
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 105 

 

На 27 август 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Съгласуване на Проекта за план-сметка.  

   Докладва: Севинч Солакова 

2. Обсъждане на проекти на принципни решения.  

   Докладва: Александър Андреев 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

   Докладват: Александър Андреев, 

     Георги Баханов 

4. Проекти на решения за назначаване на ОИК. 

   Докладват: Цветанка Георгиева, 

     Александър Андреев, 

     Таня Цанева, 

     Таня Йосифова, 

     Кристина Стефанова, 

     Димитър Димитров, 

     Йорданка Ганчева  

     Силва Дюкенджиева, 

     Севинч Солакова, 

     Георги Баханов, Катя Иванова, 

     Емил Войнов, Ерхан Чаушев  
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4а. Доклад относно обществена поръчка за преводачески 

услуги за нуждите на Централната избирателна комисия. 

   Докладва: Катя Иванова 

5. Разни.  

   Докладват: Димитър Димитров, 

     Кристина Стефанова, 

     Севинч Солакова, 

      

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

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

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

Цанева и Цветанка Георгиева.  

Отсъстваха: Николай Николов и Силвия Стойчева. 

 

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

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията, и госпожа 

Силва Дюкенджиева – заместник-председател. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги!  

Откривам заседанието. 

Желаещи колеги да се включат допълнително в дневния ред? 

РЕПЛИКИ: Няма го качен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Както знаете, 

асистентът беше зает с неуспешна акция. 

1. Съгласуване на Проекта за план-сметка.  

   Докладва: Севинч Солакова 
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2. Обсъждане на проекти на принципни решения.  

   Докладва: Александър Андреев 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

   Докладват: Александър Андреев 

4. Проекти на решения за назначаване на ОИК. 

Следват десетина докладчици.   

5. Разни.  

   Докладват: Димитър Димитров, 

     Кристина Стефанова, 

     Севинч Солакова 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В т. 3 – „Доклади относно искания за 

отваряне на запечатани помещения“, при господин Андреев. 

И в т. 4 – „Проекти за решения за назначаване на ОИК“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: В т. 4 – „Проекти на решения за 

назначаване на ОИК“, ако не съм включена, и Поправка на 

техническа грешка малко по-назад, пак там. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:   Добре. 

Заповядайте, господин Войнов.     

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако може в т. 4 – „Проекти на решения за 

назначаване на ОИК, и в т. „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В т. 4 – „Проекти на решения за 

назначаване на ОИК“, ако не съм включен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Няма Ви, включвам 

Ви. 

Други колеги? – Няма други желаещи. 

Процедура по гласуване на дневния ред с направените 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан 

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

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

(Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков и Йорданка Ганчева).  

Приема се единодушно. 

 

Колеги, започваме с точка първа от дневния ред: 

1. Съгласуване на Проекта на план-сметка. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, както вчера Ви 

докладвах, получихме Проекта на Постановление на 

Министерския съвет (ПМС) за приемане на план-сметката за 

разходите за първи и втори тур на изборите за общински съветници 

и за кметове. Във вътрешната мрежа трябва да има един 

Проектна писмо до министъра на финансите. 

На основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс Ви 

предлагам да съгласуваме така представения Проект на ПМС и 

да направим все пак едно уточнение във връзка с предложените 

от Централната избирателна комисия средства за отпечатване 

на бюлетините. 

По принцип Министерството на финансите  е възприело 

предложението на Централната избирателна комисия. В частта 

на ЦИК нямаме промяна на предвидените средства от нас за 

изборите, но по отношение на бройките на бюлетините, както 

Ви казах, ние стъпваме на една много предварителна прогнозна 

справка по отношение на броя на избиратели, по отношение на 

броя на кметствата с брой население, където ще се произвеждат 

избори за кметове на кметства. Затова е много вероятно да има 

необходимост от корекции, за каквито корекции в Проекта на 

ПМС са предвидени съответните разпоредби. 
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В частта на бюджета на Министерския съвет по 

предложението на Централната избирателна комисия нашите 

мотиви са залегнали и в Доклада на министъра на финансите. 

Предлагам Ви да съгласуваме Проекта на ПМС и да 

направим това уточнение само по отношение на средствата за 

бюлетините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. От вчера обсъждаме писмото на министъра на 

финансите. 

План-сметката е съобразена със заявеното от ЦИК. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: 70 млн. 700 хил. лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изборите, като 

завоевание на демокрацията, са скъпо нещо. 

Хубаво е и уточнението за бюлетините.  

Ако няма друго нещо да уточняваме, моля процедура по 

гласуване за съгласуване на Проекта за постановление за 

одобряване приемане на план-сметката 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, 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 (Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Ивайло Ивков).  

Приема се единодушно. 

 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Обсъждане на проекти на принципни решения. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, три принципни 

решения, свързани с отразяването на предизборната кампания и 

нейното финансиране. Проектите може да намерите в моята 

папка. 
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Първият проект, който предлагам да разгледаме, е под № 

891 – отразяването на предизборната кампания, общите правила 

относно условията и реда за провеждане  на предизборната 

кампания. 

Уважаеми колеги, проектът е разделен на две части като 

в първата част са предвидени Общите правила относно 

условията и реда за провеждане на предизборната кампания, в 

частта на която са разгледани кога започва и кога приключва 

предизборната кампания като дати и като срокове, в зависимост 

от изборния ден; на какъв език се води предизборната 

кампания; какви са правата на гражданите, партиите, 

коалициите, местните коалиции, инициативните комитети, 

кандидатите и застъпниците в рамките на предизборната 

кампания както по отношение на получаването на информация, 

така и участието във всякакви публични изяви по отношение на 

самото представяне и политическата реклама, която 

осъществяват; условията за провеждането на предизборната 

кампания по отношение на събранията – че при тях не се 

прилагат разпоредбите на Специалния закон за събранията, 

митингите и манифестациите по отношение на охраната. 

Съответно в т. 6, 7, 8 и 9 са посочени легалните определения на 

това какво е „Медийна услуга“, какво е „Предизборна 

агитация“, какво е „Доставчик на медийна услуга“, както и в 

следващите точки са предвидени данните, които  следва да 

бъдат публикувани по отношение на договорите, сключени 

между доставчиците на медийни услуги, било то печатни или 

електронни медии, както и по отношение на онлайн 

новинарските услуги. Знаем, че там има задължение за 

публикуване на страницата на договорите и условията по тях, 

както и в случаите, в които те са възмездни на общата стойност 

в лева. В случаите, в които са безвъзмездни, не се публикува 

тази информация. 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не, това е първото, което е – 

условията и реда. 

В т. 15 са обобщени основните забрани, които са 

въведени, по отношение на предизборната агитация, а именно – 

ще ги видите, те са от т. 1 до т. 13, как не може да се 

осъществява предизборна кампания; къде не могат да се слагат 

агитационни материали; кои лица не могат да участват в 

предизборната кампания. 

В следващите точки в Част II и Част III са предвидени 

специалните правила по отношение както на агитационните 

материали, което е в Раздел втори, така и в Раздел трети и 

четвърти – специалните правила по отношение на доставчиците 

на печатни медии и онлайн новинарски услуги и съответно 

правилата по отношение на отразяването на предизборната 

кампания в обществените и търговските медии. 

Това, което е специфично и е съобразено и с оглед 

хронограмата, която е приета, и правилата, е, че по отношение 

на провеждането на жребий и подписването на споразумение 

между обществените медии, каквито са Българската 

национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио 

(БНР), обхваща като субекти в споразумението единствено 

само тези партии и коалиции, които са регистрирани в 

Централната избирателна комисия, това говорим и на 

национално ниво, докато по отношение на кандидатите на 

местните коалиции и инициативните комитети и партиите и 

коалициите на място, вече могат да бъдат уредени отношенията 

с допълнително договаряне между регионалните центрове на 

обществените медии, а съответно на национално ниво би могло 

да бъде чрез платените форми на участие, каквито са 

предвидени по Изборния кодекс както по отношение на 

обществените медии, така и по отношение и на търговските 

медии. Разбира се, тук е съобразен и текста, че следва да бъдат 

сключени при еднакви условия за всички кандидати и 
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участници в предизборната кампания, като съответните цени не 

могат да бъдат по-високи от цените, които са за реклама през 

предходните 6 месеца, докато по отношение на Българската 

национална телевизия и Българско национално радио знаем, че 

там тарифата се приема с постановлението на Министерския 

съвет, където се определят самите тарифи, по които могат да 

бъдат изработвани клиповете и другите форми на предизборна 

кампания и съответно излъчвани в медиите. 

По отношение на националния ефир са предвидени 

240 минути диспути, както и началото на предизборната 

кампания чрез излъчването на 40-секундни клипове, които се 

излъчват безплатно в предвиденото време за това от 

споразумението с Българската национална телевизия и 

Българско национално радио.  

По отношение на регионалните радио- и телевизионни 

центрове това са общо 60 минути време в програмите за 

безплатни диспути на тези регионални центрове.  

Това е краткото представяне на проекта. Молбата ми ще 

е всеки един от Вас да го погледне и, ако има допълнително 

добавяния или предложения за допълване на текста на 

принципното решение да ги обсъдим, след което решението да 

бъде прието. (Запознаване с Проекта за решение.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако сте 

готови, да започваме с редакцията на решението страница по 

страница. 

Страница 1, уважаеми колеги. 

Въпросът, който поставих, колеги, е да включим в т. 1 и 

времето до втория тур на изборите, защото ще има такива. 

„А в районите, където има втори тур – 24,00 ч. на 

3 ноември 2019 г.“. (Уточнение извън микрофоните.)  

Тогава може да го сложим с думи – „До датата на 

произвеждане на втория тур“, без да слагаме цифра. (Реплики.) 

До деня преди това.  
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Повторено е „ден за размисъл“. 

Това са дефиниции, възпроизведени от самия закон. Те 

не са нормотворчество на ЦИК. 

Други колеги по стр. 1, по правните основания? – Не 

виждам. 

По стр. 2 има ли бележки?  

Колеги, забележете т. 8 – „не са медийни услуги 

социалните мрежи“ – Фейсбук, Туитър. Това е важно с оглед 

сигналите за нарушения, които ще постъпват. 

Други колеги по стр. 2? – Не виждам. 

Страница 3. 

Не виждам желаещи да вземат отношение. 

Страница 4 – „Специални правила относно 

агитационните материали“.  

В т. 21 е пак само „27 септември 2019 г.“.  

Според мен ние трябва да регламентираме и втория тур, 

пък дали имат време, дали нямат си е… Иначе този период 

остава без уредба. (Уточнение извън микрофоните.) 

Ние сме заложи „20 септември“, не „октомври“.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това е началото на 

предизборната кампания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, прав си, значи 

само „25“.  

„Заповедта за премахване се издава незабавно“… 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това е текста на закона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не е ясно кога е 

съответно. (Господин Александър Андреев говори на изключени 

микрофони.) 

Колеги, ако няма други бележки по стр. 4, да преминем 

към стр. 5. (Уточнение извън микрофоните.) 

Защото 3 ноември 2019 г. вероятно ще съвпадне с втория 

тур. Да не стане объркване? 
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Ако махнем датата за мен би било по-ясно. Защото на 

втория тур в следващата хипотеза нямаме нищо. (Реплики.) 

Така решихме и в т. 1 да бъде – само там, където има. 

Правилно. 

Други колеги, които желаят да вземат отношение по тази 

страница? – Не виждам. 

Преминаваме към стр. 6 от Проекта за решение. 

(Уточнение извън микрофоните.) 

В т. 30 предлагам редакция. Не знам защо се използва 

„съответно“ – „Генералният директор на Българската 

национална телевизия, съответно на радиото“. Те са 

равнопоставени и мисля, че „Генералните директори на 

телевизията и радиото предлагат…“. Защо да е „съответно“? 

(Господин Александър Андреев говори на изключени 

микрофони.) 

Пишем „споразумения“ вместо ед. ч.  

В т. 30 докладчикът държи на „съответни“ – двамата 

директори, за да не помислят, че правят едно. Нека в изречение 

второ да бъде „споразуменията се одобряват и се изпращат“, 

защото иначе изглежда, че е едно. Да не обиждаме 

равнопоставени субекти. 

Има ли други колеги, които желаят да вземат отношение 

по тази страница? 

От това решение личи, че жребият е на „25 септември 

2019 г.“.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: На 24-ти са кандидатите, на 

25-ти е жребия. 

КАТЯ ИВАНОВА: Не може ли в началото да се изпишат 

„Българската национална телевизия“ и „Българско национално 

радио“, а след това да се пише само с абревиатура? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имали други 

бележки по тази страница? – Не виждам. 
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Преминаваме към страница 8. (Уточнение извън 

микрофоните.) 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във второто изречение на 

т. 40 ще бъде „Местните коалиции и инициативните комитети 

се подреждат последователно според времето на регистрацията 

им в ОИК“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Преминаваме на 

стр. 9, колеги. 

В т. 57 – „пред съответния административен съд“, да 

сложим едно прилагателно – накрая. 

В т. 58 ще посочим ли срок, в който се обжалват 

решенията на ЦИК? 

В т. 58 включваме срока. 

Има ли други бележки, колеги? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното решение.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 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 (Кристина Цанкова-Стефанова, Бойчо 

Арнаудов и Георги Баханов).  

Приема се единодушно. 

Решението за условията и реда за провеждане на 

предизборната кампания е № 794 

Преминете към втория Проект за решение, господин 

Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, вторият 

Проект, който предлагам на Вашето внимание, е № 895. Това е 

Проект относно условията и реда за финансиране на предизборната 

кампания в изборите за общински съветници и за кметове, 

насрочени на 27 октомври 2019 г.  
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В тази си част Изборния кодекс има изменения, които са 

въведени с последните изменения от тази година, и са свързани 

с приетите изменения в Закона за политическите партии по 

отношение на финансирането на партиите както в 

предизборната кампания, така и по отношение на субсидиите и 

другите форми на финансиране. 

С оглед на тези промени в разпоредбите на чл. 162 до 

174 от Изборния кодекс е допустимо вече да бъдат 

финансирани партиите, коалициите и инициативните комитети 

с дарения не само от физически, но и от юридически лица и 

еднолични търговци. 

В тази връзка в т. 1, където са уточнени средствата, с 

които може да бъде финансирана предизборната кампания в 

точки от 1, 1.1, 2.1, 3 ще видите, че са добавени даренията от 

физически, юридически лица и еднолични търговци, направени 

съответно от партията, една от партиите в коалицията или в 

местната коалиция, както и в дарения от лица, включени в 

инициативния комитет или които финансират комитета.  

В е изключено изрично, че могат да ползват медийни 

пакети, тъй като в останалите избори партиите, коалициите и 

инициативните комитети имат правото да получават медийни 

пакети като форма на финансиране. 

Отделно от това, освен че са изброени в т. 5, различните 

максимални размери на финансиране както по отношение на 

партиите и коалициите, така и по отношение на инициативните 

комитети, в т. 7 са определени и забраните, като тук вече 

забраните също имат своите изменения по отношение на 

физическите лица, тъй като те нямат таван от 10 хиляди, който 

да предоставят под формата на дарение. Това отпадна като 

изискване с измененията на Изборния кодекс. Няма го 

разграничението по отношение и на това дали те предоставят 

безвъзмездно движими и недвижими вещи за предизборната 

кампания или предоставят средства. 
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Другото по-съществено е, че в тези избори биха могли да 

участват чрез дарение и чуждестранни физическите лица, 

граждани на държава – членка на Европейския съюз, които 

имат избирателни права съгласно Кодекса. 

В останалата си част по отношение на публичните 

регистри няма съществени промени. 

Ще помоля да ги погледнете и Вие като текстове, както и 

по отношение на декларирането им в рамките на 

приключването на предизборната кампания и последващото 

отчитане на изразходваните средства в съответната кампания.  

Образците за декларациите и публичния регистър се 

изготвят от Сметната палата, която трябва да го направи в 

определените срокове. 

Ограничението по отношение на декларирането на 

произхода е за суми над хиляда лева, където би следвало 

съответно да се попълва декларация за произхода на тези 

средства и да бъдат изплащани по банков път. 

Това е краткото представяне. От тук нататък вече 

страница по страница, ако има допълнения или предложения, 

съм готов да ги обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. (Запознаване с Проекта за решение. Госпожа Таня 

Цанева говори на изключени микрофони.) 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Така е текста с измененията. 

(Уточнение извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако сте 

готови, да започваме страница по страница. 

Страница 1. 

Има ли бележки, въпроси, предложения за редакция?  – 

Не виждам. 

Страница 2. 
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А защо пишем в т. 2, че „държавата не предоставя“? То е 

ясно. То е част от закона. В това решение какво ни дава. 

(Уточнение извън микрофоните.) 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да остане. (Госпожа 

Катя Иванова говори на изключени микрофони.) 

КАТЯ ИВАНОВА: Можем да го обърнем – „в изборите 

за общински съветници и за кметове не се предоставят…“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Смисълът е същия. 

Ако мислите, че това решение ще реши проблема – добре. 

Надолу, колеги – по цифрите. Много са. 

Страница 3. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Страница 4. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Страница 5. (Уточнение извън микрофоните.) 

В т. 15.1. е също – казваме какво е неподаден отчет. 

Страница 6 е финала. – „Решението подлежи на 

обжалване“. (Госпожа Катя Иванова говори на изключени 

микрофони.) 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във всички случаи, когато са 

над хиляда лева. 

КАТЯ ИВАНОВА: Разликата ми се губи. (Уточнение 

извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова 

иска да каже, когато разликата между декларираните 

приходи… Така ли е? 

КАТЯ ИВАНОВА: Губи ми се една сума. (Уточнение 

извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Друг колега желае 

ли да вземе отношение по Проекта? – Не виждам. 

Колеги, процедура по гласуване. 

Моля, процедура по гласуване.  
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

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

Ивков).  

Приема се. 

Решението е № 795. 

Продължете, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, третото 

решение, което предлагам на Вашето внимание, е с № 894. То е 

кратко, но към него има приложение, а това са именно  Правилата за 

отразяване от Българската национална телевизия и Българско 

национално радио на проявите на кандидатите за общински 

съветници и за кметове.  

Затова предлагам да отворите правилата, които са като 

Приложение, тъй като с текста на самото решение ние 

приемаме тези правила. 

Накратко, те обхващат и синтезират основните текстове, 

които има по отношение на отразяването на кампанията от 

страна на Българската национална телевизия и Българско 

национално радио, тъй като има изричен текст в чл. 189, а 

именно да бъдат приети Правила за отразяване от двете 

обществени медии на проявите на кандидатите за общински 

съветници и за кметове, като в самите правила освен общите 

принципи, които са залегнали, необходимите изисквания към 

БНТ и БНР при отразяването на предизборната кампания за 

спазване на обективност, на равнопоставеност между 

участниците са залегнали и текстовете, свързани с 

подписването на споразумението и отразяването на 

предизборната кампания както на национално ниво – това, 
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което видяхме като особеност и в Принципното решение 

№ 794, което приехме, и отразяването в регионалните центрове.  

Това е накратко. 

Редакция в т. 2.2. Двете решения, които са оставени в 

многоточие, това са двете решения, които приехме днес, а 

именно Решение № 794 и Решение № 795-МИ от 27 септември 

2019 г., които се отнасят до условията и реда, и финансирането.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате 

думата по Правилата за отразяване на проявите на кандидатите 

в изборите. 

Това е доста близко до това, което обсъждахме. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: По т. 5 къде се публикува тарифата, 

приета от Министерския съвет? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Публикува се в „Държавен 

вестник“. 

КАТЯ ИВАНОВА: Може би трябва да укажем. 

КАТЯ ИВАНОВА: Тя все още не е публикувана? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не, не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът каза: 

„Току-що приетите две решения“. 

Други бележки по правилата, колеги? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Мисля, че няма нужда от такова 

решение, защото ние цитираме Закона за радиото и 

телевизията, който важи за абсолютно всички медии, а не само 

за Българската национална телевизия и Българско национално 

радио.  

Правилата, които ние им поставяме, са по техния 

специален закон, по който ние нямаме компетентност. 

Що се касае за другите – за доброто име, си има 

разпоредби на Изборния кодекс за водене на предизборната 
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кампания. Нас ни сезират и ние разглеждаме съответно всеки 

конкретен случай, но това е друг ред. 

Българската национална телевизия и Българско 

национално радио не се различават от другите електронни 

медии по отношение на това, че са субекти, които трябва да 

спазват Закона за радиото и телевизията, където са заложени 

тези принципи. 

Ние имаме само един член – 189, ал. 3 в Изборния 

кодекс, който казва, че“ трябва да отразяват“, каквото и да 

значи това „обективно и справедливо проявите на кандидатите 

при зачитане на тяхната равнопоставеност, значимост“ и т.н., 

което е общ текст. 

В смисъл, не считам, че се нуждаем от принципно 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Изразявам различно 

становище от това на колегата Ивков. На първо място, в  

чл. 189, ал. 3 пише: „Въз основа на правила, приети от 

Централната избирателна комисия“. Затова от влизането в сила, 

още от 2014 г. до момента винаги сме приемали правила, които 

се отнасят до двете обществени медии и това разграничава 

Българската национална телевизия и Българско национално 

радио. Разбира се, те като електронни медии трябва да спазват 

Закона, който е общ за всички медии, но по отношение на тях 

има и доста съществени разлики, а именно по отношение на 

това, че те предоставят безплатно време за диспути и други 

форми за участие в изборите, затова че ние по отношение на 

тях извършваме жребий за представяне както в националния 

ефир, така и в регионалните, тъй като следващите три решения, 

които реших да не докладвам днес, но може и днес да ги чуем, 

ако искате, се отнасят по отношение на жребиите за тези медии 

така, както и други условия, които са специфични за 
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Българската национална телевизия и Българско национално 

радио. С оглед на това считам, че трябва да бъдат приети тези 

правила. 

По отношение на търговските медии, да, те са подчинени 

също на режима на Закона за радиото и телевизията, но отделно 

от това те няма и тези регулирания, които имат по отношение 

на БНТ и БНР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. Въпросът е базисен – да или да няма решение. 

Заповядайте, господин Ивков. н 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Съгласен съм, че така пише в Кодекса 

– последно изказване като дуплика, обаче аз под „правила“ 

разбирам съвсем друго нещо, а не да кажем, примерно т. 2. – 

„Въз основа на следните принципи „спазване на разпоредбите на 

ИК“ е първото; „спазване на решение…“ еди кое си, е второто. В 

другото има: „Следните принципи: спазване на принципите, 

установени в чл. 10 от…“. 

За мен „правила“ означава в тази телевизия, в местната 

телевизия, под еди какъв си план, в еди кои си предавания, този ще 

има толкова минути, този ще има толкова, с едни и същи въпроси“ 

или нещо такова, което да създаде абсолютно организацията на 

изявите, а не да повтаряме принципи от Закона за радиото и 

телевизията. Това не са никакви правила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков говори за 

правила, които, да, трябва да се съдържат в това решение и те се 

съдържат в решението след Общите принципи, където е предвидено 

как се участва в диспутите, какви са зададените въпроси, кой задава 

въпросите, кой и как отговаря. Това са точки от 14 надолу до 19, 20, 

21 – за регионалните центрове.  

Тоест, ако има някакво предложение за конкретна редакция, 

съгласен съм да я чуя. Но по отношение на принципния въпрос: да 
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има или да няма правила и къде се съдържат тези специфични 

правила – казах го още при общото представяне: да, те се съдържат 

вътре, но, разбира се, ние трябва да тръгнем от общото към 

специалното и към уреждането на тези конкретни условия за 

участие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Правите ли 

предложение, колега Ивков, да го подложа на гласуване или 

изразявате становище? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, може би е прав колегата Андреев. 

Имало го е това решение, нека да си седи в същия вид. Още повече 

долу, не бях стигнал до стр. 3, наистина има по-специфични 

правила. 

Лично от там бих го почнал, ако ще го има. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тогава по редакцията. 

Колеги, извън направените редакционни бележки по 

предходните две решения, докладчикът ще ги съобрази, Има ли 

други бележки? – Не виждам желаещи за изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на Правилата за 

предизборната кампания на Българската национална телевизия 

и Българско национално радио.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, 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 е (Кристина 

Цанкова-Стефанова).  

Приема се единодушно. 

Одобрихме Правилата. 

Сега преминаваме към Проекта за решение, с което 

одобряваме Правилата. 

Моля, процедура по гласуване.  
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, 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 е (Кристина 

Цанкова-Стефанова).  

Приема се единодушно. 

Решението е № 796. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, постъпило 

е от община Венец, област Шумен, искане от кмета госпожа 

Ахмедова писмо с вх. № МИ-14-8 от 24 август 2019 г., с което 

се иска отваряне на запечатано помещение в община Венец, 

област Шумен, в което се съхраняват изборните книжа и 

материали от произведените избори за общински съветници и 

за кметове и Национален референдум през 2015 г. Целта на 

отварянето е същите да бъдат съответно обработени, 

анализирани и предоставени след извършване на експертизата 

на отдел „Държавен архив“ – Шумен, с оглед на което се иска 

достъпа до запечатаното помещение. 

В тази връзка съм подготвил писмо до госпожа 

Ахмедова, като кмет на община Венец, област Шумен, с което я 

уведомяване, че отварянето на запечатаните помещения, в 

които се съхраняват изборните книжа и материали ще бъде 

уредено с нарочно решение, като  тук бих добавил, че 

архивирането ще се извърши в срок от шест месеца след 

произвеждането на изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, чухте доклада на господин Андреев. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

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

Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров и 

Цветанка Георгиева), против – 1 (Севинч Солакова), извън залата са 

(Стефка Стоева, Кристина Цанкова-Стефанова, Йорданка 

Ганчева и Таня Цанева).  

Приема се единодушно. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в моя папка има подготвен Проект на решение за отваряне на 

запечатано помещение в община Петрич, което се намира в 

подземния етаж на сградата на общинската администрация – 

Петрич, посочен е адрес в решението. 

Искането е от кмета на община Петрич с вх. № МИ-14-7 от 

20 август 2019 г., с което иска разрешение за отваряне на 

запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа 

и материали от произведените на 25 октомври 2015 г. и 

1 ноември 2015 г. избори за общински съветници и за кметове и 

Национален референдум и от произведения на 13 март 2016 г. 

нов избор на кмет на кметство Долна Крушица. Това е с цел 

прибиране и съхранение на архива на Общинската избирателна 

комисия с мандат 2015-2019 г. в това помещение. 

Тъй като в първоначалното искане не беше описано 

точно къде се намира помещението и какво представлява, се 

свързах по телефона с Общинска администрация – Петрич, и 

към писмо с вх. № МИ.14-7 от 24 август 2019 г. пристигна 

уточняващо писмо, ведно със заповедта на кмета, с което е 
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определил въпросното помещение за съхраняване на тези 

изборни книжа и материали. 

Моля да погледнете подготвеното решение, с което 

разрешаваме отваряне на запечатаното помещение, находящо се 

в подземен етаж в сградата на общинска администрация – 

Петрич, в което се съхраняват упоменатите преди малко в моя 

доклад изборни книжа и материали. 

Описано е как да се осъществи достъпа и какви 

протоколи следва да бъдат съставени. 

Ако нямате предложения за допълнения или изменения, 

моля, госпожо Председателстваща, да го подложите на  

гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението на Проекта за решение за 

отваряне на запечатано помещение в община Петрич.  

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров и Цветанка Георгиева), против – няма, извън 

залата са (Стефка Стоева, Александър Андреев, Йорданка Ганчева и 

Таня Цанева).  

Приема се единодушно. 

Решението е № 797-МИ/НР. 

Продължете, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, следващият доклад е във 

връзка с постъпило искане с вх. № ЕП-14-82 от 16 август 2019 г. от 

кмета на община Нова Загора, област Сливен, за отваряне на 

запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от Национален референдум 27 януари  2013 г. и от 

изборите за членове на Европейски парламент на 25 май 2014 г. 
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Същото се намира в гр. Нова Загора, пл. „Свобода“ № 5, Младежки 

дом, етаж ІІ, стая № 1,  

Искането за отваряне е за извършване на експертиза на 

книжа и материали от произведения Национален референдум на 

27 януари 2013 г. и произведените на 25 май 2014 г. избори за 

членове на Европейския парламент от Република България. 

Материалите със справочно и историческо значение ще 

бъдат предадени в отдел „Държавен архив“ – Сливен, а 

останалите ще бъдат унищожени, спазвайки изискванията на 

Закона за националния архивен фонд и свързаните с него 

подзаконови нормативни актове.  

Подготвил съм решение, което представям на Вашето 

внимание. Моля да го погледнете и ако няма предложения за 

допълнения и изменения да го гласуваме, колеги, с което да 

разрешим отваряне на описаното преди малко в моя доклад 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали 

от референдума 2013 г. и Европейския парламент  2014 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте Проекта за решение на докладчика за отваряне на 

запечатано помещение в община Нова Загора. 

Има ли предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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.  

Приема се единодушно. 

Решението е № 798-ЕП/НР. 

Имате ли друг доклад по тази точка? – Не. 
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Колеги, имате ли други доклади по точката за отваряне на 

запечатани помещения? – Не виждам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, трябва да 

преминем към т. 4 – „Проекти на решения за назначаване на ОИК“, 

което ни е основното задължение, но госпожа Стефанова помоли да 

включи, защото сме пропуснали един срок, който е трябвало да 

разгледаме до вчера, но нашата ангажираност… 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 

5. Разни. 

Заповядайте, госпожо Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, връщам на 

доклад писмо с вх. № ЦИК-07-90, публикувано във вътрешната 

мрежа в моя папка, заедно с превода към него.  

Това е писмо, което съм докладвала на 20 август 2019 г., във 

връзка с участието ни в Международната конференция 

„Дигитализация на изборните процеси в хуманитарно измерение“. 

Централната избирателна комисия на Русия ни предлага на 

официална церемония да сключим протокол за сътрудничество. 

Моля да го погледнете и да обсъдим текста по протокола. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Някъде може би се 

дължат на превода някои неща като „надзор“. Лично аз мисля, че 

трябва да бъде „наблюдение“, а не „надзор“. Вероятно е от превода. 

Има „автоматизирано гласуване“. Предлагам да бъде 

„дистанционно“, защото нас това ни интересува. Вероятно пак е от 

превода. 

Накрая, „Протокола в два екземпляра – английски и руски 

език“. Предлагам на бъде „на български и руски език“. Това са 

официални езици, а не „на английски език“. 

По същество общо взето това е техническа помощ.  

Колеги, вижте го, за да го съгласуваме с Външно 

министерство, защото става дума и за политика.  

Заповядайте, господин Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нека остане и „автоматизирано“. Те 

имат специални системи със сканиране на бюлетини и общо взето 

правят това нещо от 3-5 години. Няма нищо лошо да обменим опит 

най-вече по отношение на организацията, как го правят в тази 

държава. Ако ще го подписваме, разбира се. Така че нека остане. 

А имат и „дистанционно“, в момента го правят за общинските 

избори в Москва. В момента имат и такава платформа. Така че нека 

останат и двете. 

Това е моето предложение, ако ще го правим въобще. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Темите, които там се 

разглеждат, и практическото занятие, което ще предстои, са много 

важни за нашето дистанционно гласуване и въобще за методите на 

гласуване. 

Помните, че първоначално казахме: „Не, няма да дойдем, 

защото сме в кампания“, но след това се установи, че ние до 6-ти по 

хронограмата трябва да сме приключили с назначаването на ОИК. 

Следват три почивни дни. Билетите са заръчани от 6-ти от обяд, за 

да не пропуснем тук нещо до крайния срок. Иначе темата е 

изключително интересна. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Че темата е интересна и че те 

влагат доста усилия, доста ресурси в това да търсят различни 

технически решения е очевидно. Аз дори се опитвах в самото 

начало, когато пристигна писмото, да убедя господин Войнов да 

отиде на тази конференция, за да погледне върху какво работят и 

какви технологии използват. 

В този смисъл аз подкрепям участие, но се притеснявам от 

това, че подписването на такива договори има много измерения. 

(Реплики.)  

Няма значение договори, протоколи. На едно място ще кажат 

„протокол“, на друго място ще напишат „вече имат програма за 

сътрудничество“ и т.н. Какво ще излезе в медиите е извън, така да се 

каже, нашия контрол. 
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Нямам представа има ли право на мнение Външното ни 

министерство, тъй като ние имаме отдел, който е „Международни 

организации“… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ще го изпратим, 

разбира се. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За мен е ключово и критично това. 

Иначе в края на краищата ние можем да почерпим от техния 

технологичен опит и без протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, моето мнение е, че би било 

полезно както за нас, така и за съответната страна… (Шум и 

реплики между членовете на комисията.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Няма спор, че няма 

да се предприемат никакви действия без Външно министерство.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само още един детайл. 

Предложението е дошло от член на Централната 

избирателна комисия, което не знам дали съответства на 

равнището на комуникация и какво значение има в 

двустранните отношения. Добре е да погледнат във Външно 

министерство и това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, мисля, че одобряването на 

текста на този протокол, защото в момента ние това правим – 

да приемем този текст, да го одобрим, съответно и след 

съгласуване. За мен предложения ни протокол би бил много 

полезен, разбира се, и за двете страни, за двете комисии.  

Още повече, аз виждам и предложения за практически 

обмен както на информацията, така и на добри практики в 

предложените сфери. 

Смятам, че това би било полезно – обмяната на тези 

практики, първо. Второ, виждам, че протокола е предложен за 
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срок от пет години, като в текста се казва, че подлежи на 

съответните изменения и промени, ако има необходимост от 

такива. 

Моето мнение е „за“, да приемем този протокол. 

(Уточнение извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чудя се по това 

автоматично продължаване на договора за пет години – 

последната точка. (Реплики.) 

Малко е неприятно така да се реагира. В крайна сметка, 

договорите изтичат със срок. 

Точка 9 – „За осъществяване на съществуващи схеми и 

споразумения страните си предоставят взаимно 

организационна, технологична и друга помощ“. Да махнем 

изразът „съществуващи схеми“ – „За осъществяване на 

споразумението се предоставя методологическа помощ“. 

(Уточнение извън микрофоните.) 

Колеги, има ли други бележки по Проекта? (Шум и 

реплики между членовете на комисията .) 

Колеги, има ли други допълнения, за да го подложим на 

гласуване и да го изпратим на Външно министерство, като 

отпаднат тези неща за схемите в т. 9 и за автоматичното 

продължаване на протокола, и официалния език, на който ще е 

протокола? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване с корекциите и изпращане на 

Министерството на външните работи за мнение и съгласуване.  

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – 2 (Ивайло Ивков  и Мария Бойкинова), извън 

залата са (Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова и Мирослав Джеров).  

Приема се. 
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Колеги, да продължаваме ли с т. 4 – „Проекти на решения за 

назначаване на ОИК“, или да дадем почивка? (Уточнение извън 

микрофоните.) 

Колеги, предлагам да работим до 13,00 ч., за да пуснем една 

част от решенията, за да ги обработват, да не се затрупва след това 

имейла. 

Господин Димитров, чака се Ваше решение. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това, което е – допусната грешка. 

Разменени са местата на един секретар и заместник-председател в 

комисията в Мездра. 

Съгласувано е така, че в Мездра секретарят да бъде от БСП, а 

ние сме изписали в решението за ДПС. Не зная как да процедирам – 

техническа грешка ли да го считаме, заменяйки този ред с този, или 

пък да изпишем някаква корекция на решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Техническа грешка е. 

Но нямата готов проект? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Мога ли да помоля 

докато работим да го изготвите и да го гледаме. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам два-три други доклада, които 

са безпроблемни. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

3. Проекти на решения за назначаване на ОИК. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви Проект на решение за 

назначаване на общинска избирателна комисия в община 

Генерал Тошево, област Добрич. 

Проведени са консултациите, на които са присъствали 

парламентарно представените партии и коалиция „Демократична 

България – Обединение“. Постигнато е споразумение и протокола 



 29 

е подписан без възражения, на база на което Ви предлагам 

Централната избирателна комисия да реши:  

„Назначава Общинска избирателна комисия в община 

Генерал Тошево,  област Добрич, в състав от 13 членове, както 

следва: председател – Здравка Георгиева Иванова – ГЕРБ, 

заместник-председател – Диана Мирчева Димитрова – коалиция 

„Обединени Патриоти“, заместник-председател – Янка Иванова 

Сивкова – партия „Воля“, секретар – Живка Димитрова 

Запорожанова – коалиция „БСП за България“. 

Членове: Милена Иванова Петрова, Дико Иванов Диков, 

Атанас Иванов Георгиев – партия ГЕРБ; Елисавета Панчева 

Недялкова, Яна Илиева Вълчева и Върбан Димитров Върбанов – 

коалиция „БСП за България“; Стоян Енев Кишишев – коалиция 

„Обединени Патриоти“; Айгюл Равиева Самиева-Кадир – партия 

ДПС; Даниела Димчова Стоянова – коалиция „Демократична 

България - Обединение“. 

Има предложени и шестима резервни членове.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

по Проекта за решение за назначаване на Общинската избирателна 

комисия – Генерал Тошево. 

Колеги, ако няма изказвания, процедура по гласуване. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното решение..  

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и 

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

Баханов и Димитър Димитров).  

Приема се единодушно. 

Решението е № 799. 

Продължете, госпожо Георгиева. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, предлагам Ви Проект за 

решение за назначаване на Общинска избирателна комисия в 

община Малко Търново, област Бургас. 

Проведени са консултациите. Постигнато е съгласие. На 

консултациите са присъствали всички парламентарно 

представени партии и представител на коалиция 

„Демократична България – Обединение“. Протоколът е 

подписан без възражения. 

На база на това предлагам на Централната избирателна 

комисия да реши:  

„Назначава Общинска избирателна комисия в община 

Малко Търново,  област Бургас, в състав от 13 членове, както 

следва:  

Председател – Деян Йотов Йотов – партия ГЕРБ, 

заместник-председател – Емине Адем Юнуз – партия ДПС, 

заместник-председател – Тончо Желев Тончев – коалиция 

„Обединени Патриоти“, секретар – Теодора Иванова Борисова – 

коалиция „БСП за България“. 

Членове: Станка Стефанова Кирова,  Калина Стоянова 

Йовчева, Златка Димитрова Манолова – партия ГЕРБ; Калина 

Василева Шаренкова, Кирилка Станева Митрева и Марийка 

Стефанова Кирова – коалиция „БСП за България“; Мария 

Стоянова Михалева – коалиция „Обединени Патриоти“; 

Стефани Димитрова Стирянова – партия „Воля“; Веселка 

Пепова Стойчева – коалиция „Демократична България – 

Обединение“. 

Предложени са и четирима резервни членове.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

изказвания по предложения Проект за решение? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на решението за назначаване 

на Общинската избирателна комисия в община Малко Търново.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 
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Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

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

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

(Кристина Цанкова-Стефанова, Георги Баханов, Димитър 

Димитров и Мария Бойкинова).  

Приема се единодушно. 

 Решението е № 800. 

Продължете, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, предлагам 

Ви Проект за решение за назначаване на Общинската 

избирателна комисия в община Медковец, област Монтана. 

Проведени са преговорите, на които са присъствали 

всички парламентарно представените партии и представител на 

коалиция „Демократична България – Обединение“. Постигнато 

е споразумение. Протоколът е подписан без възражения. На 

база на това предлагам на Централната избирателна комисия да 

реши:  

„Назначава Общинска избирателна комисия в община 

Медковец,  област Монтана, в състав от 13 членове, както 

следва: председател – Георги Василев Георгиев – партия ГЕРБ, 

заместник-председател – Зилия Кольова Данчова – партия ДПС, 

заместник-председател – Димитър Любомиров Киров – 

коалиция „Демократична България - Обединение“, секретар – 

Ваня Красимирова Генадиева – коалиция „БСП за България“.

 Членове: Любомир Иванов Евстатиев, Василка Борисова 

Нинкова – Павлова, Любляна Красимирова Аврамова – партия 

ГЕРБ; Юлия Ценова Горанова, Антоанета Борисова Антонова, 

Димитрина Цветанова Станкова – коалиция „БСП за България“; 

Виолета Йорданова Ерменкова и Валя Илиева Кирилова – 

коалиция „Обединени Патриоти“; Бисер Георгиев Тодоров – 

партия „Воля“. 

Предложени са и трима резервни членове.“ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли 

предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за назначаването на 

Общинска избирателна комисия  - Медковец.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

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

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

(Кристина Цанкова-Стефанова, Георги Баханов, Димитър 

Димитров и Мария Бойкинова).  

Приема се единодушно. 

 Решението е № 801 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, връщам на 

доклад от вчера назначаването на Общинска избирателна 

комисия  в община Айтос. 

Както вчера Ви докладвах, едно от предложенията на 

коалиция „БСП за България“ за предложения член нямаше 

висше образование, а имаше само уверение, в което беше 

представено, че същия трябва да положи държавни изпити в 

началото на месец септември. В днешния ден са постъпили 

предложението за промяна на този член, а именно Анелия 

Георгиева Вичева с Павлена Паунова Панталеева, която има 

висше образование. Завършила е Биологически факултет, 

„биолог“, преподавател по биология, както и съответната 

декларация. 

Поради това Ви предлагам да назначим Общинска 

избирателна комисия в състав:  

Председател: Силвия Стоянова Желева – Г ЕРБ, 

заместник-председател – Дилек Мустафа Ибрям – ДПС, 

заместник-председател 
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Недялко Иванов Койчев – коалиция „Обединени 

Патриоти“, секретар Николай Христов Димитров – коалиция „БСП 

за България“. 

Членове: Милена Димитрова Арабаджиева, Илияна 

Вълканова Гугълова,  от ГЕРБ; Радка Димитрова Недкова, Павлена 

Паунова Пантелеева и Светломир Щерев Богацевски от коалиция 

„БСП за България“; Пенчо Радков Пенчев от коалиция 

„Обединени Патриоти“; Теодора Георгиева Георгиева от „Воля“ и 

Николинка Крумова Стоева от коалиция „Демократична България 

– Обединение“. 

Предложени са и четирима резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси?  

Изясни се от вчера доклада, има съгласие. 

Гласуваме решение за назначаване на Общинската 

избирателна комисия в община Айтос. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня 

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

(Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева и Мария Бойкинова).  

Приема се единодушно. 

Решението е № 802. 

Продължете, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Консултациите са проведени. 

Постигнато е съгласие на 15 август 2019 г.  

Общинска избирателна комисия в община Перущица, област 

Пловдив, е в 13-членен състав, както следва:  

Председател е Васил Цветанов Стефанов от ГЕРБ; 

заместник-председател Владимир Минчев Иванов от коалиция 
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„БСП за България“, другият заместник-председател е Лиляна 

Стефанова Чокова от коалиция „Обединени Патриоти“, секретар –

Таня Илкова Драгиева от партия „Воля“. 

Членове: Костадин Стефанов Тонов, Силвия Васкова 

Стоянова и  Таня Петрова Милушева от ГЕРБ; Любомир Петров 

Злачев, Божанка Николова Баръшова-Ангелова, Ирина Вихрова 

Мишева от коалиция „БСП за България“;  Ани Иванова 

Витанова от коалиция „Обединени Патриоти“; Карамфилка 

Димитрова Димитрова от ДПС; Николина Георгиева Вълкова от 

коалиция „Демократична България – Обединение“. 

Предложени са и трима резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. – Не виждам изказвания. 

Процедура по гласуване, колеги, за създаването на 

Общинска избирателна комисия  в община Перущица. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

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

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

Йорданка Ганчева и Мария Бойкинова).  

Приема се единодушно. 

Решението е № 803. 

Продължете, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Общинска избирателна 

комисия  - Нова Загора. 

Проведени са консултациите на 16 август 2019 г. Комисията е 

в 13-членен състав. Постигнато е споразумение между участвалите 

парламентарно представените партии и коалиции и коалицията, 

която има членове в Европейския парламент, с оглед на което Ви 

предлагам да вземем решение за назначаване на Общинска 
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избирателна комисия – Нова Загора, област, област Сливен в 

състав от 13 членове, както следва: 

Председател – Сергей Иванович Дериволков от ГЕРБ, 

заместник-председател Петър Крумов Златев от коалиция „БСП за 

България“, заместник-председател – Християна Йорданова 

Йорданова – от коалиция „Обединени Патриоти“, секретар Бадър 

Исмаилов Хасанов от „Движение за права и свободи“. 

Членове: Димитър Атанасов Захариев, Велина Павлова 

Колева и Павлина Огнянова Стойнова от ГЕРБ; Румянка Димитрова 

Русева, Илко Маринов Илиев и Галя Динева Бинева-Недева от 

коалиция „БСП за България“; Николина Георгиева Бахова от 

коалиция „Обединени Патриоти“; Митко Донев Донев от „Воля“; 

Руска Кръстева Колева от коалиция „Демократична България – 

Обединение“. 

Предложени са и петима резервни членове.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, подлагам на 

обсъждане Общинска избирателна комисия  - Нова Загора.  

Не виждам желаещи да вземат отношение. 

Моля, процедура по гласуване за създаването на тази 

Общинска избирателна комисия.  

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

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

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

Йорданка Ганчева и Мария Бойкинова).  

Приема се единодушно. 

Решението е № 804. 

Продължете, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, докладвам Ви Проект 

за решение за създаване на Общинска избирателна комисия  - 

Бойчиновци, област Монтана. 
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Проведени са консултациите на 19 август 2019 г., като в 

случая са участвали единствено парламентарно представените 

партии и коалиции в преговорите. Постигнато е съгласие по 

отношение на ръководството, но в самите преговори, докато са били, 

„Воля“ не е присъствала. Поради обективни причини, поради което 

се е наложило да закъснее, е представено, в същия ден е входирано, 

веднага след приключването на преговорите придружително писмо 

от упълномощения представител на политическа партия „Воля“, в 

което той предлага за член на Общинска избирателна комисия  - 

Бойчиновци, лицето, което е от тяхната квота, а именно Теодора 

Ивайлова Йорданова. 

С оглед на това считам, че в случая има постигнато съгласие, 

тъй като няма възражения от страна на „Воля“ по отношение на така 

проведените консултации. Представено е в същия ден 

предложението, тоест непосредствено след приключването на 

преговорите, като пише: „Моля да бъда извинен за закъснението 

поради независещи от мен причини“, което явно е наложило да 

закъснее и да отсъства. 

С оглед на това Ви предлагам да назначим Общинска 

избирателна комисия  в община Бойчиновци, област Монтана в 

състав от 11 членове, както следва: 

Председател – Румяна Даринова Иванова от ГЕРБ, 

заместник-председател – Марийка Димитрова Младенова от 

коалиция „БСП за България“., заместник-председател – Емилия 

Иванова Резекиева от коалиция „Обединени Патриоти“, секретар 

– Михаил Иванов Михайлов от „Движение за права и свободи“. 

Членове: Красимира Иванова Атанасова-Георгиева, Стела 

Сашкова Владимирова и Катя Павлова Тодорова от ГЕРБ; Елена 

Иванова Стоилова, Силвия Георгиева Игнатова и Биляна Методиева 

Велкова от коалиция „БСП за България“; Теодора Ивайлова 

Йорданова от „Воля“. 

Предложени са двама резервни членове – единият от ГЕРБ, 

другият от „БСП за България“.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам два въпроса към докладчика: дали 

са редовно уведомени от коалиция „Демократична България – 

Обединение“ и дали се е явил до края на консултациите или 

след като са приключили консултациите е депозирал 

представителя на „Воля“? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не присъства представител 

на коалиция „Демократична България – Обединение“, който е 

уведомен редовно. Изпратена им е покана по имейл, освен това, 

че е обявена.  

По отношение на самия представител на „Воля“ пише, че 

той не се е явил на самите консултации при подготвянето на 

протокола. Ще Ви зачета: 

„Представителите на партиите и коалициите постигнаха 

споразумение относно предложенията за председател, 

заместник-председател и секретар на Общинска избирателна 

комисия, съгласно направените писмени предложения, но 

поради отсъствието на представителя на партия „Воля“ и 

представителя на коалиция „Демократична България – 

Обединение“, кметът на община Бойчиновци не може да 

направи писмено предложение за постигнатото съгласие 

относно назначаването на ОИК“. 

Тоест постигнато е съгласие. А по отношение на „Воля“ 

аз Ви зачетох придружителното писмо, с което предложението 

на „Воля“ е входирано в същия ден.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря на колегата Андреев за 

изчерпателния отговор и уточнение. Ще се съглася с него. 

Абсолютно правилно, следва да има представител на „Воля“, 

макар и да не е участвал като са дали предложение, но също 

така коалиция „Демократична България – Обединение“ са били 
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редовно уведомени, но не е пристигнало предложение и до 

настоящия момент нямаме данни. Така че ще подкрепя Проекта 

за решение. 

Но Ви припомням вчерашния ден. Абсолютно идентичен 

случай. Отложихме за след комисията  за община Копривщица, 

където също не беше присъствал един от поканените 

представители, но беше дал предложение след консултациите. 

Единствената разлика е, че не на този ден, а на следващия ден 

беше пристигнало предложението в ЦИК. 

Аз лично не виждам смисъл да се отлага, не виждам 

смисъл да се умува на група. Колегите, които предложиха, сега 

ги няма в залата, и се гласува да се остави и да не се взима 

решение по другото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли пречка днес 

да внесете за Копривщица? 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще оттегля доклада, ако има 

решение в тази насока или някой направи предложение за 

оттегляне. 

Считам, че в случая, възможно е винаги да възникнат 

такива обективни причини, които да не позволят на някой да не 

присъства или да закъснее за самите консултации.  

Конкретният случай е такъв. На 19 август 2019 г., когато 

са проведени консултациите, в същия ден самия човек пише: 

„Съжалявам за закъснението, което се налага поради 

обективни…“. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Точно ти вчера поддържаше 

другата… 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В случая другият… 

(Господин Ивайло Ивков говори на изключени микрофони.) 

 Не считам, че е странен, защото в другия случай 

предложението е постъпило в Централната избирателна 
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комисия и то няколко дни след като вече са проведени 

консултациите. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не няколко, а на следващия ден. 

Какво значение има? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има значение дотолкова, 

доколкото в случая в самия ден на консултациите дали е 

присъствал или не и е подкрепил, считам, че не е същото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, нека да се 

съсредоточим върху доклада за Бойчиновци. (Господин Ивайло 

Ивков говори на изключени микрофони.) 

Разбирам, че след зададените въпроси никой не прави 

предложение докладчикът да оттегли доклада. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Поддържам становището от вчера, че 

всички, които имат право и са предложили член, до момента на 

взимане на решението на Централната избирателна комисия, 

следва да бъде уважено и да се считат за съгласие ЦИК и 

назначаващия орган. 

Аз няма да направя предложение. Аз съм съгласен с 

докладчика, просто припомням вчерашен идентичен случай.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма 

други изказвания, гласуваме назначаването на… 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има предложение, само че е 

дошло малко след края на консултациите в същия ден.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: На 19 август 2019 г. 

представителят е закъснял. (Уточнение извън микрофоните.) 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само един уточняващ въпрос: Към 

момента на консултациите имало ли е съгласие, след като не е 

присъствал и представител? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имало е съгласие по 

отношение на ръководството и направените предложения. 

Единственото, което е, че представителят на „Воля“ е закъснял, 

поради обективни причини. След като са приключили 
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консултациите, в същия ден, непосредствено е входирал 

предложение за член на Общинската избирателна комисия . 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: А по време на това споразумение 

какво е включвало? Освен ръководният състав кои членове, 

какви членове е включвало? На мястото на „Воля“ кой е бил 

включен? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Никой не е бил включен. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Е колко члена са? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Получено е и след което е 

направено предложение от кмета. 

РЕПЛИКА: Кметът най-напред се е въздържал да 

направи предложение, пък после… 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Точно това имам предвид, че не е 

постигнато споразумение, тъй като не е имало представител на 

една от политическите сили. Тоест не е имало състав на 

комисията по време на споразумението.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Кметът след това е 

предложил. Според мен има съгласие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако го отложим 

какво ще се случи после?  

Имаме предложение. (Уточнение извън микрофоните.) 

Панагюрище, колеги. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако искате, да дадем 

почивка, след което да продължим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нека да приключи 

докладчикът. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Мисля, че няма да 

приключим още половин час.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам 

Ви Общинска избирателна комисия -  Панагюрище, област 

Пазарджик. 
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Вчера също я докладвах. По отношение на Панагюрище, 

област Пазарджик, консултациите са проведени на 16 август 

2019 г. В случая не е участвал представител на коалиция 

„Демократична България – Обединение“, с оглед на което, 

независимо от факта, че е трябвало да бъде 11-членна, 

председателите са се разбрали по отношение на ръководството. 

Кметът на общината е направил предложение за 13-членна 

комисия, за която е теглен жребий и при което е определен 

допълнителен член на „Движение за права и свободи“. С оглед 

и вчерашното обсъждане в случая Комисията би следвало да 

бъде не от 13, а от 11 членове, като предлагам следния състав, а 

именно: 

Председател – Петя Христова Ангелова-Арбалиева от 

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

Ботев Стоименов от партия „Движение за права и свободи“, 

заместник-председател – Николай Стоянов Деянов от „Воля“, 

секретар – Делка Стойкова Мангова. 

Членове: Недялка Стойкова Поптолева, Преслава Събкова 

Мехтерова и Мариян Николаев Каблешков – от ГЕРБ; Анета 

Галитионова Сапунджиева, Емилия Георгиева Дошкова и Иван 

Петков Иванов от коалиция „БСП за България“, Петрана Добрева 

Иванова от коалиция „Обединени Патриоти“. 

Предложени са петима резервни членове. (Уточнение извън 

микрофоните.) 

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите 

за 13 с жребий. (Уточнение извън микрофоните.) 

Щом считате, че трябва да бъдат обект на работно… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, явно има 

умора. 

Почивка до 14,30 ч. 
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(след почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължава 

заседанието. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, моля да ме включите 

с нова точка в дневния ред: 

„Доклад на комисията във връзка с обществената поръчка за 

преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна 

комисия“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Вие ще 

докладвате?  

КАТЯ ИВАНОВА: Да, аз ще докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължаваме с 

точка четвърта от дневния ред. 

4. Проекти на решения за назначаване на ОИК. 

Госпожа Цанева има думата. Заповядайте, Вие сте наред  по    

т. 4. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, първо ви докладвам проект на 

решение за поправка на техническа грешка във връзка с назначаване 

на Общинска избирателна комисия – община Криводол. 

Предлагам да се поправи техническата грешка, като името на 

член на ОИК – Криводол, Деница Ценова Иванова да се чете 

„Деница Иванова Ценова“. Това е установено с писмо от общинската 

администрация на община Криводол, с което те се извиняват за 

причиненото неудобство, че некоректно подаденото предложение е 

по вина на партийната сила, която е предложила името. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Грешката не е наша.  Тя 

е повлияна от неправилна документация. 

Колеги, процедура по гласуване на решението за поправка на 

техническа грешка. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 805-МИ. 

Заповядайте, госпожо Цанева, за следващия Ви доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви проект на решение 

относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община 

Брезово, област Пловдив. Писмото на кмета е с изх. № МИ-06-

215/242. Представени са всички изискуеми документи. Участвали са 

всички парламентарно представени партии и коалиции, както и 

представените в Европейския парламент партии и коалиции. 

Общинска избирателна комисия е в състав от 13 души. 

Протоколът е подписан без особени мнения и възражения в следния 

състав: председател - Нина Генчева Шопова, ГЕРБ, заместник-

председател - Неделчо Петров Бойчев, ВОЛЯ, заместник-

председател - Светла Цветкова Рускова, Коалиция Обединени 

патриоти, секретар - Иванка Йорданова Колева, Коалиция БСП за 

България и членове: Андриана Христова Генчева, Деница 

Димитрова Чучулигова, Михаила Маринова Чоновска – от ГЕРБ, 

Петя Танева Иванова, Деяна Антонова Баръмска, Радостина Радкова 

Рубашка, Никола Атанасов Коцелов – Коалиция БСП за България, 

Антония Иванова Стоянова – Коалиция Обединени патриоти и  

Диана Нанева Георгиева – Коалиция Демократична България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въпроси има ли, 

колеги? Не виждам. 

 

Моля, процедура по гласуване състава на ОИК - Брезово. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 
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Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 806-МИ. 

Заповядайте, госпожо Цанева, за следващия Ви доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Следващият проект е за назначаване на 

Общинска избирателна комисия в община Невестино. Декларациите 

бяха пристигнали в копие, но получихме и оригиналите. 

Писмото е с вх. № МИ-06-215/249 от кмета на община 

Невестино, област Кюстендил. В консултациите са участвали само 

парламентарно представените партии и коалиции. Протоколът от 

консултациите от 16.08.2019 г. е подписан без особени мнения и 

възражения. 

Предлагам да назначим Общинска избирателна комисия в 

община Невестино, област Кюстендил, в състав от 11 членове, а 

именно, както следва: председател - Десислава Миладинова 

Златкова, Коалиция БСП за България, заместник-председател - 

Миленка Цекова Стоянова, ДПС, заместник-председател - Цвета 

Иванова Николова, Коалиция Обединени патриоти, секретар - 

Мария Стефанова Василева, ГЕРБ,  членове: Георги Стоянов 

Велков, Марина Валентинова Кечова, Галя Георгиева Стоянова – 

ГЕРБ, Елизабет Каменова Стойнова, Даниела Василева Йорданова, 

Снежана Николова Гаврилова – Коалиция БСП за България, Румяна 

Стефкова Тодорова – Партия ВОЛЯ. 

Има предложен един резервен член. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Това е 11-членна комисия за община Невестино, Кюстендил. 

Ако няма изказвания, колеги, процедура по гласуване на 

решението за Общинска избирателна комисия – Невестино. 
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 807-МИ. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви проект на решение. 

То е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от вчерашно 

заседание и е относно назначаване на Общинска избирателна 

комисия в община Гърмен, област Благоевград. 

Писмото на кмета е с вх. № МИ-06-215/179. Представени са 

всички документи. Присъствали са както парламентарно 

представените партии и коалиции, така и Коалиция Демократична 

България като член в Европейския парламент. Протоколът е 

подписан без особени мнения. 

Предлагам ви да назначим Общинска избирателна комисия в 

община Гърмен в 13-членен състав, а именно, както следва: 

председател – Катя Благоева Кардашева, ГЕРБ, заместник-

председател -  Величка Стоянова Топалова, Коалиция БСП за 

България, заместник-председател - Ибраим Сеферов Мисирков, 

ДПС, секретар – има една корекция на името - Иво Николов Зойков 

– Коалиция Демократична България, и членове: Ана Иванова 

Пандева, Стоянка Георгиева Мавродиева-Сиракова, Кимле 

Шукриева Ходжова – ГЕРБ, Сийка Кисимова Куйбишева-

Соленкова,  Стефан Димитров Софтов,  Ана Иванова Матерова – 

Коалиция БСП за България,  Георги Тодоров Петрелийски – 

Коалиция Обединени патриоти, Тодор Валериев Ижбехов – 
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Коалиция Обединени патриоти и  Юлия Кръстева Лазарова от 

Партия ВОЛЯ. 

Има и двама резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Общинска избирателна комисия – Гърмен, обсъждаме. 

 Няма изказвания. Гласуваме, колеги, образуваме комисията в 

община Гърмен. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 808-МИ. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви проект на решение 

относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община 

Камено, област Бургас. Писмото е с вх. № МИ-06-215/133 на кмета 

на община Камено от 26.08.2019 г. Колегите от общинската 

администрация ни бяха изпратили не в оригинал декларациите. Но 

днес, сега, след обяд ги получихме. Така че спокойно мога да ви 

докладвам предложението за комисията. 

В консултациите са участвали само парламентарно 

представените партии и коалиции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нека прехвърлят 

проекта в днешно заседание и ще продължим с този доклад. 

Заповядайте, госпожо Цанева, за следващия Ви доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: От дата 23 август сме получили писмо от 

община Лъки, област Пловдив. Преди да започна да ви докладвам 
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проекта искам да ви кажа, че отпада изречението „Представител на 

Коалиция Демократична България не се явява“, тъй като решихме 

това да не го пишем. 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. 

№ МИ-06-21/38 от 21.08.2019 г., като са присъствали парламентарно 

представените партии. 

Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е 

подписан без особени мнения и възражения. 

Затова ви предлагам да назначим Общинска избирателна 

комисия  в община Лъки в следния състав: председател - Марияна 

Йорданова Радкова – ГЕРБ, заместник-председател - Радка Емилова 

Адамова, ДПС, заместник-председател - Емил Трифонов Иванов, 

Коалиция Обединени патриоти, като в проекта грешно е изписано, за 

секретар се предлага Ваня Кирилова Куцева от Коалиция БСП за 

България, и членове: Сирма Евелинова Райчева,  Милка Йорданова 

Куцева, Росица Емилова Трошанова – ГЕРБ, Снежана Младенова 

Чукалова,  Захари Миланов Александров, Петрана Атанасова 

Кратункова – Коалиция БСП за България, и Райна Стоянова 

Димитрова от Партия ВОЛЯ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада за Общинска избирателна комисия – Лъки. Има ли други 

предложения. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 809-МИ. 
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 Госпожо Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам 

ви постъпило предложение от кмета на община Правец, Софийска 

област, за състав на Общинска избирателна комисия. Консултациите 

са проведени законосъобразно. Участвали са представители на 

парламентарно представените партии и коалиции. Постигнато е 

съгласие, като протоколът е подписан без особени мнения и 

възражения. 

Предложението за състав на Общинска избирателна комисия 

– Правец, е следното: председател – Екатерина Драганова Клечкова-

Димитрова от Коалиция БСП за България, заместник-председател – 

Галина Йорданова Гешева от Коалиция Обединени патриоти, 

заместник-председател - Парашкева Иванова Генчева, ДПС, 

секретар -  Марсел Божидаров Методиев, ГЕРБ, и членове: Василка 

Пейкова Йосифова, Лиляна Цветкова Георгиева, Пенка Стоянова 

Славчева, ГЕРБ, Пенка Христова Петрова, Надежда Христова 

Петков, Таня Иванова Димитрова, Коалиция БСП за България, и 

Теодор Мартенов Калеев, Партия ВОЛЯ. 

Има и трима предложени резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми 

колеги, чухте доклада за Общинска избирателна комисия – Правец. 

Има ли предложения? Ако няма други предложения, моля, 

процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 810-МИ. 

 Заповядайте, госпожо Йосифова, за следващ доклад. 
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Следващият доклад е предложение от 

кмета на община Нови пазар, област Шумен за състав на Общинска 

избирателна комисия. Консултациите са проведени 

законосъобразно. Участвали са представители на парламентарно 

представените партии и коалиции и на коалицията, която има 

членове в Европейския парламент. Постигнато е съгласие по 

отношение на състава и ръководството. Протоколът е подписан без 

особени мнения и възражения. 

Предложеният състав е следният: председател - Десислава 

Станимирова Маринова – ГЕРБ, заместник-председател - Борислав 

Славов Славов, Коалиция БСП за България, заместник-председател - 

Стелка Асенова Соколова, Коалиция Обединени патриоти, секретар 

- Димана Великова Тонева, ДПС, и членове: Анита Пламенова 

Антонова,  Сийка Петкова Димитрова,  Розалия Вичева Иванова – 

ГЕРБ,  Даниела Тодорова Миронова, Красимир Христов Братоев, 

Росица Владимирова Ангелова, Коалиция БСП за България, Теодора 

Михайлова Савова, Коалиция Обединени патриоти, и Надежда 

Борисова Методева, Партия ВОЛЯ, и Надя Георгиева Ангелова, 

Коалиция Демократична България, както и списък с шест резервни 

членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Не виждам желаещи за изказвания. Процедура по гласуване за 

образуването на Общинска избирателна комисия – Нови пазар, 

Шуменско. 

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

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 811-МИ. 
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Колеги, преминаваме към точка 4а от дневния ред: 

4а. Доклад относно обществена поръчка за преводачески 

услуги за нуждите на ЦИК. 

Заповядайте, госпожо Иванова, по новата точка, за да 

подготвим своевременно решение. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от днешно заседание има папка, 

озаглавена „Обществена поръчка“. В същата папка един от 

документите, който сега ще ви докладвам, е Протокол № 3 с днешна 

дата на комисията, назначена със заповед на заместник-председателя 

на ЦИК във връзка с обществената поръчка с предмет преводачески 

услуги за нуждите на Централната избирателна комисия. 

Днес, 27 август, комисията се събра на закрито заседание. 

Както си спомняте, в предходно заседание на Централната 

избирателна комисия аз ви докладвах, че един от участниците беше 

отстранен от участие в процедурата, а от участника „АРТЕ.ДОК“ 

комисията изиска да даде подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на ценовото предложение, както и да обоснове по-

подробно цените по позиция от 7 до 9 от таблица 1 и всички цени по 

таблица 2 от наш Протокол № 2 от 19.08.2019 г. 

В законоустановения срок в Централната избирателна 

комисия от страна на кандидата „АРТЕ.ДОК“  постъпиха документи 

с вх. № ЦИК-06-22/1 от 22.08.2019 г. Писмената обосновка постъпи 

в запечатан, непрозрачен плик и съобразно нашите указания, дадени 

с Протокол № 2 от 19.08.2019 г. След като комисията отвори плика и 

се запозна с представената писмена обосновка, вие ще видите в 

протокола какви мотиви сме изложили. 

В заключение искам да ви кажа, че назначената комисия във 

връзка с обществената поръчка приема, че от страна на участника 

„АРТЕ.ДОК“ не е налице писмена обосновка, която да е съобразена 
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с изискванията на чл. 72, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, а 

именно, че обосновката може да се отнася до някоя от петте точки 

на цитираната законова разпоредба. 

Поради това и на основание ал. 3 на чл. 72 от Закона за 

обществените поръчки комисия единодушно реши и предлага на 

Централната избирателна комисия участникът „АРТЕ.ДОК“ ЕООД 

поради това, че не е доказал и обосновал посочените в офертата 

цени по позиции от 7 до 9 от категория 1 – основен език – и всички 

цени от категория 2 – други езици – да бъде отстранен и да не бъде 

допуснат до по-нататъшно участие във възлагането. 

На второ място, комисията пристъпи вече към разглеждане на 

ценовото предложение на единствения останал участник в 

обществената поръчка и допусна до участие именно „Диалог Плюс“ 

ООД, поради което комисията предлага на Централната избирателна 

комисия решение, с което да класираме на първо място „Диалог 

Плюс“ ООД с комплексна оценка 100 точки и предлагаме това 

търговско дружество да бъде избрано за изпълнител на 

обществената поръчка, като настоящият протокол, след 

утвърждаване от възложителя и съобразно разпоредбите на закона и 

нашата документация за обществена поръчка, следва да се изпрати 

на участниците в същата и да се публикува в профил на купувача 

при условията на чл. 97, ал. 4 от Правилника за приложение на 

Закона за обществените поръчки, както и на основание чл. 36а, ал. 1, 

т. 5 от ЗОП протоколът следва да се публикува на профил на 

купувача при условията на ал. 3 на цитираната правна норма. 

Аз моля за вашето протоколно решение и да бъдат 

предприети необходимите действия, съответно възложителят чрез 

представляващия комисията – председателя госпожа Стоева – да 

утвърди този протокол и да бъдат предприети необходимите 

действия за обявяване на този протокол, за качването му на профила 
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на купувача, както и за изпращане на протокола до участниците в 

обществената поръчка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля, 

гласуваме протоколно решение в посочения смисъл – за одобряване 

на протокола на комисията, провела обществената поръчка за 

преводачески услуги на ЦИК. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, връщаме се към точка четвърта от дневния ред: 

4. Проекти на решения за назначаване на ОИК. 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали е публикуван проект за 

решение за назначаване на Общинска избирателна комисия – 

Тополовград. Консултациите са проведени на 19 август, взето е 

съгласие. Представени са всички изискуеми документи. Предложен 

е състав на комисията с 13 члена. Председател - Кремия Мартинова 

Димитрова, ГЕРБ, заместник-председател - Миглена Стоянова 

Рашева, Коалиция Демократична България – Обединение, 

заместник-председател Калина Стефанова Петкова, Коалиция 

Обединени патриоти, секретар - Райна Атанасова Зотова, Коалиция 

БСП за България, и членове Юлияна Живкова Пехливанова, Гергана 

Тодорова Киров,а Атанаска Петкова Михалева от ГЕРБ, Димитър 

Стоилов Деков, Станка Ташева Бакалова, Динка Христова Батчева 

от БСП, Янко Вълков Янков, Коалиция Обединени патриоти,  
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Андриана Георгиева Башаева – ДПС, и Георги Николов 

Кьосениколов, ВОЛЯ. 

Предложени са седем резервни членове. Можете да ги видите 

в списъка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

за проекта за решение за Общинска избирателна комисия – 

Тополовград. Има ли изказвания по проекта?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване на решението. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 812-МИ. 

Заповядайте, госпожо Цанева. Имате думата. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви проект на решение, 

който е качен вече във вътрешната мрежа от днешно заседание в 

папка с моите инициали, относно назначаване на Общинска 

избирателна комисия в община Камено, област Бургас. 

Писмото е от кмета и е с вх. МИ-06-215/133 от 26.08.2019 г. В 

консултациите са участвали само парламентарно представените 

партии и коалиции. Протоколът от проведените консултации на 19 

август е подписан без особени мнения и предложения. 

В този случай ви предлагам да назначим Общинска 

избирателна комисия в община Камено в състав от 11 членове, а 

именно, както следва: председател - Живко Бойков Бойчев, ГЕРБ, 

заместник-председател -  Ахмед Назим Мехмед, ДПС, заместник-

председател - Мария Карчева Янова, ВОЛЯ, секретар - Димитър 

Киров Петров, Коалиция БСП за България, членове: Розалия 
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Данаилова Бобева, Тодор Кънчев Калев, Цветелина Иванова 

Господинова от ГЕРБ, Катя Пенчева Желязкова, Татяна Борисова 

Михайлова,  Ирина Николчева Ангелова от Коалиция БСП за 

България, както и Коста Кирилов Влъчков от Коалиция Обединени 

патриоти. 

Има двама резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Гласуваме, колеги, Общинска избирателна комисия – Камено. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 813-МИ. 

 Господин Димитров, заповядайте. Ваш ред е. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Най-напред искам да ви докладвам едно решение за 

поправка на допусната техническа грешка. Вече го обсъждахме. 

Става въпрос за размяна на позициите на заместник-председателя, 

който всъщност трябва да бъде секретар, както и на секретаря, който 

да стане заместник-председател. 

Разбира се, моя е отговорността за техническата грешка, не 

съм проконтролирал. Но се дължи на копиране на файла от 

предложението на кмета, по което е постигнато съгласие, където 

позициите са разменени.  

Първо, има една малка корекция – не „да се чете“, а „да се 

четат“, тъй като става въпрос за няколко думи. Госпожа Иванова 

искаше да пишем „във връзка с изменение“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Димитров, 

имала ли е комисията намерение да променя постигнатото съгласие 

и да разменя тези две лица? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Напротив, комисията има ясна воля 

за постигнатото съгласие. Когато сме го пренасяли в решението, сме 

допуснали техническа грешка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

по проекта за решение.  

Махнете ЕГН-тата. Колеги, други бележки – технически, по 

същество? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на решение за поправка на 

техническа грешка за Общинска избирателна комисия – Мездра. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 814-МИ. 

Заповядайте, господин Димитров, за следващия Ви доклад. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващата преписка, която искам 

да докладвам, е по предложението на кмета на община Кайнарджа. 

Там има един дефицит. Не са ни изпратили оригиналите от 

преписките. Но снощи разговарях със секретаря на общината и тази 

сутрин, тоест, на обяд тя потвърди, че вече ги е изпратила по 

ЕКОНТ. Ще ви държа в течение. Искам да кажа, че ще ви 

информирам. 

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-215/94 от 22.08.2019 г. 

Предложението за състав е съгласувано след проведени 

консултации. Няма особени мнения. Тринадесет са предложенията и 
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следва поименния списък. За председател - Иван Стефанов Антонов, 

ГЕРБ,  заместник-председател -  Иванела Илиева Александрова, 

Коалиция Обединени патриоти, заместник-председател - Иванка 

Стефанова Маринова, ВОЛЯ, секретар - Живко Спасов Крушаров, 

Коалиция БСП за България, членове: Иванка Русева Екзарова, 

Даниел Николов Йорданов, Бейдже Бейджет Илми от ГЕРБ, 

Христинка Русева Петкова,  Мария Неделчева Прахова,  Невяна 

Енчева Енчева – представители на Коалиция БСП за България, 

Добринка Павлова Енчева, номинирана от Коалиция Обединени 

патриоти,  Шефкед Менсеид Юсеин, ДПС,  Боряна Друмева 

Бобчева, Коалиция Демократична България. 

Пропуснах да докладвам, че има три резерви, съответно две 

от ГЕРБ, едно от ВОЛЯ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Не виждам изказвания. Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 815-МИ. 

Заповядайте, господин Димитров, за следващия Ви доклад. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващата преписка е 

предложението на кмета на община Ситово, област Силистра. 

Проведени са консултации на 19 август 2019 г. Присъствали са 

парламентарно представените партии, както и коалицията, която е 

представена в Европейския парламент. Постигнато е съгласие. 

Списъкът на предложените кандидати е следният: председател - 

Ирена Симеонова Русчева-Антонова, ГЕРБ, заместтник-председател 
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-  Юмюхан Назъм Расим, ДПС, заместник-председател - Димитър 

Цветозаров Димитров, Коалиция Обединени патриоти, секретар - 

Даниела Стоянова Иванова, Коалиция БСП за България, и членове: 

Никола Йорданов Йорданов, Радка Здравкова Карарадова,  Ирена 

Сашева Георгиева са предложени за членове от ГЕРБ, Елисавета 

Георгиева Кърова,  Йовка Иванова Траянова, Марияна Лъчезарова 

Савова от Коалиция БСП за България, Ангел Цветанов Николов, 

Коалиция Обединени патриоти, Иванка Петрова Великова от ВОЛЯ, 

Емилия Смиленова Георгиева от Коалиция Демократична България. 

Седем са предложенията за резерви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Проектът е за Общинска избирателна комисия – Ситово, област 

Силистра.  Не виждам желаещи за изказвания. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

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

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 816-МИ. 

Заповядайте, господин Димитров, за следващия Ви доклад. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последната преписка е за община 

Макреш – Видин. Тя може би е във вчерашна папка и е проект № 

869. 

Кметът на община Макреш е провел консултации на 19 

август и е предложил състав от 13 членове. Всички поканени партии 

са присъствали и са постигнали съгласие. Няма особени мнения.  

Персонално предложенията изглеждат така: председател -  

Полина Сашова Башлийска, Коалиция БСП за България, заместник-

председател -  Петър Ванчев Тодоров, ДПС, заместник-председател - 
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Александра Цветанова Димитрова, Коалиция Обединени патриоти, 

секретар - Ваня Иванова Василева, ГЕРБ, и членове: Анелия 

Ванкова Кръчкина-Вълчева,  Теменужка Антова Игнатова, Лиляна 

Стоянова Митова-Кьосашка е квотата, предложена от ГЕРБ,  

Бисерка Тодорова Иванова, Валя Йорданова Георгиева, Красимир 

Димитров Тодоров от Коалиция БСП за България, Светослав 

Цветанов Славчев, ВОЛЯ,    Пирин Симеонов Луканов, Коалиция 

Обединени патриоти,  Георги Михайлов Гергов, Коалиция 

Демократична България. 

Има един резервен член, предложен от ГЕРБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

уважаеми колеги. Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 817-МИ. 

Госпожа Ганчева има думата съгласно дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам ви преписка с вх. № МИ-06-215/252 от 26.08.2019 

г., като това е преписката от проведени консултации в община 

Средец. 

Налице са всички изискуеми документи. На консултациите е 

присъствала и Коалиция Демократична България. Постигнато е 

споразумение. 

Предлагам ви да назначим 13-членен състав на тази 

Общинска избирателна комисия, както следва: председател –  
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госпожа Ирина Димитрова Камбурова – Тунтева, ПП ГЕРБ, 

заместник-председател  Иван Йорданов Цонев, Коалиция обединени 

патриоти, заместник-председател - Бончо Василев Богданов, ДПС, 

секретар - Кета Георгиева Коларова, Коалиция БСП за България, и 

членове: Велка Гатева Трифонова,  Янка Апостолова Въргова,  Радка 

Боева Попова,  Маргарита Атанасова Чолакова, Иван Стоянов 

Иванов, Дора Стефанова Добрева, Христо Тодоров Ковачев, Деяна 

Петрова Добрева, Ванина Стойчева Йорданова със съответните 

ЕГН-та. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по предложения проект за решение.  

Ако няма други бележки, колеги, моля процедура по 

гласуване на Общинска избирателна комисия – Средец. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка 

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

Решението се приема. 

Решението има № 818-МИ. 

 Госпожа Дюкенджиева има думата съгласно дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, първия проект, който ви предлагам 

за назначаване на Общинска избирателна комисия е в община Вълчи 

дол, област Варна. Консултациите са проведени на 19 август. 

Присъствали са всички парламентарно представени, както и 

коалицията, която има членове в Европейския парламент. 

Протоколът от проведените консултации е подписан без особени 

мнения и възражения. 
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Поради това ви предлагам следния състав на Общинска 

избирателна комисия: председател - Бонка Иванова Димитрова, 

ГЕРБ, заместник-председател - Валентина Димова Радева, Коалиция 

Обединени патриоти,  заместник-председател - Минка Желязкова 

Радулова, ДПС, секретар - Снежана Кирилова Стойнева, Коалиция 

БСП за България, и членове: Асибе Хюсеинова Исмаилова,  Тодор 

Георгиев Гочев, Йорданка Миланова Колимечкова, ГЕРБ, Божанка 

Денчева Иванова, Петя Иванова Тодорова,  Цветанка Маринова 

Тончева, Коалиция БСП за България, Димитър Костадинов 

Димитров, Коалиция Обединени патриоти,  Полина Янчева Петрова, 

ВОЛЯ,  Елка Колева Златарова, Коалиция Демократична България. 

Има представен списък с шест резервни членове на 

Общинската избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Колеги, процедура по гласуване на решението за Общинска 

избирателна комисия – Вълчи дол. 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 819-МИ. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, имам да докладвам още 

един проект за решение. Това е за назначаване на Общинската 

избирателна комисия в община Златоград, област Смолян. 

Консултациите са проведени на 19 август. Участвали са 

всички парламентарно представени партии и коалиции, както и 

коалицията, която има членове в Европейския парламент. Всички 
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изискуеми документи са налице. Протоколът е подписан без особени 

мнения и възражения. 

Предлагам ви следния състав на Общинска избирателна 

комисия в община Златоград: председател - Асен Атанасов 

Черешаров, ГЕРБ, заместник-председател  Александрина Здравкова 

Момчилова, Коалиция Обединени патриоти, заместник-председател 

- Миглена Ангелова Камберова, ДПС, секретар - Елена Атанасова 

Георгиева, Коалиция БСП за България, и членове: Ирина Руменова 

Иванова, Зорка Николаева Хаджиева,  Диана Филчева Благоева от 

ГЕРБ, Десислава Миткова Баткаджова, Веселин Асенов Домбов, 

Милена Росенова Кушева от Коалиция БСП за България, Миглена 

Радкова Травлева, Коалиция Обединени патриоти, Росица 

Севдалинова Пехливанова, ВОЛЯ, Ирина Сергеева Симеонова, 

Коалиция Демократична България. 

Има един-единствен резервен член на ОИК - Златоград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Процедура по гласуване проекта за решение за Общинската 

избирателна комисия – Златоград, област Смолян. 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 820-МИ. 

 Думата има госпожа Солакова да докладва предложение за 

образуване на Общинска избирателна комисия. Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, отново трябва да 

се похвалим, че много бързо успяхме да прегледаме документацията 

по техническата спецификация за възлагане на обществена поръчка 
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за изработване и доставка на печати на секционни избирателни 

комисии. Преписката постъпи при нас на 24.08.2019 г., събота, а 

днес ви предлагам проекта на писмо, който се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Нямаме бележки. 

Затова ви предлагам да съгласуваме тази документация, 

подробно разгледана, включително и от администрацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване на това съгласуване. 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви 

предложението за назначаване на Общинска избирателна комисия в 

община Завет, област Разград. 

Получили сме писмо с приложени документи от кмета на 

общината. Въз основа на проведените консултации на 20 август 2019 

г.е постигнато съгласие, участвали са всички политически сили, 

които имат право на представителство в състава на ОИК. Направили 

са своите предложения. Разпределението и поименния състав е, 

както следва: председател - Филиян Петров Чолаков, ГЕРБ, 

заместник-председател -  Кирилка Евгениева Цонева, Коалиция БСП 

за България, заместник-председател - Донка Иванова Минева, 

Коалиция Обединени патриоти, секретар - Хюлия Февзи Юмер, 

ДПС, и членове от ГЕРБ: Митка Кръстева Славчева, Йорданка 

Петкова Христова, Райна Симеонова Йовчева, от Коалиция БСП за 

България: Магдалена Бончева Ковачева, Кирилка Василева 

Драганова, Боянка Коева Банева, от Коалиция Обедеинени патриоти 
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е  Евгени Станчев Симеонов, от ВОЛЯ -  Мара Димитрова 

Хаджиилиева, от Коалиция Демократична България - Наджие Нихат 

Ахмед. 

Представен е и списък на резервните членове. 

Предлагам да назначим ОИК – Завет, в този състав и това 

разпределение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада за община Завет. Има ли предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 821-МИ. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

предложението за ОИК – Пещера. Консултациите за състава на 

комисията са проведени на 20 август 2019 г. Постигнато е съгласие 

за разпределението на длъжностите и поименния състав на 

Общинската избирателна комисия.  

Въз основа на така представената документация ви предлагам 

да назначим Общинска избирателна комисия – Пещера, област 

Пазарджик, в състав от 13 членове, както следва: председател - 

Васко Георгиев Икономов, ГЕРБ, заместник-председател -  Мустафа 

Фейзи Алиш, ДПС,  заместник-председател - Таня Иванова 

Апостолова, Коалиция Обединени патриоти, секретар - Атанаска 

Стоичкова Гочева, Коалиция БСП за България и членове от ГЕРБ -  

Маргарита Борисова Фолева, Елена Георгиева Дузова, Нина 

Димитрова Костова, от Коалиция БСП за България - Росица 
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Борисова Деспотова, Соня Методиева Аврамова, Димитрийка 

Стоянова Войникова, от Коалиция Обединени патриоти - Христина 

Георгиева Дачева, от ВОЛЯ - Христо Петков Христов, от Коалиция 

Демократична България -  Георги Щерев Щерев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада за Общинска избирателна комисия – Пещера. Предложения? 

Ако няма предложения, моля, процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 822-МИ. 

Колеги, 20 минути почивка. 

 

(след почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължаваме 

заседанието. 

 Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, постъпила е преписка в Централната избирателна 

комисия за назначаване на Общинска избирателна комисия – 

Грамада, област Видин.  

Тъй като тази преписка не е качена, продължаваме с 

назначаване на Общинска избирателна комисия в община Котел. 

Проведени са консултации на 19 август 2019 г. при кмета на община 

Котел с представители на парламентарно представените партии и 

коалиции. Постигнато е пълно съгласие по отношение както на 

ръководството, така и на членския състав на Общинската 
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избирателна комисия – Котел. Постигнали са съгласие за 13-членна 

избирателна комисия. Участвала е Коалиция Демократична 

България – Обединение и, както е по наше решение № 600, има 

двама представители на Коалиция Обединени патриоти. 

Така че представям на вашето внимание постигнатото 

съгласие, което е обективирано в Решение на Централната 

избирателна комисия, което, надявам се, че ще бъде одобрено на 

днешното заседание. 

Постигнато е съгласие за следния състав: председател - 

Цветомира Иванова Кънева, ГЕРБ, заместник-председател -  

Радосвета Стефанова Кичукова, Коалиция Обединени патриоти, 

заместник-председател - Зилха Ибрям Кокой, ДПС, секретар - 

Събина Георгиева Георгиева, Коалиция БСП за  България, и 

членове, както следва: Радостина Жечева Кънева, Яница Георгиева 

Каранашева, Пенка Костадинова Андонова от ПП ГЕРБ, Иванка 

Стоянова Вълчева, Елена Анастасова Янкова, Стефан Димитров 

Стефанов от Коалиция БСП за  България, Димитър Любозаров 

Въндев, Коалиция Обединени патриоти,  Здравка Любенова 

Русева,ПП ВОЛЯ, Красимира Станева Иванова от Коалиция 

Демократична България – Обединение. 

Има представен списък с шестима резервни членове от 

различните политически партии, участвали в консултациите за 

Общинската избирателна комисия в община Котел. 

Това е предложението. Моля да погледнете проекта за 

решение. Направил съм поправки на технически грешки в това 

решение, които ви ги казах при доклада си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги, по назначаване на Общинска избирателна комисия – Котел? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 823-МИ. 

Заповядайте, господин Баханов, за следващия Ви доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, връщам доклада си 

на Общинска избирателна комисия в община Грамада, област 

Видин. 

Постигнато е пълно съгласие по отношение на…. 

Мисля, че се качват в мрежата всеки момент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Като се качат, ще 

продължите доклада си,  господин Баханов.  

Преминаваме към следващия докладчик и ще се върнем пак, 

когато е качен проектът на  господин Баханов за Грамада. 

Има думата госпожа Иванова. Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, на 19 август 2019 г. са 

проведени консултации при кмета на община Ценово, област Русе, в 

които са участвали представители на парламентарно представените 

партии и коалиции и на коалицията, която има членове в 

Европейския парламент. Постигнато е пълно съгласие между 

участниците в консултациите по отношение на състава и 

ръководството на ОИК. 

Поради това ви предлагам проект за решение, с което да 

назначим Общинска избирателна комисия в община Ценово, в 

състав от 13 членове, както следва: председател - Бойка Маринова 

Анчева, ГЕРБ, заместник-председател - Ниази Адемов Акифов, 

ДПС, заместник-председател - Пенка Йорданова Петрова, Коалиция 

Обединени патриоти, секретар - Боянка Стефанова Сидерова, 

Коалиция БСП за  България, и членове, както следва: Диана 
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Йорданова Йорданова, Десислава Генчева Иванова,  Георги Тонев 

Георгиев, предложени от ГЕРБ, Босилка Георгиева Асенова, 

Димитър Генов Ангелов,  Зоя Кирилова Петкова, предложени от 

Коалиция БСП за  България, Тодорка Кирилова Георгиева, Коалиция 

Обединени патриоти, Ивияна Кънчева Сидерова, ПП ВОЛЯ, и 

Мирослав Георгиев Марков, Коалиция Демократична България – 

Обединение. 

Предложен е и списък с двама резервни членове на 

комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Има ли изказвания, въпроси? 

Колеги, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 824-МИ. 

Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, на 19 август 2019 г. са проведени 

консултации при кмета на община Неделино, област Смолян, в която 

са участвали представители на всички парламентарно представени 

партии и коалиции, както и на Коалиция Демократична България – 

Обединение. Постигнато е съгласие между участниците по 

отношение на състава на Общинска избирателна комисия в община 

Неделино.  

Преписката е окомплектована с всички необходими 

документи. Предлагам ви проект, с който да назначим ОИК в 

община Неделино в състав от 13 членове, както следва: председател 
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- Румен Асенов Чафадаров, Партия ГЕРБ, заместник-председател -  

Сийка Миткова Какалашева, Коалиция Обединени патриоти, 

заместник-председател - Илияна Любенова Дуганова, Партия ДПС, 

секретар - Захаринка Младенова Петрова, Коалиция БСП за  

България, членове: Анастасия Стойкова Личева, Илиян Елтимиров 

Хаджиев, Диляна Любенова Войводова – и тримата предложени от 

ГЕРБ,  Илияна Борисова Данчилова,  Наталия Младенова Дюлева, 

Лазар Младенов Бабачев, предложени от Коалиция БСП за  

България, Альоша Младенов Личев, Коалиция Обединени патриоти, 

Антоанета Атанасова Джамбазова, Партия ВОЛЯ, и Ивет Младенова 

Дуганова, Коалиция Демократична България – Обединение. 

Предложен е и списък с осем резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Няма изказвания. Моля да назначим Общинската избирателна 

комисия в община Неделино. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 825-МИ. 

Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви преписка, 

постъпила в Централната избирателна комисия от проведени 

консултации при кмета на община Царево, област Бургас. 

Консултациите са проведени на 19 август 2019 г. Присъствали са 

представители на парламентарно представените партии и коалиции, 
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както и на Коалиция Демократична България – Обединение. 

Постигнато е пълно съгласие относно състава на ОИК.  

Предлагам проект на решение за назначаване на 13-членна 

Общинска избирателна комисия в община Царево, област Бургас, 

както следва: председател - Георги Янчев Николов, Партия ГЕРБ, 

заместник-председател -  Тодор Николов Тодоров, Коалиция БСП за  

България, заместник-председател -  Нина Тодорова Стаматова, 

Партия ДПС, секретар - Мария Иванова Стоименова, Коалиция 

Обединени патриоти, и членове: Елена Димчева Димитрова,  

Гергана Георгиева Иванова, Галина Жекова Вълева, предложени от 

Партия ГЕРБ, Радослава Русева Кичукова, Ивелина Панайотова 

Иванова,  Вероника Александрова Иванчева от Коалиция БСП за  

България,    Николай Ангелов Янев, Партия ВОЛЯ,  Тодор Димитров 

Гондов, Коалиция Обединени патриоти,  Пламен Панайотов 

Панайотов, Коалиция Демократична България – Обединение. 

Предложен е и списък с шест резервни членове. 

Тук правя една корекция. Ще бъде разменено мястото на 

членове № 11 и № 12 от състава съобразно утвърдената практика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други корекции 

извън авторската на докладчика?  Няма изказвания. 

Колеги, гласуваме решение за назначаване на Общинската 

избирателна комисия в Царево. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 826-МИ. 

 Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, на 20 август 2019 г. са се провели 

консултации при кмета на община Сопот, област Пловдив, в които 

са участвали представители на парламентарно представените партии 

и коалиции и на Коалиция Демократична България – Обединение. 

Постигнато е пълно съгласие по отношение на състава и 

ръководството на комисията. 

Тук правя една корекция. Има изписан погрешно текст на 

общината. Ще бъде коригиран. 

Преписката е окомплектована с всички изискуеми документи. 

Предлагам ви проект за назначаване на ОИК в община Сопот 

в състав от 13 членове, както следва: председател - Антонина Цочева 

Цочева, Партия ГЕРБ, заместник-председател -  Калоян Борисов 

Цветанов, Коалиция Обединени патриоти, заместник-председател - 

Мариана Петрова Ковачева, Коалиция Демократична България – 

Обединение, секретар - Жоро Иванов Попдончев, Коалиция БСП за  

България, и членове: Ненко Цанков Ковачев, Красимир Иванов 

Проданов, Евгения Иванова Кръстева, предложени от Партия ГЕРБ, 

Мария Павлова Нешева, Радка Маркова Стефанова, Христина 

Краева Краева от Коалиция БСП за  България, Данаил Николов 

Пингелов, Коалиция Обединени патриоти, Шенол Неджемиев 

Куртов, Партия ДПС, Христина Христова Кънева, Партия ВОЛЯ. 

Предложен е и списък със седем резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада 

за назначаване на Общинската избирателна комисия – Сопот. Няма 

Изказвания. Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 
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Решението се приема. 

Решението има № 827-МИ. 

Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, последно ви докладвам проект на 

решение, който е качен във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешно заседание под № 904. Това е проект на решение 

за поправка на техническа грешка в наше Решение № 663-МИ от 

23.08.2019 г. относно назначаване на Общинска избирателна 

комисия в община Чепеларе, област Смолян. 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. 

№ МИ-15-144 от 24.08.2019 г. от секретаря на община Чепеларе с 

искане за поправка на допусната техническа грешка в нашето 

решение.  

Предлагам ви проект на решение, с което да допуснем 

поправка на техническа грешка в наше Решение – тук има корекция - 

№ 663-МИ, както следва: името на члена на Общинска избирателна 

комисия – Чепеларе, област Смолян да се чете „Йордана Янкова 

Карамитева“ вместо „Йорданка Янкова Карамитева“. 

Решението подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И едни кавички в 

първите три имена да обозначим. 

Колеги, гласуваме решение за поправка на техническа грешка 

в назначената Общинска избирателна комисия в община Чепеларе. 

Едно „к“ липсва в едно от имената. Дребна, досадна грешка. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 
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Решението има № 828-МИ. 

 Госпожо Бойкинова, ако сте готова, да докладвате. 

Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, при доклада 

относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община 

Казанлък е допусната техническа грешка в изписването на името на 

члена „Йорданка Георгиева Арнаудова“. Това е правилното име, а в 

решението поради техническа грешка е записано „Йорданка Илиева 

Арнаудова“. 

Поради това ви предлагам да вземем решение, с което да 

допуснем поправка на техническа грешка в Решение № 485 и вместо 

„Йорданка Илиева Арнаудова“, неправилно, да се запише 

правилното име „Йорданка Георгиева Арнаудова“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Добре, че бързо ги залязват тези дребни грешки, защото вече сме 

готови с проекта за удостоверения. 

Колеги, подлагам на гласуване проекта за решение на 

госпожа Бойкинова за поправка на техническа грешка. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 829-МИ. 

Колега Войнов, имате думата за доклад. Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви предложение за 

решение за назначаване на Общинска избирателна комисия в 

община Свищов. Входящото писмо е с № МИ-06-215-258 от 

26.08.2015 г. от кмета на община Свищов. Консултациите са 
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проведени на 14 август 2019 г. Постигнато е съгласие. Протоколът е 

подписан без особени мнения и възражения. 

Въз основа на това предлагам Централната избирателна 

комисия да назначи Общинска избирателна комисия в община 

Свищов в състав от 13 членове, както следва: председател - 

Цветелина Станчева Димитрова, ГЕРБ, заместник-председател -  

Иван Атанасов Тошев, ДПС, заместник-председател - Игнат Петров 

Папазов, Коалиция Обединени патриоти, секретар - Мариета Танева 

Рухчева, Коалиция БСП за  България, и членове: Богдан Емануилов 

Велинов, Милена Пламенова Монева, Соня Василева Кирилова от 

ГЕРБ, Здравка Василева Меразчиева-Шишманова, Милка Гаврилова 

Томева,  Петя Димитрова Петрова от Коалиция БСП за  България,  

Петя Емилова Владова,  Коалиция Обединени патриоти,  Катя 

Кирилова Кирилова, Партия ВОЛЯ, и Върбинка Венциславова 

Конова, Коалиция Демократична България – Обединение. 

Предложени са и шест резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, доклада 

за Общинска избирателна комисия – община Свищов. Не виждам 

желаещи за изказвания. 

Процедура по гласуване, колеги, за назначаване на 

Общинската избирателна комисия – Свищов. 

  Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 830-МИ. 

Заповядайте, господин Войнов. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, пропуснах да ви докладвам за 

сведение. С Решение № 667-МИ назначихме Общинската 

избирателна комисия в община Тунджа, но декларациите бяха в 

копия. Вече са пристигнали оригиналните декларации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим. 

 

Преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Разни. 

Заповядайте, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, знаете, че с оглед 

на интензивната работа, която имахме по време на изборите за 

Европейски парламент и веднага след това работата по 

организацията на местните избори, необходимостта да бъде 

осигурена почивка и на служителите от администрацията с оглед на 

осигуряване на условия за работа като машинопис, беше поканена 

госпожа Зоя Трифонова. Тя е дългогодишен служител в Народното 

събрание, подпомагала е работата на Централната избирателна 

комисия в годините. В този смисъл сме благодарни, че прие 

поканата и се съгласи да ни подпомага от 20 август до 10 ноември 

2019 г. Предлагам да погледнете проекта на договор във вътрешната 

мрежа в папка „Граждански договор“. Да се сключи при така 

посочения предмет и срока, както ви казах.  

В т. 9 по отношение на възнаграждението има една добавка, 

ако не е направена корекцията – „и полагащите се осигурителни 

вноски от възложителя“. А сумата за този период от време за 

изпълнение на договора е 3 280 лв. Начинът на плащане е така, както 

обикновено ги приемаме – на части или след окончателното 

приключване на свършената работа по договора. Отчитането става с 

приемане от страна на възложителя. 

Друго по-особено в гражданския договор няма. Моля да го 

гласуваме. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е за целия период, 

за цялостната работа по договора. 

Има ли въпроси, колеги? Изказвания?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване одобряването на 

сключване на граждански договор с посоченото лице.   

  Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, предлагам да гласуваме протоколно решение, с което 

комисията да ме упълномощи да сключа гражданския договор с 

посоченото лице.   

  Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. Имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

докладна записка от госпожа Манолова във връзка с обсъждане и на 

работна група по изпълнението на бюджета на Централната 

избирателна комисия, изготвена справка от счетоводството на база 

направени разчети за предстоящи разходи за календарната година, 

наличните свободни средства. След като се прецени по същество 
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наличието и на условията по Вътрешните правила за реда за 

определяне и изплащане на възнаграждение на членовете на 

Централната избирателна комисия, работната група прецени и 

приноса на служителите от администрацията по изпълнението на 

задълженията и успешно произведените и европейски избори и  

цялата работа, която от издаването на указа на президента 

свършихме и продължаваме да вършим за осигуряване на 

законосъобразни, честни демократични избори за местни органи на 

власт.  

Във вътрешната мрежа е предложението за допълнителни 

възнаграждения. Моля да ги погледнете и предлагам ан блок да ги 

одобрим за членовете на ЦИК и за администрацията така, както са 

представени в двете таблици. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Не виждам изказвания. 

Моля процедура по гласуване на протоколно решение. 

Гласуваме, колеги. 

  Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение 

да ви докладвам с оглед на това, че трябваше допълнително да 

преценим до Министерство на финансите по едно тяхно писмо, 

свързано с проект на решение. Тъй като прегледахме в 

счетоводството и финансовият контрольор прегледаха представения 
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проект, единствено и само става въпрос за определяне на програмите 

на Централната избирателна комисия като бюджетни програми, 

посочени от Централната избирателна комисия и възпроизведени в 

проекта на решение.  

В този смисъл предлагам да не изпращаме писмо за 

съгласуване, тъй като съгласно  Устройствания правилник на 

Министерския съвет  и на неговата администрация, ще се приеме 

липсата на становище по силата на правилника за съгласие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, връщаме се 

отново на точка четвърта от дневния ред: 

4. Проекти на решения за назначаване на ОИК. 

 Господин Баханов, имате думата за доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, пак връщам доклада 

си за Иваново. С вх. № МИ-06-215 от 24.08.2019 г. от кмета на 

община Иваново, област Русе, е постъпило предложение, тъй като е 

постигнато съгласие на проведените при него консултации относно 

състава на Общинска избирателна комисия – община Иваново, 

област Русе. 

Ще ви прочета предложението на кмета, което евентуално да 

стане и решение на Централната избирателна комисия, а именно: 

председател - Галинка Недялкова Кирилова, ГЕРБ, заместник-

председател -  Мартин Ангелов Календжиев, Коалиция Обединени 

патриоти, заместник-председател - Тансер Рушенов Ахмедов, ДПС, 

секретар - Георги Милчев Георгиев, Коалиция БСП за  България, и 

членове: Михаил Иванов Кунчев, Петя Иванова Стоянова, Валерия 

Йорданова Дафинова от ГЕРБ, Атанаска Николаева Недева, Иванка 

Крумова Минчева, Явор Русев Гецов от Коалиция БСП за  България, 

Моника Михайлова Великова, Коалиция Обединени патриоти, 

Стефка Христова Димова, ПП ВОЛЯ, и  Николина Ангелова 

Кьосева, Коалиция Демократична България – Обединение. 
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Както чухте, уважаеми колеги, предложението е за 13-членен 

състав на Общинската избирателна комисия, община Иваново, 

област Русе. 

Само едно допълнение към доклада ми. Да ви кажа, че по 

отношение на Моника Михайлова Великова е постъпило уверение 

№ 72 от 19.08.2019 г., че е дипломирана със степен „бакалавър“ с 

протокол от 29.06.2019 г. Посочен е и средният успех. Не е 

приложена диплома. Има просто уверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Има ли изказвания? Няма. 

Процедура по гласуване, колеги, за назначаване на 

Общинската избирателна комисия в Иваново. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 831-МИ. 

Заповядайте, господин Баханов, за следващия Ви доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, следващият ми 

доклад е за назначаване на Общинска избирателна комисия в 

община Грамада, област Видин. В Централната избирателна комисия 

е постъпило предложение от кмета на община Грамада, област 

Видин, с приложен протокол от проведени консултации при 

него.Постигнато е съгласие както относно ръководството, така и 

относно членския състав на Общинска избирателна комисия – 

Грамада, област Видин, от участвалите в консултациите 

политически партии и коалиции, както и Коалиция Демократична 
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България – Обединение, която има представител в Европейския 

парламент. 

Предложението на кмета, което е съставено въз основа на 

постигнатото съгласие, е следното: председател - Евгени Илиев 

Генчев, ГЕРБ, заместник-председател -  Ваньо Петков Иванов, 

Коалиция Обединени патриоти, заместник-председател -  Емилия 

Велкова Николова, Партия ДПС, секретар - Валери Иларионов 

Рагьов, Коалиция БСП за  България, и членове: Бояна Иванова 

Кръстева, Асен Петков Атанасов, Теменужка Иванова Иванова от 

ГЕРБ, Лилко Петков Близнашки, Цветан Тодоров Нинов, Елеонора 

Ангелова Мишева от Коалиция БСП за  България, Венка Николова 

Цветкова от Коалиция Обединени патриоти, Виктория Велкова 

Целкова от ПП ВОЛЯ, Юлия Димова Гергова от Коалиция 

Демократична България – Обединение. 

Има един резервен член от Коалиция БСП за  България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Други изказвания, 

колеги, има ли? Ако няма, моля, процедура по гласуване да 

назначим Общинска избирателна комисия – Грамада. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 832-МИ. 

 Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в папки от вчерашно 

заседание докладвам проекти за решения за назначаване на 

общински избирателни комисии.  
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Започвам от Велинград. Получили сме преписка от кмета на 

община Велинград за проведени консултации и съответно 

предложение за назначаване на ОИК при постигнато съгласие. 

Комисията е в състав от 13 членове, виждате ги, като са участвали 

всички парламентарно представени партии и коалиции, 

включително и представител на партията, която има член в 

Европейския парламент. 

За председател се предлага Натали Стефанова Видаркинска, 

ГЕРБ, заместник-председател -  Матей Тошев Стайков, Коалиция 

Обединени патриоти, заместник-председател - Иван Кирилов 

Петров, Коалиция БСП за  България, секретар - Мехмед Али 

Дживгов, ДПС, и членове: Иванка Димитрова Станчева, Атанас 

Цветанов Вецов, Лъчезара Димитрова Попова – ГЕРБ,  Тодорка 

Иванова Благова, ПП ВОЛЯ,  Иванка Тодорова Шалева,  Елена 

Маркова Алексиева, Теменужка Петрова Ушева от Коалиция БСП за  

България, Красимира Иванова Божинова от Коалиция Обединени 

патриоти и Борислав Петров Борисов от Коалиция Демократична 

България – Обединение. 

По преписката има и предложени резервни членове. 

Предлагам да приемем така предложения състав на 

Общинска избирателна комисия – Велинград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Няма изказвания. Моля, процедура по гласуване, колеги, по 

назначаване на Общинска избирателна комисия – Велинград. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 
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Решението има № 833-МИ. 

Заповядайте, господин Чаушев, за следващия Ви доклад. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Пак в папка от вчерашно заседание се 

намира постъпила преписка от кмета на община Белоградчик с 

предложение за назначаване на Общинската избирателна комисия – 

Белоградчик. На консултацията са участвали всички парламентарно 

представени партии, включително и от тази с представител в 

Европейския парламент. Постигнали са съгласие. 

Комисията се предлага да е от 13 членове, както следва: 

председател - Анжела Ангелова Иванова, ГЕРБ, заместник-

председател -  Румен Емилов Маринов, Партия ДПС, заместник-

председател - Пенчо Петров Лефтеров, Коалиция Обединени 

патриоти, секретар - Рени Христова Длъгнекова, Коалиция БСП за  

България, и съответните членове, виждате от кои са предложени: 

Вероника Кольова Димитрова, Бойко Еленков Иванов, Боряна 

Кръстева Илиева, Ангел Алексиев Малкочев, Цветомира Ванкова 

Цолова, Галина Методиева Лилина, Стефан Маринов Григоров,  

Соня Иванова Иванова. 

Има предложени и резервни членове. Предлагам да    

назначим Общинската избирателна комисия – Белоградчик.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма изказвания, 

колеги, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 834-МИ. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Продължавам с вчерашните преписки.  
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Постъпила е преписка от кмета на община Николаево, Стара 

Загора, за проведена консултация, на която са присъствали всички 

парламентарно представени, включително и партията, която има 

представител в Европейския парламент. На консултациите 

съответно са постигнали съгласие. Комисията ще е от 13 членове и 

предложенията са както следва: за председател - Марийка 

Димитрова Шопова-Панчева от Коалиция БСП за  България, 

заместник-председател - Веселин Димитров Видолов от ГЕРБ, 

заместник-председател - Валентина Бориславова Апостолова, ДПС, 

секретар - Катя Неделчева Генчева от Коалиция Обединени 

патриоти, съответно виждате и членовете: Марина Иванова Иванова,  

Мария Славова Андреева, Ангелина Стоянова Иванова,  Янка 

Петкова Величкова,  Илияна Георгиева Кишева,  Генка Василева 

Генчева, Стефка Койчева Бъчварова, Пенка Петрова Димитрова,  

Станимир Дойчинов Дойчинов. 

Има и предложения за резервни членове. Разбира се, 

декларациите и дипломите са приложени и са съобразно нашите 

изисквания. 

Моля да гласуваме назначаването на Общинска избирателна 

комисия – Николаево. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване състава на Общинска 

избирателна комисия – Николаево. 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка 

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

Решението се приема. 

Решението има № 835-МИ. 
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Заповядайте, господин Чаушев, за следващите Ви доклади. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Продължавам с преписките от вчерашна 

папка също. Там трябва да има проект за назначаване на Общинска 

избирателна комисия – Джебел, Кърджали. 

Постъпила е преписка от кмета на община Джебел, област 

Кърджали, за проведена консултация, на която са присъствали 

парламентарно представените партии и коалиции, включително и на 

представител от страна на партията с представител в Европейския 

парламент. 

На консултациите е постигнато съгласие, съответно 

Общинската избирателна комисия е от 13 членове, като са се 

споразумели за следното: председател - Ангелина Миткова 

Хаджиева от ГЕРБ, заместник-председател - Белкъз Наим Алим, 

Коалиция БСП за  България, заместник-председател - Севдалина 

Христова Берберска от Коалиция Обединени патриоти, секретар - 

Ергин Шевкет Юсеин от ДПС със съответните членове, виждате ги и 

чии предложения са. Членовете са следните: Хафизе Бахри Осман, 

Светла Атанасова Стоянова-Тенева, Гюрай Юсеин Сюлейман, Петър 

Здравков Орешков, Здравко Цветанов Белев, Екатерина 

Красимирова Райчева, Дечка Христова Андреева, Емил Георгиев 

Димитров и  Тодор Минчев Минчев. 

Дипломите и съответно декларациите са приложени. 

Предлагам да назначим състава на Общинската избирателна 

комисия – Джебел. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Няма.  

Моля, процедура по гласуване. Гласуваме Общинска 

избирателна комисия – Джебел. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 836-МИ. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, трябва да преминем към във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешна дата. Има 

една поредица от проекти. 

Пред мен е проект за решение за назначаване на Общинска 

избирателна комисия – Лозница, Разград. 

Постъпила е преписката. Консултацията е проведена с 

представителите на всички парламентарно представени партии и 

коалиции, включително и партията, която има представител в 

Европейския парламент. Документите са налице. Постигнали са 

съгласие. 

Комисията се предлага от 13 членове и за председател се 

предлага - Румяна Георгиева Костадинова от ГЕРБ, заместник-

председател -  Росица Нанева Нешева от Коалиция БСП за  

България, заместник-председател - Катя Стоянова Лазарова от 

Коалиция Обединени патриоти, за секретар - Галя Димитрова 

Илиева от ДПС, и съответните членове, на които виждате чии 

предложения са: Туркие Ахмедова Кунгьова, Сабри Велиев Дурльов, 

Румяна Гешева Владимирова, Райна Иванова Райкова,  Ботьо Иванов 

Ботев, Светла Миланова Стоянова, Георги Христов Минков, 

Стилиян Бончев Илиев,  Невена Митева Йорданова. 

Предлагам да назначим състава на Общинска избирателна 

комисия – Лозница, Разградска област. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване на Общинската избирателна комисия – Лозница. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 
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Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 837-МИ. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Постъпила е преписка от кмета на община 

Разград с предложение за назначение на Общинска избирателна 

комисия. След проведени консултации, на която са присъствали 

всички парламентарно представени партии и коалиции, 

включително и представител на извънпарламентарната партия, която 

има представител в Европейския парламент, на консултациите са 

постигнали съгласие и са направили съответните предложения за 

състав със съответните декларации и копия от дипломите. 

Комисията ще бъде в състав от 13 членове. За председател се 

предлага Ралица Стефанова Костова-Цветанова – ГЕРБ, заместник-

председател   Тодор Илиев Иванов – Коалиция Обединени патриоти, 

заместник-председател Юмгюл Мухарем Ахмедова – ДПС, секретар 

Савина Миткова Ангелова – Коалиция БСП за  България, със 

съответните членове, чиито предложения виждате, а именно: Диана 

Христова Йорданова, Николай Маринов Инков, Мирослава Дакова 

Христова,  Катинка Петкова Матеева, Силвия Наскова Великова, 

Николай Христов Драев,  Русанка Димитрова Неделчева,  Сюлбие 

Исмаилова Ибрямова,  Цветелина Ботева Ботева. 

Има и предложени резервни членове. 

Предлагам да назначим състава на Общинска избирателна 

комисия – Разград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки, 

колеги? Няма изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване назначаването на 

Общинската избирателна комисия – Разград. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 838-МИ. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Следващият проект за решение е за 

община Венец. Постъпила е преписка от кмета на община Венец с 

предложение за състав на Общинска избирателна комисия в 

общината. Съответно след проведената консултация, на която са 

присъствали всички парламентарно представени партии и коалиции. 

Съставът на комисията ще бъде от 11 членове. 

Добре, тази преписка я отделям за утре. Не са написали ЕГН-

тата, има корекции. 

Оттеглям преписката за община Венец поради множество 

технически грешки. 

Преминаваме към Общинска избирателна комисия – 

Поморие. Постъпила е преписка от кмета на община Поморие. 

Проведена е консултация на 16 август 2019 г., като представителят 

на Коалиция Демократична България – Обединение, не се е явил на 

нея, съответно присъствалите са се съгласили за следното. 

Председател - Любка Димитрова Страволемова – ГЕРБ, заместник-

председател - Натали Христова Широкова, ДПС, заместник-

председател Кольо Георгиев Николов – ПП ВОЛЯ, секретар - Пенка 

Янкова Вакрилова, Коалиция БСП за  България, и съответните 

членове, предложени на консултацията за комисия от 11 членове: 

Станимир Костов Стаматов, Александър Григоров Кръстанов, Елена 
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Николова Коева, Славей Димитров Канариев, Ваня Тихомирова 

Асеникова,  Таня Деянова Костова, Мариана Борисова Димитрова. 

Разбира се, горе текстът за членовете от Европейския 

парламент ще отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на решение за назначаване на 

Общинската избирателна комисия – Поморие. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 839-МИ. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Постъпила е преписка от кмета на община 

Ветово, област Русе, за проведена консултация на парламентарно 

представените партии и коалиции, включително и на коалицията, 

която има представител в Европейския парламент. Постигнали са 

съгласие. Комисията се предлага от 13 членове, като се предлага за 

председател Стела Бончева Стоилова – ГЕРБ, заместник-

председател  Йордан Сотиров Дойчинов – Коалиция Обединени 

патриоти, заместник-председател Мейва Акиф Хаджиева – ДПС, 

секретар Иванка Борисова Пенкова – Коалиция БСП за  България, и 

съответните членове Поля Георгиева Захариева, Милица Диянова 

Милкова,  Юлиан Петров Йорданов,  Христо Георгиев Христов,  

Цонка Илиева Дамянова, Павлина Аврамова Недкова,  Васил 

Георгиев Ангелов,  Ивелина Петрова Тодорова,  Леман Али Ахмед. 

Има и предложени резервни членове. 
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Предлагам да назначим Общинска избирателна комисия – 

община Ветово, в този състав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги, 

за Общинска избирателна комисия – Ветово. Има ли въпроси, 

изказвания? Няма. 

Процедура по гласуване, колеги, за назначаване на тази 

комисия. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 840-МИ. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Постъпила е преписка от кмета на община 

Борово след проведени консултации, на които са присъствали 

всички парламентарно представени партии и коалиции и 

извънпарламентарната коалиция с представител в Европейския 

парламент. За състав на Общинската избирателна комисия – Борово, 

се предлагат 13 членове. За председател се предлага Ростислав 

Христов Димов – ГЕРБ, за заместник-председател Росица Великова 

Иванова – Коалиция Обединени патриоти, за заместник-председател 

Валя Анатолиева Бонева – ДПС, секретар Цветанка Донева Антова – 

Коалиция БСП за  България, и съответните членове, които виждате 

предложени от партиите и коалициите: Иванка Василева Новакова, 

Росица Йорданова Кънева,  Георги Парушев Трифонов, Бориска 

Димитрова Ганчева,  Велико Петров Драгнев,  Петранка Великова 

Петкова, Венеяна Асенова Новакова, Магдалена Кънчева Петрова и 

Ценка Маринова Кабакчиева. 
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Има и предложен резервен член. 

Представени са съответните декларации, респективно копия 

от дипломите също са в преписката. 

Предлагам да назначим състава на Общинска избирателна 

комисия – Борово, област Русе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване на Общинската избирателна комисия – Борово, област 

Русе. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 841-МИ. 

Благодарим, господин Чаушев. 

Какво правим колеги? Има още доклади в точка „Разни“, има 

още няколко колеги, които са се заявили. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: При мен има два отговора на 

писма, които спокойно могат да останат за утре, няма нищо спешно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Кажете, колеги, 

уморително беше. Около 45 решения сме приели днес. Ако можем 

още, казвайте. 

Хайде да обсъдим предложението на  господин Джеров. Има 

едно предложение, да не го носи. Има едно с конклудентни 

действия. 

Ако е готов и Ивайло Ивков, да минем и неговите. Колега 

Ивков?  

Добре, колеги, продължаваме. Заповядайте, господин 

Джеров. 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, предлагам проект за решение относно 

назначаване на Общинска избирателна комисия в община Твърдица, 

област Сливен. 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. 

№ МИ-06-215/241 от 24.08.2019 г. от кмета на община Твърдица, 

област Сливен. Консултациите са проведени при спазване на 

изискванията на Изборния кодекс. В консултациите са участвали 

представители на парламентарно представените партии  и коалиции 

и на коалицията, която има членове в Европейския парламент. 

Протоколът от проведените консултации е от 19.08.2019 г., подписан 

е от всички без особени мнения и възражения. 

Предвид горното предлагам да бъде назначена избирателната 

комисия в община Твърдица в състав от 13 членове, както следва: за 

председател Даниела Дойчева Георгиева – ГЕРБ, заместник-

председател Кадрин Хасанов Хасанов – ДПС, заместник-

председател Апостол Русев Апостолов – Коалиция Обединени 

патриоти, секретар госпожа Росица Денчева Петрова – Коалиция 

БСП за  България, и за членове: Милена Стоилова Димитрова, Цони 

Златев Чотов, Даниела Денева Боярова-Димитрова – от ГЕРБ,  Пепа 

Иванова Петкова,  Тинка Стефанова Ракаджиева, Райна Станева 

Вълчинкова – от Коалиция БСП за  България, Денка Георгиева 

Миланова – Коалиция Обединени патриоти, Анета Костадинова 

Атанасова-Стоянова . ПП ВОЛЯ, Елена Петрова Василева – 

Коалиция Демократична България – Обединение. 

За резервни членове са предложени съответно шест човека, 

както е по списък. 

Това е предложението за назначаването на Общинската 

избирателна комисия – община Твърдица, област Сливен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада 

за Общинска избирателна комисия – Твърдица. Има ли въпроси?  
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Моля, процедура по гласуване, колеги, на решението за 

Общинска избирателна комисия – Твърдица, област Сливен. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 842-МИ. 

Заповядайте, господин Ивков, за доклад. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали има преписка от Опан, постъпила от кмета. Вчера я 

оставихме, тъй като нямаше декларация на заместник-председателя. 

Сега е изпратена в оригинал, имаме я и в копие при нас. Предлага се 

комисия в състав от 11 членове. Не се е явила коалицията, която не е 

парламентарно представена, но има членове в Европейския 

парламент. Предлага се за председател Славка Иванова Пенкова-

Тасева – ГЕРБ, заместник-председател София Димитрова Узунова – 

Коалиция Обединени патриоти, заместник-председател Динко 

Иванов Динев – ДПС, секретар Илчо Господинов Русев – Коалиция 

БСП за  България, и членове: Ваня Танева Златанова, Десислава 

Славова Стоянова и Ивелина Добринова Димитрова от ГЕРБ, 

Албена Минчева Танева-Ганчева, Райна Петрова Грозева и Данаила 

Ангелова Илиева от Коалиция БСП за  България,  Красимира 

Петрова Димова от ПП ВОЛЯ. 

Решението подлежи на обжалване. Виждате на втората 

страница резервните членове двама на брой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

за Общинска избирателна комисия – Опан. Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на решението, колеги. 
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  Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 843-МИ. 

Заповядайте, господин Ивков, за следващия Ви доклад. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващият доклад е за община Стрелча 

и се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 

вчерашно заседание, отложено заради поканата за Коалиция 

Демократична България – Обединение, тъй като не беше подписан и 

протоколът от техен представител. 

Събрали са се, взели са решение за 11-членна комисия, тъй 

като не са се явили от коалицията, която има членове в Европейския 

парламент. Изпратена е днес поканата, макар че това е по интернет, 

не е ясно доказателство. Но за председател се предлага Нонка 

Стоянова Спасова – ГЕРБ, заместник-председател Пепа Динчева 

Герова  - Коалиция Обединени патриоти, заместник-председател 

Катя Смиленова Шопова – ДПС, секретар Танчо Петков Мелин – 

Коалиция БСП за  България, и членове Соня Кръстева Кръстева, 

Мима Георгиева Кишева и Цветанка Николова Няголова – ГЕРБ, 

Мария Стойкова Стоянова,  Стойна Динчева Караджова и Мариана 

Петрова Декова – Коалиция БСП за  България,  Станимир Ангелов 

Калайджиев – ПП ВОЛЯ. 

Съответно има списък с резервните членове, който виждате 

на другата страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Не виждам изказвания. 
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Преминаваме към гласуване. Моля, процедура по гласуване 

за назначаване на Общинската избирателна комисия – Стрелча. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 844-МИ. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание виждате три преписки, една от 

които е проект за решение за назначаване на Общинската 

избирателна комисия от община Бяла Слатина. 

Проведени са консултации при кмета. Постигнато е съгласие 

за 13-членна комисия, като са се явили съответно и представители на 

коалицията, имаща членове в Европейския парламент и един от 

коалицията с най-голям неоползотворен остатък съгласно нашето 

решение. Предлага се да бъде назначена Общинска избирателна 

комисия в Бяла Слатина в състав и длъжности: председател 

Цветелина Андреева Андровска-Илиева – ГЕРБ, заместник-

председател  Северин Красимиров Илиев – ДПС, заместник-

председател Николай Иванов Желев – ПП ВОЛЯ, секретар 

Елисавета Цветанова Даскалова – Коалиция БСП за  България, и 

членове Николай Иванов Гурзовски, Веселка Ангелова Донова и 

Соня Николаева Гечева от ГЕРБ,  Цветелина Божинова Лазарова, 

Борислав Николаев Борисов и Емилия Георгиева Раловска от 

Коалиция БСП за  България,  Николай Томов Божурски от Коалиция 

Обединени патриоти, Калин Димитров Кънчев от Коалиция 
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Обединени патриоти и Евгени Вълчев Ангелов от Коалиция 

Демократична България – Обединение. 

Съответно виждате на следващата страница списъка с 

четирима резервни членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за назначаване Общинска избирателна комисия – Бяла 

Слатина.  

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 845-МИ. 

Заповядайте, господин Ивков, за следващия доклад. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Докладвам преписка за община Ружинци, за назначаване на 

Общинска избирателна комисия в община Ружинци, която също 

като предишната ще бъде в състав от 13 членове.За това е 

постигнато съгласие. Явили са се абсолютно всички политически 

субекти, имащи право и са се съгласили да не предложи кметът 

комисия в състав: председател Виктория Станимирова Розалинова – 

ГЕРБ, заместник-председател Тома Венциславов Ванков – Коалиция 

БСП за  България, заместник-председател Златка Калоферова 

Георгиева – ДПС, секретар Захарин Иванов Захариев – ПП ВОЛЯ, и 

членове Иван Александров Иванов,  Марина Ваньова Маринова и 

Виолета Цветанова Младенова – ГЕРБ, Богдана Василева Илиева, 

Милчо Георгиев Бебов и Славяна Младенова Николова – Коалиция 

БСП за  България, Георги Тодоров Димитров – Коалиция Обединени 
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патриоти, Николай Тодоров Цанов – Коалиция Обединени патриоти, 

(в случая имат двама в тази комисия) и  Цветан Кръстев Николов от 

Коалиция Демократична България – Обединение. 

Това е предложението, което аз ви предлагам да 

интерпретираме в решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Има съгласие за състава на Общинска избирателна комисия – 

Ружинци.  

Процедура по гласуване, колеги. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 846-МИ. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, последният проект за назначаване 

на Общинска избирателна комисия или предпоследният за днес, 

както решите, е за назначаване на Общинска избирателна комисия в 

община Самуил, област Разград. 

Там са присъствали също всички представители на партии и 

коалиции. Постигнато е съгласие за състава и за ръководните 

длъжности и е постъпило предложение от  господин Бейтула Сави, 

кмет на община Самуил, за следното разпределение: председател  

Севим Халилова Рамаданова от ДПС, заместник-председател 

Джошкун Бахри Джавдет от Коалиция БСП за  България, 

заместтник-председател Мелегбер Ибраим Селиман от Коалиция 

Обединени патриоти, секретар : Ахмед Али Ахмед от ГЕРБ, и 

членове Сабиха Ридванова Алиева, Ханифе Шефкетова Тефик и 
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Сибел Зафер Мустафа от ГЕРБ, Колю Михайлов Чаушев, Любомир 

Савов Герганов и  Марин Димитров Колев от Коалиция БСП за  

България, Айсел Бехчет Мехмед от Коалиция Обединени патриоти,  

Тензиле Бюрхан Ахмед от ПП ВОЛЯ, и Гюнай Алиосман Али от 

Коалиция Демократична България – Обединение. 

Това е съставът, който се предлага. За този състав ви 

предлагам да вземем решение. 

Има един резервен член, излъчен от ПП ВОЛЯ в тази 

Общинска избирателна комисия, който виждате на последната 

страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Виждате проекта за Общинска избирателна комисия – Самуил. Не 

виждам желаещи за изказвания. 

Подлагам на гласуване решението за Общинска избирателна 

комисия – Самуил. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 847-МИ. 

Колеги, приели сме 53 решения, от които три принципни 

решения и 48 за назначаване на общински избирателни комисии. 

Сериозна работа. Вече виждам доста изморени лица. Кажете да 

продължаваме ли? Ако някой има нещо спешно да докладва в 

раздела „Разни“, там са записани трима колеги и с  господин Войнов 

– четирима. Ако има нещо спешно, заповядайте, моля. Преценката е 

ваша колко е спешно. 
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Тогава, колеги, да закрием заседанието. 

Насрочвам следващото за утре, сряда, 28 август 2019 г. от 

10,00 ч. 

(Закрито в 19,10 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Стефка Стоева 

      

   СЕКРЕТАР:   

       Севинч Солакова  

 

 

Стенограф: 

  

Мая Станкова 

  

Божидарка Бойчева 

 

 


