединени патриоти“, 

заместник-председател – Златина Христозова – ДПС, секретар – 

Иванка Иванова – коалиция от партии БСП.  

По-надолу, съответните членове: Наталия Арабаджиева, 

Борислав Ненчев, Нанко Нанев, Йордан Тенчев, Стойо 

Манолов, Радка Танева, Пенка Овчарова, Петя Петкова и 

Мюжгян Петкова. 

Виждате и чии представители са от съответните 

политически сили. 

Предлагам да одобрим така предложения състав на 

Общинска избирателна комисия – Чирпан.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Само няма предложени резерви. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, няма. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението за състав на Общинска 

избирателна комисия в Чирпан. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за състава на тази 

комисия. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Димитър 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма, извън залата са (Стефка Стоева, Севинч 

Солакова, Георги Баханов, Мария Бойкинова и Николай Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 710. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам преписка, пристигнала 

в Централната избирателна комисия с вх. № ми-06-215/17 от 

20 август 2019 г. от проведени консултации за назначаване на 

Общинска избирателна комисия – Момчилград. Протоколът е 

изпратен от кмета на общината по имейла и е пристигнал при нас с 

вх. № МИ-06-215/17 от 20 август 2019 г. 

Проектът за решение, който Ви предлагам, е да назначим 

13-членна общинска избирателна комисия в община 

Момчилград, област Кърджали, както следва:  

Председател – Асен Милков Самуилов от ГЕРБ, 

заместник-председател – Павел Богомилов Гатев – БСП, 

заместник-председател – Димитрия Драганова Василева – 

„Обединени патриоти“, секретар - Динчер Фикрет Хабиб – 

ДПС, и членове: Кольо Стаматов Николов, Румяна Дафинова 

Бостанджиева, Лидия Владимирова Карусева – ГЕРБ; Дончо 
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Христов Колев, Любка Любенова Петкова, Недю Николов 

Рътов – БСП; Златко Милков Колачев – „Обединени патриоти“; 

Мануел Трифонов Баръмов – „Воля“; Цветан Петров Пенчев – 

коалиция „Да, за България“. 

Това е Проекта за решение, който Ви предлагам.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, госпожо Ганчева. 

Колеги, чухте доклада за Общинска избирателна комисия 

– Момчилград. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

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

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

Бойкинова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма, 

извън залата са (Александър Андреев, Мирослав Джеров и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 711. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е 

Проект за решение относно назначаване на Общинска 

избирателна комисия в община Долна Митрополия, област 

Плевен. 

На проведените консултации са участвали представители 

на парламентарно представените партии и коалиции, както  и 

коалицията, която има членове в Европейския парламент , 

съгласно наше решение. 

Постигнато е съгласие по отношение състава и 

ръководството, поради което ви предлагам да назначим 

общинска избирателна комисия в община Долна Митрополия в 

състав от 13 членове, както следва:  
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Председател – Йорданка Ангелова Илиева – ГЕРБ, 

заместник-председател – Кръстю Крачунов – коалиция БСП, 

заместник-председател Миглена Илиянова Илиева-Димитрова – 

ДПС, секретар – Здравка Димитрова Стефанова – коалиция от 

партии „Обединени патриоти“ и членове: Илонка Ангелова 

Йорданова, Людмила Георгиева Тодорова, Албена Красимирова 

Йотова – ГЕРБ; Лъчезар Филаретов Попов, Поля Георгиева 

Панова, Иваничка Цветанова Мусова – БСП; Пепа Богданова 

Андреева – „Обединени патриоти“; Иван Тодоров Еремиев 

„Воля“; Антоанета Петкова Русанова – коалиция 

„Демократична България – Обединение“ 

Представени са всички изискуеми  документи – 

декларации, дипломи за висше образование. 

Протоколът от консултациите е подписан без особени 

мнения и възражения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за Общинска избирателна комисия – 

Долна Митрополия. 

Има представени, доколкото виждаме, и четирима 

резервни членове. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за Общинска избирателна 

комисия – Долна Митрополия. 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са 

(Александър Андреев, Катя Иванова, Мирослав Джеров и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 712. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви и 

Проект за решение относно назначаване на Общинска 

избирателна комисия в община Велико Търново.  

На проведените консултации на 19 август 2019 г. са 

участвали всички представители на парламентарно 

представените партии и коалиции, както и коалиция 

„Демократична България – Обединение“, поради което 

Общинска избирателна комисия в община Велико Търново е в 

състав от 13 членове.  

Представени са всички изискуеми документи – 

декларации, дипломи за висше образование. 

Предлагам Ви да назначим за председател Десислава 

Стефанова Йонкова – ГЕРБ, заместник-председател – Кирил 

Георгиев Станчев – „Обединени патриоти“, заместник-

председател – Шенгюл Хасан Сармахмудова – ДПС, секретар – 

Христо Здравков Данев от БСП.  

Членовете, както следва: Николина Красимирова 

Митева, Силвия Дечева Дечева, Илмира Мирославова Илиева – 

ГЕРБ; Слав Красимиров Личев, Атанас Николаев Аджемов, 

Светлана Георгиева Иванова – БСП; Мирослав Данев Манев – 

„Обединени патриоти“; Милена Христова Филкова – „Воля“; 

Калина Недева Романова – коалиция „Демократична България – 

Обединение“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за Общинска избирателна комисия – 

Велико Търново. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за Общинска избирателна 

комисия – Велико Търново. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Димитър 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, и Цветанка Георгиева), 
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против – няма, извън залата са (Стефка Стоева, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Мирослав Джеров, Николай Николов и 

Таня Цанева). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 713. 

Имате ли друг доклад? – Нямате. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председателстваща. 

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-06-215/117 от 22 август 

2019 г. в моята днешна папка от община Първомай е постъпило 

предложение от кмета на община Първомай за назначаване на 

общинската избирателна комисия. Консултациите са проведени 

на 16 август 2019 г. Постигнато е съгласие. На консултациите 

са присъствали всички парламентарно представени партии и 

коалиции. Предложението за състав на общинската избирателна 

комисия е за 11 членове в следния ред: 

Председател – Руска Димова – ГЕРБ, заместник-

председатели Елена Ангелова – „Воля“, Гергана Ганчева – 

„Обединени патриоти“, секретар – Петранка Димитрова – БСП. 

За членове са определени: Красимира Дамянова, Никола 

Николов, Донка Тодорова – ГЕРБ; Стоян Стоянов, Илко 

Стойчев Динков, Стойка Славенова Митрова – БСП;  Емануил 

Желязков Димитров – „Движение за права и свободи“. 

Има резервни членове на ОИК – Първомай, в съответния 

ред, както са изброени. 

Общинската избирателна комисия встъпва в 

правомощията си на 7 септември 2019 г. На назначените 

членове да се издадат удостоверения.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Има и петима резервни членове. 

Колеги, чухте доклада за назначаване на Общинска 

избирателна комисия в Първомай. 
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Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за Общинска избирателна 

комисия – Първомай. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Димитър 

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

Ганчева, Катя Иванова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против 

– няма, извън залата са (Стефка Стоева, Александър Андреев, 

Георги Баханов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 714. 

Имате ли друг доклад, господин Джеров? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Нямам друг доклад. Благодаря Ви. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

на първо място Общинска избирателна комисия – Съединение, 

като предложение за състав. 

Има постигнато съгласие. Консултациите са проведени на 

19 август 2019 г. Може би е във вчерашната папка, защото трябваше 

да се направи допълнително уточнение по отношение на 

окомплектованата преписка от общинската администрация. 

Участвали са в консултациите представителите на всички 

парламентарно представени партии и коалиции  и на коалицията 

в Европейския парламент с право на представител.  

Предлага се 13-членна комисия в следния състав: 

председател – Янко Христов Радунчев – ГЕРБ, заместник-

председател Николай Георгиев Стойчев – ДПС, заместник-

председател Йорданка Петкова Манчева – „Воля“, секретар – 

Цветана Кръстева Кръстева – коалиция „БСП за България“.  

За членове: Чудомира Любенова Алова, Йорданка 

Стоянова Кичукова, Недка Милева Радева от ГЕРБ; Мария 

Димитрова Манчева, Христо Стоянов Господарски, Йорданка 
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Иванова Кацерска – коалиция „БСП за България“; Димитър 

Николов Гулев и Стойчо Иванов Ангелов – коалиция 

„Обединени Патриоти“; Костадин Георгиев Апостолов – 

коалиция „Демократична България – Обединение“. 

Предложени са и лица за включване в резервния състав.  

Предлагам да гласуваме състава на ОИК – Съединение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за Общинска избирателна комисия – 

Съединение. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за Общинска избирателна 

комисия – Съединение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Димитър 

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

Ганчева, Катя Иванова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против 

– няма, извън залата са (Стефка Стоева, Александър Андреев, 

Георги Баханов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 715. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващата комисия, която 

Ви предлагам е ОИК – Брезник, област Перник.  

Получили сме комплектувана преписка от кмета на община 

Брезник по образец. Проведените консултации на 16 август 2019 г. 

са приключили със съгласие. Протоколът от консултациите е 

подписан без особени мнения и възражения. Участвали са всички 

партии и коалиции, които имат право на представителство в ОИК. 

Предлага се 13-членна комисия в следния състав: председател 

– Петя Николаева Петрова – ГЕРБ; заместник-председатели: Ани 

Божидарова Иванова – коалиция „Обединени Патриоти“, и Гинка 

Симова Мирчева-Теофилова – ДПС, секретар – Десислава 

Михайлова Александрова – коалиция „БСП за България“.  
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Членове: Петя Пеева Пеева, Ангелина Борисова 

Георгиева-Колева и Димитринка Николова Арсова – ГЕРБ; от 

БСП: Марина Захариева Тенева-Дамянова, Антоанета Николова 

Методиева, Иван Димитров Ставрев; от коалиция „Обединени 

Патриоти“ – Любомир Василе Величков; от „Воля“ – Павлина 

Маринова Иванова, и от коалиция „Демократична България“ – 

Анастасия Йорданова Соколова.  

РЕПЛИКИ: Няма го в папката за Брезник. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Изпратила съм им по имейла още 

снощи според мен. 

Тогава нека друг да докладва, след това ще върна.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада на госпожа Солакова за Общинска 

избирателна комисия – Брезник. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за Общинска избирателна 

комисия – Брезник. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Димитър 

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

Ганчева, Катя Иванова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против 

– няма, извън залата са (Стефка Стоева, Александър Андреев, 

Георги Баханов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 716. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Последната ОИК, която Ви 

представям, е за ОИК – Петрич. 

Колеги, консултациите в Петрич са били на 16 август 2019 г. 

Постигнато е съгласие. Участвали са всички партии и коалиции с 

право на участие в ОИК. Предлага се 13-членна комисия. Всички 

документи са налице. Представям на вниманието Ви състава на 

Комисията: 
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Председател – Зорница Якова Гинова – ГЕРБ, заместник-

председатели – Соня Иванова Щуркова – коалиция „Обединени 

Патриоти“, и Иван Стоянов Стоилов от ДПС, секретар – Кирил 

Димитров Околски – „БСП за България“.  

Членове: Елена Гришева Георгиева от ГЕРБ. Специално 

тук в предложението е с тире „Великова“, но в декларацията е 

без. Надявам се в декларацията да е правилно изписано.  

Следващи членове от ГЕРБ: Илия Лъчезаров Атанасов и 

Мария Костадинова Стойковав; от БСП – трима членове: Ива 

Иванова Манова, Яна Димитрова Танкова и Валентина 

Георгиева Султанова; от коалицията „Обединени патриоти“ – 

Албена Кубратова Златкова; от „Воля“ – Виктория Георгиева 

Христова, и от коалиция „Демократична България“ – Радослав 

Василев Стойчев. 

Моля да назначим ОИК – Петрич, в този състав. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението за състав на Общинска 

избирателна комисия в Петрич. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма, извън залата са (Стефка Стоева, 

Александър Андреев, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 717. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с 

вх. № МИ-06-215/47 от 21 август 2019 г. е постъпило предложение 
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за назначаване на Общинска избирателна комисия в община 

Трекляно, област Кюстендил. 

Протокола от консултациите при кмета е от 19 август 

2019 г. на парламентарно представените партии. 

Предлагам да се назначи 11-членна общинска 

избирателна комисия, тъй като не е присъствал представител на 

коалицията, която има само представители в Европейския 

парламент – „Демократична България – Обединение“. 

Постигнато е съгласие между участващите в консултациите, 

парламентарно представени партии и коалиции . 

Уважаеми колеги, предлагам Ви да вземем решение, с 

което да назначим 11-членна общинска избирателна комисия в 

следния състав: 

Председател – Дияна Георгиева Джоглева-Стамболийска 

от ГЕРБ, заместник-председател – Камелия Кънчова Петрова-

Андонова – ДПС, заместник-председател – Мариета Найчова 

Александрова – „Обединени патриоти“, секретар – Асен 

Стоичков Икономов от коалиция от партии БСП.  

Членове: Владислав Кирилов Лехчански – „Воля“, 

Симеонка Асенова Велкова-Манова, Елка Захариева 

Стоименова, Елена Николова Стоянова – БСП;  Даниела 

Асенова Атанасова-Станчева, Жанина Василева Георгиева, 

Здравко Кирилов Бориславов – ГЕРБ.  

Предложени са и резервни членове – един от ГЕРБ, коалиция 

„БСП за България“, партия „Воля“ и коалиция „Обединени 

Патриоти“. 

Ако колегите държат, може да се направи 

последователността на партиите, както са в другите решения – да се 

обърнат. Сега видях, че така е изписано. Ще бъде уеднаквено с 

останалите решения за общински избирателни комисии. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за състав на Общинска избирателна 

комисия в Трекляно. 
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Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. Моля, процедура по 

гласуване. 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма, извън залата са (Стефка Стоева, Кристина Цанкова-

Стефанова, Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков и 

Николай Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 718. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, следващото 

предложение е с вх. № МИ-06-215/124 от 22 август 2019 г. от кмета 

на община Провадия. 

В община Провадия е постигнато съгласие по отношение 

както на ръководството, така и на състава на общинската 

избирателна комисия. Предлага се 13-членна общинска 

избирателна комисия. Изчитам Ви съгласието между 

парламентарно представените партии и коалиции  и коалиция 

„Демократична България – Обединение“, която има 

представители само в Европейския парламент, което са 

постигнали и което евентуално да обективираме в решение на 

Централната избирателна комисия. 

Предложението е: председател – Валери Иванов Радев от 

ГЕРБ; заместник-председател Тодорка Николова Иванова – 

ДПС, заместник-председател – Женя Тодорова Милкова – 

„Воля“, секретар – Валентина Костадинова Кирова – БСП. 

Членове: Ивайло Дианов Парушев, Виолета Асенова 

Мишкова, Мадлена Юриева Самоилова – ГЕРБ; Галина 

Георгиева Стоянова, Гергана Петрова Николова, Драгомир 

Георгиев Георгиев – БСП; Стойка Славова Велева-Йорданова, 

Росица Тодорова Стоянова – „Обединени патриоти“; Росица 
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Хинева Петрова – коалиция „Демократична България  – 

Обединение“. 

Колеги, само една подробност за пълнота на доклада. За 

Ивайло Дианов Паруше, член от  ГЕРБ, има представена не 

диплома, а удостоверение за „доктор“. Присъдена титла 

„доктор“.  

Има и резервни членове за ОИК – Провадия: един от 

БСП, двама от ГЕРБ и един от „Демократична България – 

Обединение“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за състав на Общинска избирателна 

комисия в Провадия. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са 

(Стефка Стоева, Александър Андреев, Ивайло Ивков и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 719. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващия доклад за назначаване на 

Общинска избирателна комисия – Разлог, с вх. № МИ-06-215/20 

от 21 август 2019 г. Протоколът е от 16 август 2019 г. 

Постигнали са съгласие парламентарно представените партии 

и коалиции и коалиция „Демократична България  – обединение“, 

която има представител в Европейския парламент. Има 

изпратено предложение от инж. Гърменов, който е „за кмет на 

община Разлог“, съгласно Заповед № РД-15-740 от 13 август 

2019 г. на кмета на община Разлог, за състав на 13-членна 

общинска избирателна комисия в Разлог.  
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Отварям скоба, на обяд им се обадих, тъй като бяха 

изпратили копия. Хората донесоха оригиналите, така че Ви го 

докладвам с оригиналните декларации, предложения и т.н. 

Всички общини така да действат. 

Предложението е следното: председател – Елена 

Кирилова Пандева – ГЕРБ, заместник-председател – Татяна 

Димитрова Лазарова-Цанева – БСП, заместник-председател – 

Мария Иванова Прешелкова – „Обединени патриоти“, секретар 

– Любомир Василев Влайн – „Демократична България – 

Обединение“, и членове: Любка Благоева Крънчева, Илонка 

Захариева Пандева, Нели Асенова Благоева – ГЕРБ; Славчо 

Иванов Попов, Иван Тодоров Цирков и Михаела Георгиева 

Клечерова – „БСП за България“; Айше Али Дервиш – ДПС; 

Костадинка Христова Кърджиева – „Обединени патриоти“; 

Фади Ради Хеджауи - „Воля“. 

Имаме резерви – един от ГЕРБ и един от „Воля“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за състав на Общинска избирателна 

комисия в Разлог. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Георги Баханов, Димитър 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – 1 (Йорданка Ганчева), извън залата 

са (Стефка Стоева, Севинч Солакова, Александър Андреев и 

Николай Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 720. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам писмо с 

вх. № МИ-06-215/99 от 22 август 2019 г. от община Родопи, област 

Пловдив. Протоколът от проведените консултации е от 20 август 
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2019 г. Постигнато е единодушно съгласие между всички 

присъстващи за състава на общинската избирателна комисия на 

територията на община Родопи, което съгласие ни е предоставено и 

на нас, за да можем да го обективираме в решение на Централната 

избирателна комисия.  

Колеги, представям на вниманието Ви Проект за решение за 

назначаване на Общинската избирателна комисия – община 

Родопи, област, Пловдив, както следва: 

Председател – Евелина Русчева Божикова – ГЕРБ, 

заместник-председател – Ивелина Димитрова Стефанова – ДПС, 

заместник-председател – Екатерина Ангелова Асенова – „Воля“, 

секретар – Радостин Любомиров Семерджиев – БСП, и членове: 

Нели Петрова Велкова, Румяна Благоева Бръскова и Даниела 

Йорданова Кузманова от ГЕРБ; Иванка Петкова Петкова, Радослав 

Васков Тачев и Георги Костадинов Илчев от БСП; Виолета Стоева 

Гайдарова, Нешко Траянов Узунов – „Обединени патриоти“; Валя 

Иванова Кръстанова от „Демократична България – Обединение“. 

Тринадесетчленна избирателна комисия в община Родопи, 

област Пловдив. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

И петима, предложени за резерви. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Имаме двама от ГЕРБ, един от БСП, 

един от „Воля“ и един от коалиция „Демократична България  – 

обединение“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за състав на Общинска избирателна 

комисия в община Родопи, Пловдивска област. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Таня Цанева и Цветанка 
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Георгиева), против – няма, извън залата са (Стефка Стоева, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Мирослав Джеров и 

Николай Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 721. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо 

Председателстваща, към вх. № МИ-06-215/11 от 22 август 

2019 г. от община Шумен са ни изпратили към наше решение, 

по което бях докладчик, за назначаване на състава на 

общинската избирателна комисия в Шумен, допълнителни 

документи за правоспособност на предложените членове на 

ОИК – Шумен, а именно: с юридическо образование на 

Василина Кънчева – председател, Севдалина Герджикова – 

заместник-председател, Дениз Джелял – секретар, Дилян Нанев 

– член, Мария Василева – член.  

Изпратени са ни: „Вярно с оригинала“, заверени 

удостоверения за правоспособност, които следва да бъдат 

приложени към преписката на Общинска избирателна комисия 

– Шумен, за пълнота на документацията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Имате ли да докладвате друг доклад, господин Баханов? – Не. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка 

има Проект относно назначаване на общинска избирателна 

комисия в община Баните, област Смолян. 

На проведените консултации на 19 август 2019 г. са 

участвали всички представители на парламентарно 

представените партии и коалиции, както и на коалицията, която 

има член на Европейския парламент, съгласно наше решение, в 

резултат на което Общинската избирателна комисия в Баните е 

от 13 членове. Представени са всички изискуеми документи – 

декларации, дипломи за висше образование, пълномощни на 
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участвалите в консултациите, представители на партиите и 

коалициите. 

Предлагам Ви да назначим за председател на ОИК в 

община Баните Митко Митев Огнянов от ГЕРБ, заместник-

председател – Владимир Райчев Кадиев от „Обединени 

патриоти“, заместник-председател – Владимир Бисеров Пенев 

от ДПС, и секретар – Искра Алекова Маджарова от БСП.  

Членове: Антонина Емилова Белчева, Пенчо Илиев 

Токучев, Нешка Якимова Шехова – ГЕРБ; Евгения Кирилова 

Бояджиева, Иглика Давидова Черкезова, Янка Йорданова 

Фиданова – БСП; Антон Иванов Шишков – „Воля“; Александра 

Руменова Бояджиева – „Обединени патриоти“; Валери 

Самуилов Ханчов – коалиция „Демократична България – 

Обединение“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада за Общинска избирателна комисия в 

община Баните. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма, извън залата са (Стефка Стоева, 

Александър Андреев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров и 

Николай Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 722. 

Колеги, има ли други доклади по състав на общински 

избирателни комисии? – Не виждам. 

 

Преминаваме към точка седма от дневния ред: 

7. Разни. 



 102 

Понеже господин Николов имал да докладва нещо, 

господин Войнов, ще докладвате ли вместо господин Николов в 

т. „Разни“? 

Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо председателстваща, колеги, 

докладвам Ви за сведение писмо с вх. № МИ-22-41 от 22 август 

2019 г. от госпожа Стефка Даутова.  

Спомняте си, че преди време ни беше писала писмо с 

въпрос, че в изборния ден ще е в провинцията и как може да 

гласува. Изпратихме й отговор и сега тя отново задава същия 

въпрос. 

Предлагам това писмо за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви 

предложение за одобряване на разход за ремонт на столове в 

помещенията, които са ползвани от Централната избирателна 

комисия при произвеждане на изборите за членове на 

Европейския парламент. 

Докладната е с вх. № ЦИК-09-160 от 22 август 2019 г. 

Въз основа на извършено проучване за ремонт на столове и 

представена в ЦИК оферта на стойност 2968 лв. без ДДС, 

предлагам този разход да бъде одобрен – с ДДС общо 3561 лв. 

за извършване на ремонта на столовете в помещенията на 

Народното събрание, ползвани по време на изборите от 

Централната избирателна комисия 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада на госпожа Солакова.  

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за одобряване на разхода.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Димитър 
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Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма, извън залата са (Стефка 

Стоева, Александър Андреев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева и 

Николай Николов). 

Приема се единодушно. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

писмо от Министерството на финансите  във връзка с бюджетна 

процедура 2020. Може да се запознаете подробно. В тази процедура, 

свързана и с определените 3-годишни разходни тавани,  се представя 

и нов Проект за новия 3-годишен период. Имаме време, в което да 

представим нашето предложение за бюджета за следващата година.  

Получили сме писмо от Администрацията на 

Министерския съвет по отношение на решението за контрол за 

отпечатване на бюлетините. Нямат бележки и нови предложения. 

От община Гълъбово сме получили информация за секциите, 

но тази информация в електронен вид я очакваме от ГД „ГРАО“, за 

да я публикуваме на нашата страница с броя на избирателите. Все 

още не сме получили от ГД „ГРАО“ отговор на нашето писмо. 

От община Рила имаме информация за предадения архив от 

общинската избирателна комисия с мандат 2015-2019 г.  

Община Ново село ни информира за готовността за 

осигуряване на условия и предоставяне на съответна техника на 

общинската избирателна комисия с новия мандат. 

Имаме и информация за кметствата, в които ще се произведат 

избори за кметове на кметства. Отново тази информация на хартиен 

носител е в обособена папка, но така или иначе я чакаме в 

електронен вид. 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо и 

от кмета на община Девин във връзка с § 153 – кметствата, в които 

ще се произвеждат избори. Надявам се наистина на страницата на 

всяка община тази информация да фигурира, да я получим и в 

електронен вид, за да можем да качим необходимата информация на 
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нашата страница и да имаме справка и за прогнозния брой на 

бюлетините. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Друг доклад? – Не. 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в моя папка е 

публикуван Проект на писмо във връзка с взетото решение за 

представителство от страна на Секретариата на Четвъртото общо 

събрание на A-WEB. 

Моля да го погледнете. (Уточнение извън микрофоните. 

Господин Ивайло Ивков говори на изключени микрофони.) 

„Ако даден член е възпрепятстван да присъства на 

заседанието, този член може да представи на Секретариата в писмен 

вид своето решение по точките от предложения дневен ред и да 

делегира правото си на глас на друг член на Изпълнителния съвет“. 

(Господин Ивайло Ивков говори на изключени микрофони.) 

Това е – да присъства на заседанието. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, има ли други предложения? – Не виждам. 

Моля, да одобрим текста на пълномощното, което трябва 

да бъде изпратено. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Димитър 

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

Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 1 (Мария 

Бойкинова), извън залата са (Стефка Стоева, Александър Андреев, 

Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова и Николай 

Николов). 

Приема се. 

Колеги, обявявам 10 мин. почивка. 

 

(След почивката.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължава 

заседанието. 

Колеги, в моя папка има качен Проекта с предложение за 

изменения на Решението за работните групи.  

След проведени предварителни разговори Ви предлагам 

промени в съществуващите групи и създаване на още няколко 

нови работни групи, за да можем да осигурим работа и по 

международната си дейност, по „Въпроси и отговори на 

граждани“ и по назначаването на общинските комисии и 

тяхната дейност. 

Виждате групата по Методическите указания, че беше 

поета от мен. 

Господин Войнов и госпожа Стефанова разменят своите 

места по тяхно желание в групата за компютърната обработка, 

защото за госпожа Стефанова е голяма тежест да ръководи тази 

група и разяснителната кампания. 

Групата по „Въпроси и отговори“ с ръководител 

господин Ивков и двама членове. 

Колеги, отворено е. Казвайте кой още иска.  

Международната дейност е с ръководител госпожа 

Цанева. 

Назначаването и работата на общинските избирателни 

комисии – госпожа Ганчева. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да ме включите в работна група 

1.16. – по назначаване на общинските избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Колеги, казвайте кой къде иска да се включи?  

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Къде са другите групи? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Те са в 

първоначалното решение. Това е решение само за изменение и 
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допълнение на съществуващите групи. Помните ги как са – по 

обучението, по общата дейност, финансови въпроси. Всички 

работни групи, както си бяха. Те съществуват до 1.12 ли бяха? 

Новосъздадените носят заглавие – 1.14, значи имаме 13 групи с 

първоначалното решение. 

Други желаещи във „Въпроси и отговори“, колеги? Там 

трябва да попълваме добре нашата страница. Въпросите и 

отговорите ще бъдат много. (Господин Ивайло Ивков говори на 

изключени микрофони.) 

Досега няма някой, който да отговаря, пък идват писма, 

идват искания, становища. Нека някой се занимава с това. Така 

или иначе не сме изолирани.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: А групата „Въпроси и отговори“ 

какво ще прави? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Това, което трябва 

да качваме. Ще се грижи за нашата страница да постъпват най-

често повтаряните и най-интересните въпроси, за да може да се 

уведомяват гражданите, партиите и коалициите, да не 

повтаряме едни и същи отговори до безкрай. Нали това 

решихме – малко да свием и да концентрираме отговорите си, 

за да можем да си гледаме същинската работа.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ще се грижи за това, което качваме на 

страницата. Така ли да разбирам? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: То минава през 

залата, за да се качи на страницата. Да, така е. Ще се обсъжда, 

ще се концентрира. (Уточнение извън микрофоните.) 

Госпожа Стефанова казва „Включително въпросите и 

отговорите, които ще качваме във Фейсбук“.  

Колеги, изберете си още. Приобщете си още членове, 

използвайте чара. 

Колегата Ивков предлага още един човек за работна група 

„Въпроси  и отговори“. То става по желание. Той не посочва.  
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Господин Ивков склони и госпожа Бойкинова. 

(Уточнение извън микрофоните.) 

Има ли други предложения? – Не виждам. 

Колеги, моля процедура по гласуване на предложеното 

Решение за изменение на Решението за работните ни групи.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

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

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), 

против – няма, извън залата са (Александър Андреев и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Решението е № 723. 

Колеги, моля да обърнете внимание на още едно писмо. 

Обсъждахме да информираме всички държавни органи, които имат 

участие в изборния процес в местните избори, че сме започнали 

своята дейност, че очакваме от тях също да се включат, съобразно 

своите компетентности, и да посочат хора, контакти, с които да 

работим. Да ги подсетим, че е време да започваме и че се надяваме 

на бъдещо добро сътрудничество. 

Ако писмото не е качено, ще Ви го изчета: 

„Във връзка с насрочените с Указ № 163 от 10 юли 2019 г. на 

президента на републиката, обнародван еди кога си, за избори за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се 

обръщаме към Вас с молба да координираме възложените ни от 

Изборния кодекс съвместни дейности, съобразно нашата 

компетентност. 

С оглед горното и с цел осигуряване на добра 

комуникация в изборния процес Ви молим да посочите лицата 

от Вашата институция, пряко натоварени и отговорни за 

произвеждането на изборите, както и техните длъжности и 

контакти за връзка. 
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Използваме случая да Ви благодарим за доброто 

партньорство между двете институции досега.  

Предлагам да бъдат двата органа – това са институциите 

малко, като оставаме отворени за предложения за подобряване 

работата на ЦИК и на взаимната ни работа с оглед 

произвеждане на честни и законосъобразни избори за органи на 

местната власт.“ 

Какво мислите, колеги? 

Напомняме за Указа, искаме натоварените с тези 

правомощия длъжностни лица и оставаме в очакване.  

Адресатите: Народното събрание, Министерския съвет, 

Министерството на финансите , Министерството на вътрешните 

работи, МВР – Главна дирекция „Национална полиция“, МВР – 

Дирекция „Миграция“, Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството, Главна дирекция „ГРАО“, 

Министерството на правосъдието, Министерството на 

образованието и науката, Върховния административен съд, 

Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция 

„Национална сигурност“, Държавна агенция „Електронно 

управление“, Столична община, всички областни управители, 

до всички кметове на общини, омбудсмана на Република 

България, Съвета за електронни медии, Българската национална 

телевизия, Българско национално радио, Националното 

сдружение на общините в Република България , Печатницата на 

БНБ. 

Сещате ли се за други? 

КАТЯ ИВАНОВА: Министерството на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, 

Министерството на външните работи. (Уточнение извън 

микрофоните.) 

Има предложение за Държавната агенция за закрила на 

детето. 
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Дали да не призовем и Комисията за защита на личните 

данни? 

РЕПЛИКИ: Да. (Уточнение извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предложиха 

Националната служба за охрана.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Комисията за защита от 

дискриминация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

РЕПЛИКА: Съдилищата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Аз също си мислех 

за всички административни съдилища, не само до Върховния 

административен съд, но ще стане… 

Колеги, пропуснали сме Сметната палата. (Уточнение 

извън микрофоните.) 

Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и „ГРАО“ е включена. 

Други колеги? 

РЕПЛИКИ: Националния статистически институт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

А НАП и Националния осигурителен институт? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Те нямат ангажименти към 

изборния процес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Сещате ли се за 

други адресати, колеги? 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Колеги, ако няма други предложения и допълнения, 

моля, процедура по гласуване да изпратим писмо с прочетеното 

съдържание до тези държавни органи – еднолични и 

колективни. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), 

против – няма, извън залата са (Александър Андреев и Николай 

Николов). 

Приема се единодушно. 

Колеги, 220 са общинските избирателни комисии, които 

са постъпили в ЦИК. Нашето Деловодство ще работи утре, така 

че всеки, който желае да подава, може да донесе документите 

си. 

Колеги, закривам заседанието. 

Приятни събота и неделя! 

Насрочвам следващото за 26 август 2019 г., понеделник, 

от 10,00 ч. 

 

(Закрито в 17,50 ч.) 

 

 

     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Стефка Стоева 

 

   

СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

  Мая Станкова 


