ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 108
На 30 август 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват:

Ерхан

Чаушев,

Таня

Цанева,
2. Проект на решение за промяна в съставите на ОИК.
Докладва: Мирослав Джеров
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Ерхан Чаушев
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Цветанка Георгиева, Таня
Цанева, Кристина Стефанова, Катя
Иванова
5. Проекти на решения за назначаване на ОИК.
Докладва: Ивайло Ивков, Николай
Николов, Александър Андреев, Мария
Бойкинова, Йорданка Ганчева, Бойчо
Арнаудов,

Емил

Войнов,

Таня
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Йосифова,

Георги

Баханов,

Иванова,

Цветанка

Катя

Георгиева,

Мирослав Джеров, Севинч Солакова,
Димитър

Димитров,

Таня

Цанева,Кристина Стефанова
6. Обсъждане на проекти на принципни решения.
Николай Николов
7. Разни.
Александър

Андреев,

Кристина

Стефанова, Николай Николов, Таня
Цанева,

Севинч

Солакова,

Катя

Иванова
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цанкова
Стефанова, 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, Николай Николов, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева и Силвия Стойчева.
Заседанието бе открито в 10,25 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден колеги. Откривам
заседанието на Централната избирателна комисия.
По дневния ред има ли други желаещи да се включат?
КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка 3 - Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК и в точка 6 – разни.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в точка 3.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо председател, моля да
ме включите в точка 3.
Процедура по гласуване на дневния ред с допълненията.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против –
няма.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: По точка първа от дневния ред Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения.
Господин Чаушев заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вчерашна моя
папка трябва да има проект за решение по отношение на искане за
отваряне на запечатано помещение в община Струмяни с вх. № МИ14-9 от 24.08.2019 година във връзка с изпълнение на наше Решение
617, а именно предаване на документацията на изтичащия мандат на
ОИК в общината на общинската администрация. Има проект на
решение. Кметът изпълнява наше Решение 617.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Има ли
изказвания по проекта за решение? Няма.
Колеги, процедура по гласуване моля.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 877.
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Госпожа Цанева по първа точка.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви проект на решение
относно отваряне на запечатано помещение в община Велики
Преслав, област Шумен. Писмото на кмета е с вх. № ЕП-14-87 от 28
август 2019 г.
В помещението се намират изборни книжа и материали от
евроизборите 2014 и 2019 г. Отварянето е необходимо, поради
изтичане срока на евроизбори 2014 г. същите ще бъдат предадени на
Държавен архив – Шумен. Затова ви предлагам да разрешим
отварянето на посоченото помещение. Да бъдат извършени всички
необходими действия съгласно наше Решение 243-ЕП.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. Няма
изказвания.
Процедура по гласуване уважаеми колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 878.
Господин Баханов помоли за спешно включване.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, доклада ми е във
връзка с постъпило от Района прокуратура Ямбол сведение до
Централната избирателна комисия с вх. № МИ-09-7 от 28.08.2019 г.,
с което на основание чл. 237 ал. 1 от Закона за изпълнение на
наказания изпращат препис от присъда от 6.04.2017 г. по установено
дело, с която на Дончо Илиев Дончев с посочено ЕГН от гр.
Стралджа, област Ямбол е наложено наказание лишаване от право да
заема държавна или обществена длъжност свързана с упражняването
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на избирателните права на гражданите за срок от 2 години и шест
месеца за изпълнение. Като присъдата е влезнала в сила на
26.10.2017 г. Лицето е осъдено за купуване на гласове, доколкото се
запознах с двете присъди.
И отделно от присъдата в наказателната й част, която има
лишаване от свобода условна е лишено и от права.
Така че в уведомлението ни е посочено че при изпълнение на
наказанията да се съобразяват разпоредбите на чл. 49, ал.3 и ал. 4 от
Наказателния кодекс. Като за изпълнение на наказанието и
възстановяване на правата на осъденото лице уведомете веднага
прокуратурата.
Уважаеми колеги, предлагам с придружително писмо това
уведомление

да бъде изпратено

и

до

ГД

„ГРАО“ и

до

Информационно обслужване, които ще извършат проверка на лицата
свързани с провеждането на изборите. Тоест това лице евентуално,
ако бъде подадено за член на секционна избирателна комисия или за
кандидат в различните видове избори, да се приложат разпоредбите
на Изборния кодекс свързани с посочената присъда.
Това е предложението ми. Ако има други предложения от
колегите?
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Чухте
предложението на докладчика? Има ли друго мнение?
Колеги, решаваме ли да го изпратим на ГРАО? И на
Информационно се предложи. Нека да ги има в масивите.
Колеги, ако няма друго предложение, моля процедура по
гласуване. Да изпратим, че лицето има влязла в сила присъда за
съобразяване при извършване на предстоящите проверки.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров,
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Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева), против – няма.
Господин Джеров заповядайте по точка втора.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, в моя папка от
днес съм подготвил един проект за решение. Проектът е с № 952,
относно промяна в състава на ОИК Бобошево, област Кюстендил.
Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-215/15 от 20.08.2019 г. от кмета
на община Бобошево във връзка с предложение направено от
госпожа

Емилия

Цветино,

упълномощения

представител

на

Коалиция „Обединени патриоти“ за освобождаване на госпожа
Весела Чавдарова Васева, секретар на ОИК Бобошево, която е
назначена с наше решение № 671 от 23.08.2019 г. и съответно
длъжността да бъде заета от господин Илиян Георгиев Хаджийски.
Към предложението е приложено заявлението на госпожа Васева за
освобождаването ѝ като секретар на ОИК Бобошево по лични
причини, съответно декларация по чл. 75, ал. 7, точка 1 и чл. 80, ал.3
и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, както и копие от
дипломата ѝ за завършено висше образование на предложения
кандидат господин Илиян Георгиев Хаджийски.
Предвид изложеното ви предлагам да бъде освободена като
секретар на ОИК Бобошево, област Кюстендил госпожа Весела
Чавдарова Васева със съответното ЕГН и да бъде назначен за
секретар на ОИК Бобошево господин Илиян Георгиев Хаджийски.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Промяна
на член на ОИК. Няма изказвания.
Процедура по гласуване, смяна на един от членовете на ОИК
в Бобошево.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 879.
Госпожа

Стефанова

поиска

включване

във

връзка

с

обществената поръчка и след това започваме назначаването на
комисиите.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с изтеклия
срок до вчера в 16.30 часа за получаване на оферти относно
поръчката за производство на аудио и видеоклипове и други
материали, предстои да се сформира комисия, която да разгледа
документите в понеделник в 14.00. Трябва да издадем заповед. Като
комисията се събере. След обяд, ако всичко е наред с документите
ще бъдат поканени двамата участници да презентират работата си
пред комисията.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, предлагайте участници
за комисията за отваряне на документи за обществената поръчка за
разяснителна кампания. Госпожа Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Предлагам господин Чаушев и
господин Ивков да се включат в комисията. Господин Желяков ще
бъде резервен член.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Комисията да я води госпожа
Стефанова като заместник-председател и ръководител на групата по
разяснителна дейност. Трима членове достатъчни ли са колеги? И
резервен член.
Процедура по гласуване колеги, на комисия в този състав.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Таня

Цанева,

Цветанка

Георгиева), против – няма.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Проектът за корекции, нашите
събрани с Министерство на външните работи.
За протокола за сътрудничество в моя папка е публикуван
проект на писмо със събрани корекции. Тези които ние отбелязахме
и Министерство на външните работи, които изпрати. Като проекта за
протокола за сътрудничество е също в моя папка преместен 07-93 с
превод на български език.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Правилно акцента е поставен
върху това, да не се счита, че това е международен договор. Не се
поемат подобни ангажименти. Ние изрично би трябвало да заявим
това. Ако не се постигне съгласие да се отстранят тези нередовности
според нас, няма да се подписва споразумение, протокол.
Колегата Ивков има думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Има един абзац от Министерство на
външните работи, който е доста съществен. И обръща внимание, че с
оглед на официалната политика на Република България за
непризнаване и осъждане на незаконното анексиране на автономна
Република Крим и Севастопол от страна на Руската федерация,
българската страна не признава резултатите от изборите провеждани
от руските власти на територията на Кримския полуостров. Това не е
ли текст, който трябва да бъде поставен в споразумението за да е
ясно.
ПРЕДС.

СТЕФКА

СТОЕВА:

Протоколът

е

на

ниво

споразумение за технически проблеми. Министерството не предлага
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да го включваме в протокола. Той е извън корекциите, които са с
точки и са в кавички.
Госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Прави ми впечатление, че в проекта за
писмо не е възпроизведена разпоредбата на § 9, точка 2 от писмото
на Външно министерство.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Искам да го обсъдим, за да знам
как да го формулирам в писмото.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Правя предложение този текст да влезе от
наша

страна

в

споразумението,

ако

искат

да

подпишем

споразумение. Може да има държавни органи. Ние сме независим
орган, който има собствена воля и аз съм съгласен с препоръката на
Външно министерство. Това трябва да се извади извън скоби и да се
знае, че ние не подкрепяме и осъждаме анексията на Крим и
Севастопол от страна на Руската федерация.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението колеги.
Други предложения към изготвения проект за отговор. Госпожа
Стефанова казва, че е възпроизвела всичките бележки, които е дало
Външно министерство. Други предложения? Отново господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз правя предложение за отлагане. Не
мисля, че двустранни споразумения от такъв ранг трябва да се
гласуват от 11 членен състав на ЦИК.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Точка трета колеги, от дневния
ред е образуване на ОИК.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колко трябва да е масива, за да се гласува
някакво решение? Отложихме го. Кога, при какъв състав ще бъде
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критичния минимум? При какъв състав ще се гласува тази точка?
При какъв най-малък брой членове на ЦИК?
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, гласуваме ли? Колеги,
процедура по гласуване, да се изпрати протокола с всички корекции
нанесени от ЦИК и от Министерство на външните работи.
Първо предложението на господин Ивков да влезе като част
от протокола изнесеното под черта от Министерство на външните
работи, че България не признава изборите в Кримския полуостров.
Гласуваме това колеги, да бъде ли част от протокола за електронно
дистанционно гласуване за оказване на техническа помощ между
двете ЦИК.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 3 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Ивайло Ивков), против – 11 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова, Таня Йосифова,

Александър

Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева).
При 14 членове 11 гласували против. Не се включва.
Гласуваме отговора до ЦИК на Русия в цялост.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова, Таня Йосифова,

Александър

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева), против – 2 (Димитър Димитров, Ивайло
Ивков).
Прие се протоколно решение да се изпрати такова писмо.
Очакваме отговор дали ще се приемат корекциите. Ако не, не
подписваме протокола.
Точка трета от дневния ред – Образуване на ОИК.
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Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: От 21.08.2019 г. е преписката, значи на 22
– 23 е заседанието за Копривщица. Какво е положението в
Копривщица. Събрали са се. Не се е явил представител на
Демократична България. Взели са решение за 11 членна комисия.
Включително е попитано за коректност на доклада, както се казва
тук. Тъй като няма представител на Демократична България,
комисията ще остане с 11 члена. Имате ли възражения? Всички
отговориха не. И са гласували 11 членен състав на комисията. Като в
същото време обединени патриоти са предложил двама члена.
Знаейки, че ако се яви представител на Демократична България ще
има 13-ти член, заради забраната в Изборния кодекс да бъде четно
число.
На следващия ден са постъпили всички изискуеми документи
и предложения от страна на Коалиция „Демократична България“ за
предложение. Постъпило е с входящ номер на Централната
избирателна комисия МИ-06-2015-31 от 21 август. На 16 август са
проведени консултациите. На 21 август е постъпило в ЦИК
предложението. Това са особеностите тук.
При това положение следвайки константната ни практика
досега и с оглед материалното право, което има тази коалиция, без
членове в ръководството и доколкото за мен въпросните съгласия са
само съгласия относно ръководството, те не могат да третират боря
и състава. Той е определен със закон и с решение на Централната
избирателна комисия. Аз предлагам да вземем решение, както го
виждате, за 13 членен състав. Като включим и второто предложение
постъпило на самите консултации от страна на Обединени патриоти.
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Като ви обръщам внимание, нещо което се различава от
бланковите решения, тъй като тук има особеност на частта, в която
описваме.
Поради това е постигнато съгласие между участниците за
състав от 11 членове. И описвам след това, това което ви казах.
Заседанието от 26 август. При 13 члена трябва да има втори
заместник председател. В предложението няма втори заместник
председател. Тогава ще вкараме отново този проект. Имам
предложение с един заместник-председател. Аз не мога да назнача
втори заместник-председател, освен ако не вземем решение за това.
При това положение ще трябва да се измени и чл. 75, ал. 10 като
правно основание. Да стане чл. 75, ал. 11, защото влиза заместникпредседател, съвсем няма съгласие. Така че ще изменя и правното
основание. Въпросът е какво да правя с втория заместникпредседател. Няма предложение за втори заместник-председател.
Ние длъжни ли сме да има втори заместник-председател? По кой
текст?
Колеги, явно има недоглеждане от моя страна. Да помислите
и в почивката да решим какво да правим и да дам нов проект.
ПРЕДС.

СТЕФКА

СТОЕВА:

Господин

Арнаудов

втория

заместник-

заповядайте.
БОЙЧО

АРНАУДОВ:

Предлагам

председател да е Мария Неделюва Димова от Обединени патриоти.
И така да се запълни ръководството на комисията.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има ли
колеги? Други корекции освен правното основание има ли?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам по най-леката редакция да
минем. Парламентарно представената коалиция с най-голяма
неоползотворен остатък, в случая Обединени патриоти, която е
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предложила втори член. При описаната обстановка следва първият
член или Централната избирателна комисия, ако прецени, че
първият член на Коалицията следва да бъде назначен за заместникпредседател. Или да кажем, не е постигнато съгласие за второ място
за заместник-председател, поради което Централната избирателна
комисия счита, че второто место за заместник-председател следва да
бъде за представителя на Обединени патриоти еди-кой си. И в
таблицата да го променя.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Не може ли в края на
изречението, предложила втори член. Говорим за редакцията. Края
на мотивната част, преди „предвид изложеното“, която е предложила
втори член на самите консултации, като първия посочен от тази
коалиция член следва да бъде назначен за заместник-председател.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Тогава ще стане: „за 11 членове и относно
ръководството на ОИК Копривщица“, но без второ място за
заместник-председател. Но не е постъпило предложение за втори
заместник-председател. Или не е постигнато съгласие за втори
заместник-председател. Крайният резултат е съгласието. Ясно е, че
трябва да има предложение, за да е по-кратко изречението. Мога да
изпиша, не е постъпило предложение респективно, не е постигнато
съгласие. Както кажете така ще го напиша. Това не съм го мислил,
не съм го и видял.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Няма никакъв проблем в
момента. Говорим за техническото изписване на мотивите на
решението.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз ви предлагам да стане така: Поради
това е постигнато съгласие между участниците за състав от 11
членове и относно ръководството на ОИК Копривщица с един
заместник-председател.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Това е позитивен смисъл. Да не
казваме какво не е постигнато.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Или, но само с един заместникпредседател. Ако се обединяваме добре.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги предложението.
Ако

няма

други

корекции,

моля

процедура

по

гласуване

назначаването на общинска избирателна комисия Копривщица.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева),
против – няма.
Решение № 880.
Господин Андреев заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Започваме с едни преписки,
които ги бяхме оставили във връзка и с обсъжданията, които бяха
направени с колегата Ивков за Копривщица. Докладвам ви първото
решение, което е проект 880, а именно общинска избирателна
комисия в Община Бойчиновци, област Монтана.
Докладвам отново, че в случая не е присъствал представител
на Коалиция „Демократична България – Обединение“, независимо,
че е получена поканата. Партия „Воля“, която е парламентарно
представена не е успяла да стигне за консултациите, поради което не
е

участвала

в

предложение

самите

консултации.

Направила

е

писмено

след приключване на самите консултации, като е

представено съответно и придружително писмо, в което се обяснява,
че поради обективни причини не е успял представителят да
присъства,

с

оглед

на

което

ви

предлагам

да

приемем
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предложението,

което

е

направено

след

приключване

на

консултациите от страна на Партия „Воля“. Като общинската
избирателна комисия да е в единадесет членен състав, а именно:
Председател – Румяна Даринова Иванова – ГЕРБ
Заместник-председател – Марийка Димитрова Младенова от
Коалиция „БСП за България“.
Заместник-председател – Емилия Иванова Резекиева –
Коалиция „Обединени патриоти“.
Секретар – Михаил Иванов Михайлов – Движение за права и
свободи.
Трима членове от ГЕРБ както следа: Красимира Иванова
Атанасова-Георгиева, Стела Сашкова Владимирова, Катя Павлова
Тодорова, Елена Иванова Стоилова.
От Коалиция „БСП за България“: Елена Иванова Стоилова,
Силвия Георгиева Игнатова, Биляна Методиева Велкова.
Партия „Воля“ – Теодора Иванова Йорданова.
Като има две предложения за резерви, които ще ги видите на
втората страница на проекта.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Има ли
други предложения към състава на ОИК Бойчиновци.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 881.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, докладвам ви общинска
избирателна комисия, Община Панагюрище. В случая са участвали
парламентарно представените партии и коалиции. Като не е
присъствал представител на Коалиция „Демократична България –
Обединение“, независимо от изпратената покана. В тази връзка не е
постигнато споразумение по отношение на състава, тъй като имаме
едно преразпределение чрез жребий допълнително по отношение на
Коалиция „Обединени патриоти“, която е получила две места и по
отношение на Движение за права и свободи. В тази връзка
предлагам да приемем, че с оглед липсата на предложение от страна
на Демократична България – Обединение“, състава на Комисията
следва да бъде от 11 членове, поради което същата да е в състав:
Председател – Петя Христова Ангелова – Арбалиева –
Коалиция „БСП за България“.
Заместник-председател

–

Христо

Ботев

Стоименов

–

Движение за права и свободи
Заместник-председател – Николай Стоянов Деянов – ПП
„Воля“
Секретар – Делка Стойкова Мангова – ГЕРБ
Членове: Недялка Стойкова Поптолева – ГЕРБ, Преслава
Събкова Мехтерова – ГЕРБ и Мариян Николаев Каблешков – ГЕРБ.
Членове от Коалиция „БСП за България“ предложени: Анета
Галитионова Сапунджиева, Емилия Георгиева Дошкова, Иван
Петков Иванов.
Коалиция

„Обединени

патриоти“

–

Петрана

Добрева

Иванова.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Има ли
бележки по предложения проект за решение? Няма.
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Колеги, процедура по гласуване, назначаване на общинска
избирателна комисия Панагюрище.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 882.
АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Сапарева

баня,

област

Кюстендил.
Участвали са в консултациите парламентарно представените
партии и коалиции, не е участвала Коалицията, която има членове в
Европейския парламент. При проведените консултации не е
постигнато съгласие по отношение на ръководството на общинската
избирателна комисия, която е в 11 членен състав, а именно по
отношение на секретарското място. Претенции е имало от страна на
Коалиция „БСП за България“ и Партия „Движение за права и
свободи“. Като протоколът от проведените консултации не е
подписан от представителя на Движение за права и свободи, който е
представил едновременно след приключването на консултациите и
е депозирал възражение, като в същото е заявил, че Движение за
права и свободи държи да има секретар в комисията, който има и
опита и необходимото образование. Участвал е в предходни избори
в комисии. Същевременно с това е придружен и от становище на
упълномощените представители на Партия „ГЕРБ“ и Коалиция
Обединени

патриоти“,

които

са

подписали

протокола.

Но

едновременно с това са подкрепили секретар да бъде от Движението
за права и свободи.
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И освен това ви докладвам и постъпило писмо с вх. № МИ10-25 от 22.08.2019 г. от страна на представителя на Коалиция „БСП
за България“, който също подкрепя длъжността секретар да бъде
предоставена на Движението за права и свободи. Като съответно
настоява длъжността заместник-председател да бъде предоставена
на Коалиция „БСП за България“.
С оглед на така изложените становища и възражения, както и
протокола, ви предлагам да одобрим, въпреки че вие ще видите в
проекта така както до момента е била практиката, да бъдат сложени
за позицията за която има претенции. Но ви предлагам.
Председател – Илияна Бойчева Базиргянова от ГЕРБ
Заместник-председател

–

Йорданка

Лазарова

Наумова

Метаниева от Коалиция „БСП за България“.
Заместник-председател – Гергана Борисова Николова от
Обединени патриоти
Секретар – Катя Георгиева Димитрова от ДПС
Членове: От ГЕРБ – Милена Кирилова Дашева, Емилия
Димитрова Гелева, Росица Василева Йоцова.
От Коалиция „БСП за България“ – Ирена Иванова
Костадинова, Радостина Йорданова Сакаджийска, Елка Миланова
Фарфарова
ПП „Воля“ – Надежда Кирилова Дерменджиева-Стършелова
За резерви са предложени четирима членове.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Има ли
бележки по състава на ОИК – Сапарева баня по предложеното
разместване на секретар и заместник-председател?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Александър

19
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 883.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По отношение на общинска
избирателна комисия Хасково има направени предложения по
отношение на секретарското място. Има предложение от Коалиция
„БСП за България“ и от Движението за права и свободи.
Отделно от това по отношение на председателското място
имаме предложение както от Партия „ГЕРБ“, така и от Коалиция
„БСП за България“. Като предложението Славея Георгиева
Костадинова от Коалиция „БСП за България“ е предложено
едновременно както за председател, така и за секретар, с оглед на
което не е постигнато съгласие съответно между политическите
сили във връзка с проведените консултации. По отношение на тези
места в ръководството няма предложения от страна на другите
политически сили.
Във връзка с това, аз правя следното предложение.
Председател – Пламен Стефанов Лечев – ГЕРБ
Заместник-председател – Славея Георгиева Костадинова –
Коалиция „БСП за България“.
Заместник-председател – Цветан Иванова Николов от
Обединени патриоти
Секретар Лейла Айнур Елмаз от Движение за права и
свободи
ГЕРБ членове: Венелин Карев Челебиев, Аднан Али Адил,
Георги Николаев Китов. От Коалиция „БСП за България“ – Митко
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Делчев Христозов, Християна Кирилова Керанова, Добри Григоров
Рангелов.
От Обединени патриоти член – Иван Желязков Попов. ОТ
ПП „Воля“ – Татяна Тодева Тодева. От Коалиция „Демократична
България – Обединение“ – Петя Ангелова Бостанджиева-Китин.
Има две резерви.
ПРЕДС.

КРИСТИНА

СТЕФАНОВА:

Колеги,

има

ли

допълнения към проекта.
Подлагам

на

одобрение

назначаването

на

общинска

избирателна комисия Хасково.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина Цанкова
Стефанова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева),
против – няма.
Решение № 884.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:

Уважаеми колеги, ОИК –

Кюстендил.
Община Кюстендил, област Кюстендил.
При консултациите, които са проведени на 20.08.2019 г. са
участвали парламентарно представените партии и коалиции. Не е
присъствала Коалиция „Демократична България - Обединение“.
От ПП „Демократична България – Обединение“ са постъпили
в Централната избирателна комисия документи по отношение на
предложение, което е направено за един член. Тъй като в
консултации не са участвали ПП „Демократична България –
Обединение“ са направили жребий, с който на БСП са дали пет
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члена, а на Движението за права и свободи заместник-председател и
член. С оглед на което е станала 13 членна комисията.
В тази връзка след получаването на предложението от
Коалиция „Демократична България – Обединение“, комисията е от
13 члена, така както в другите случаи. Приемаме, че същото е
постъпило в Централната избирателна комисия своевременно.
Поради което аз ви предлагам състав както следва.
Председател – Венцеслав Благоев Механджийски – ГЕРБ
Заместник-председател – Силвия Йорданова Петрова –
Коалиция „Обединени патриоти“
Заместник-председател - Александра Колева от Движение за
права и свободи
Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина от Коалиция „БСП за
България“
Членове:

ГЕРБ - Евелина Стефанова Нешева, Светослава

Георгиева Радославова, Таня Каменова Атанасова-Здравкова.
От Коалиция „БСП за България“ – Цветанка Емилова
Харалампиева, Николай Владимиров Шейтанов, Валери Евтимов
Тотевски
От Коалиция „Обединени патриоти“ – Бойко Мирчов
Врански
ПП „Воля“ - Албена Станкова Достина
Коалиция „Демократична България – Обединение“ - Румяна
Иванова Сергиева-Димитрова
Предложени са 7 резерви.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги по
предложения състав. Защо единия заместник-председател е с две
имена – Александра Колева?
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АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Така

се

е

записала

в

декларацията, така и в дипломата ѝ Александра Колева, с две имена.
И в дипломата за висше образование счетоводство и контрол е така.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз искам само едно уточнение да
направим. Много доклади колегите. Тодорка Петкова ИлиеваСкрипкина предлагате да бъде секретар.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам секретаря да е от ДПС. За
Кюстендил ли е? Оттеглям предложението си.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма други
предложения, гласуваме назначаване на общинска избирателна
комисия Кюстендил.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 885.
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, представям на
вашето внимание проект на решение за назначаване на общинската
избирателна комисия в гр. Лом.
Състояли са се консултациите на 19.08.2019 г. Постъпили са
надлежно при нас съответните документи с вх. № 251 от 26.08.2019 г
.
Това което е същественото, че надлежно са свикани
консултациите. Не е постигнато съгласие. Явили са се представители
на Демократична България. Всички предложени кандидати имат
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висше образование. Отговарят на изискванията. В рамките на
консултациите специално в Лом причината за несъгласието се
състои в обстоятелството, че е възникнал спор най вече за
секретарската позиция. Като тук упълномощените представители на
Коалиция

„БСП

за България“ са

предложили

кандидат за

секретарската позиция. Коалиция “Обединени патриоти“ също
предлага кандидат за секретар.
Има представено възражение от страна на БСП със
съответните

аргументи.

Лицата,

които

са

предложени

за

секретарската позиция и двете са с юридическо образование.
Предлагам следния състав на общинската избирателна
комисия:
Председател – Драган Георгиев Цветанов – ГЕРБ
Заместник-председател – Анна Николаева Кръстева – БСП
Заместник-председател – Марияна Любомирова Маринова –
ДПС
Секретар – Петър Асенов Петров от Обединени патриоти
Членове: ГЕРБ – Емил Георгиев Александров, Теодора
Йорданова Каменова-Ценкова, Александър Тодоров Калинов.
БСП – Уляна Живкова Дамянова, Румянка Цветанова
Николова, Огнян Христов Евтимов
Обединени патриоти – Юлия Ангелова Софрониева
ПП „Воля“ – Ива Милисеева Милисеева
Демократична България – Обединение – Дориана Георгиева
Иларионова
Почти всички партии са представили съответните резервни
кандидатури.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги, по
предложения състав на Общинска избирателна комисия – Лом.
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Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 886.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият проект за решение,
който

предлагам

на

вашето

внимание

относно

общинска

избирателна комисия, община Стралджа, област Ямбол. Тук също не
е постигнато съгласие. Съответно това, което е същественото е, че
имаме надлежна покана. Консултациите са се състояли на 19 август.
При нас са пристигнали едни от първите с вх. № 2-29 от 21.08.2019 г.
Правя си една автокорекция. В мотивите е отбелязано, че
протокола е подписан. Има особени мнения. Подробно са изложени.
Всички кандидати имат висше образование представените от
партиите.
Предлаганият състав на комисията е 13 членен, тъй като са се
явили представители на Коалиция „Демократична България –
Обединение“. Спорът е във връзка със секретарската позиция. Това
което е важното тук е, че са предложени двама кандидати за
секретарската позиция. От страна на Коалиция „БСП за България“ и
от страна на Движение за права и свободи в Община Стралджа.
Предлагам в ръководния състав да има представител на ДПС
за заместник-председател, за секретар кандидатурата на БСП. Като
състава на комисията при това положение да добие поименно
следния вид:
Председател – Красимир Митев Желев – ГЕРБ
Заместник-председател – Мима Атанасова Атанасова – ДПС
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Заместник-председател – Димитър Андонов Андонов –
Обединени патриоти
Секретар – Гергана Антонова Кавалджиева – БСП
Членове: ГЕРБ – Донка Нихтянова Иванова, Надка Манчева
Моллова-Каменова, Милена Вълева Иванова-Ненчева.
БСП – Атанаска Димитрова Христова, Атанаска Атанасова
Кабакова, Желязка Стоянова Тончева
Обединени патриоти – Милена Вълева Вълева
ПП „Воля“ – Валентин Янков Георгиев
Коалиция „Демократична България – Обединение“ – Жени
Колева Петрова
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.
Ако няма други бележки колеги и други предложения,
гласуваме назначаването на ОИК – Стралджа.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 887.
Госпожа Бойкинова има думата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е
проект за решение относно назначаване на общинска избирателна
комисия в община Пловдив. Консултациите са се провели на
20.08.2019 г. Участвали са представители на всички парламентарно
представени партии и коалиции, както и Коалицията „Демократична
България – Обединение“, поради което общинската избирателна
комисия Пловдив ще бъде в състав от 29 членове. Както виждате от
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проекта има само едно предложение за председател и то от ПП
„ГЕРБ“.
Предлага се госпожа Дарина Тодорова, която е юрист по
образование. Била е председател на РИК – Пловдив при
произвеждане на изборите за народни представители, за Европейски
парламент, за президент и вицепрезидент. Няма друго предложение.
За

заместник-председатели

на

общинска

избирателна

комисия – Пловдив има четири предложения.
Едното предложение е от Коалиция „Обединени патриоти“.
То е за господин Атанас Димитров Петров. Коалицията предлага
Атанас Димитров Петров, както за заместник-председател, така и за
секретар. Той е юрист по образование. участва в РИК 16, в изборите
за Европейски парламент и е адвокат. Всички предложения за
председател, заместник-председатели и секретар са юристи по
образование.
Второто

предложение

за

заместник-председател

е

на

Кристиян Димитров Гьошев от ПП „Воля“. В досегашните избори
беше предложение от България без цензура, сега е от ПП „Воля“.
Той също е юрист. Колега адвокат и е участвал в комисиите във
всички избори откакто аз го познавам и съм член на Централната
избирателна комисия.
Другото предложение за заместник-председател е на ПП
„ДПС“ и то за Радина Бойчева Петрова. Тя също е колега, юрист.
Също е участвала в РИК 16 в изборите за Европейски парламент.
Това са предложенията за заместник-председатели.
Госпожа Манка Бабаджанова е предложение на БСП.
Предложена е и за секретар или за заместник-председател. Тя също е
юрист. Била е заместник-председател. Участвала е в работата на 16-
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та РИК – Пловдив при изборите за членове на Европейския
парламент на Република България. Всички са юристи.
Аз предлагам за председател на Общинска избирателна
комисия
госпожа Дарина Цвяткова Тодорова от ГЕРБ.
Предлагам

за

заместник-председател

колегата

Атанас

Димитров Петров от Обединени патриоти.
Втори заместник-председател – Радина Бойчева Петрова – от
ПП „ДПС“.
За секретар – Манка Васкова Бабаджанова от Коалиция „БСП
за България“
Предлагам за членове: Кристиян Димитров Гьошев, Росица
Ангелова Гавазова, Стелияна Димитрова Немцова, Юли Желязкова
Станковска-Иванова, Николай Руменов Кючуков, Росица Вескова
Кичукова, Калоян Николаев Сухоруков, Мария Христова Атанасов,
Гергана Лъвова Костадинова, Стайко Веселинов Танев, Куман
Рангелов Златански, Десислава Василева Стоянкова, Антония
Георгиева Илиева, Цеца Пенчева Бресковска, Владимир Руменов
Илиев, Дана Емилова Нончева, Стефан Николов Цонев, Владимир
Петров Докторов, Димитър Георгиев Герганов, Соня Василева
Кавърджиева, Васко Цветков Вълчинов, Анани Василев Ангелов,
Сюрия Юсуф Дене, Аделина Тихомирова, Клявкова, Петя Йовкова
Борисова.
Има предложение и за резервни членове.
Приложени са на всички декларации и дипломи за завършено
висше образование. Спазени са изискванията на Изборния кодекс.
Предлагам ви да назначим общинска избирателна комисия в
състава, който ви прочетох.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Общинска
избирателна комисия Пловдив. Има ли други предложения извън
тези на докладчика? Няма изказвания.
Процедура по гласуване. Назначаване на ОИК Пловдив.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – 1 (Кристина Цанкова
Стефанова).
Решение № 888.
Госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам преписка с вх. № МИ06-215-218 от 23.08.2018 г. като това е преписката от проведени
консултации за назначаването на общинска избирателна комисия
Аврен, област Варна.
Консултациите са завършили без постигнато съгласие

по

отношение на секретарското място. Като за председател е имало
предложение на Политическа партия „ГЕРБ“.

Първи заместник-

председател ПП „Воля“. Спорът е както казах за секретарското
място. Няма други предложения за заместник председателски места.
Като от БСП предлагат господин Захари Николов Захариев за
секретарското място. А от ДПС госпожа Юлия Радославова Илиева.
Колеги, аз се запознах с преписката, с фактите и
обстоятелствата, които съдържа тя, както и с изложените
съображения

по

направените

проведените консултации.

предложения

в

протокола

от
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Господин Захари Николов Захариев от БСП е с висше
образование, педагогика.
Госпожа Юлия Радославова Илиева е с финанси. С оглед на
което ви правя предложение за ръководния състав на тази комисия
да бъде в състав:
Председател – господин Киркор Ардаш Нишанян – ГЕРБ
Местото за заместник-председател така както е предложено
на консултациите госпожа Екатерина Димитрова Иванова – ПП
„Воля“
Вторият

заместник-председател

да

бъде

от

БСП.

Предложението за господин Захари Николов Захариев.
Секретар – Юлия Радославова Илиева – ДПС.
Членовете са както следва: ГЕРБ - Зорница Славова
Стаматова, Ирена Стефанова Христова, Мария Петрова Славова.
БСП - Яна Чавдарова Неделчева, Кристиян Константинов
Георгиев, Теменужка Андрова Любенова.
Обединени патриоти – Даниела Стратева Стратева, Снежана
Маринова Костова.
Демократична България - Ивелин Василев Иванов.
Като решението с оглед изписването ще бъде уеднаквено с
другите. Това е моето предложение за тази общинска избирателна
комисия. И ви предлагам да назначим съобразно доклада, общинска
избирателна комисия Аврен, област Варна.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения колеги?
Чухте предложението на докладчика. Няма изказвания.
Процедура по гласуване на ОИК Аврен.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
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Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 889.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам преписка с вх. № МИ06-215-21 от 21.08.2019 г. Това е преписката от проведени
консултации за назначаване на общинска избирателна комисия
Благоевград. На проведените консултации са постъпили две
предложения за председателско място за господин Мартин Христов
Бусаров – ГЕРБ и господин Йордан Стефанов Симонски от БСП.
Заместник-председатели съответно Вилислав Кирилов Балев Обединени патриоти.
Заместник-председател

Милена

Димчова

Велкова

от

Демократична България.
Секретар – Мустафа Муса Сирачки от ПП „ДПС“.
Като консултациите не са завършили със споразумение
предвид председателското място.
Колеги, аз се запознах с тази преписка. Колегите предложени
за председателското място са добре известни на Централната
избирателна комисия като колеги с опит и господин Бусаров и
господин Симонски.
Господин Бусаров е юрист по образование, господин
Симонски с културология, управление на културата.
Като предлагам ръководния състав на тази общинска
избирателна комисия да бъде следния:
Председател – Мартин Христов Бусаров – ПП „ГЕРБ“
Заместник-председател – Йордан Стефанов Симонски – БСП
Заместник-председател
Обединени патриоти

–

Вилислав

Кирилов

Балев

-
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Секретар – Муста Муса Сирачки – ПП „ДПС“.
Състава на комисията от членовете: ГЕРБ – Биляна Георгиева
Петачка, Елена Иванова Панчева, Стоян Борисов Терзийски – ГЕРБ
БСП

–

Илия

Олегов

Милев,

Елеонора

Бориславова

Атанасова, Александра Владимирова Стоянова.
Владимир Колев Вачев – Обединени патриоти.
Светослава Илиева Терезиянова-Михайлова – ПП „Воля“.
Предлагам ви този проект на решение за назначаване на
общинска избирателна комисия Благоевград.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги, доклада. Има ли
други предложения към състава на ОИК – Благоевград?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предложението на Демократична
България става член – Милена Димчова Велкова
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте уточнението направено от
докладчика. Ако няма други предложения колеги, процедура по
назначаване на ОИК – Благоевград.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против –
няма.
Решение № 890.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, продължавам с доклада с
преписка с вх. № МИ-06-215-126 от 23.08.2019 г. Нова е преписката
от

проведените

консултации

за

назначаване

на

общинска

избирателна комисия Аксаково, област Варна.
Консултации са проведени като не е постигнато съгласие за
назначаване на тази общинска избирателна комисия.
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За председател е предложено лице от ПП „ГЕРБ“
За заместник-председател има предложение от Обединени
патриоти, от „Воля“. За секретарско място има предложение от ПП
„ДПС“ и ПП „БСП“. Като и двамата са юристи.
След като се запознах с преписката правя предложение за
ръководния състав на тази комисия, както следва.
За председател – Ирина Иванова Добрева – ГЕРБ
Заместник-председател – Валя Маринова Неделчева –
Обединени патриоти
Заместник-председател – Христо Тодорово Христов - ПП
„БСП“.
Секретар – Петранка Стоянова Стоилова – ПП „ДПС“.
В състава на тази комисия са членовете: Нели Стоянова
Куклева – ГЕРБ, Нина Атанасова Димитрова – ГЕРБ, Живка
Георгиева Живкова – ГЕРБ, Евгени Йорданова Колев – БСП,
Калинка Пенчева Александрова – БСП, Анжел Петров Петров –
БСП, Величка Коева Парушева – Демократична България, Цветелин
Радославов Костов – ПП „Воля“.
От Обединени патриоти втори член – Мария Петкова-Гичева.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги.
Други предложения за ОИК Аксаково? Няма.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против –
няма.
Решение № 891.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия постъпи писмо с вх. № МИ-06-215-25 от 21.08.2019 г. Това
е преписката от проведените консултации за назначаване на
общинска избирателна комисия в Столична община София – град за
предстоящите избори. Като на консултациите не е постигнато
съгласие по отношение на секретарското място за тази общинска
избирателна комисия.
Като за председател е предложена госпожа Полина Василева
Витанова – ПП „ГЕРБ“.
Секретар – Метин Мехмед Сюлейман и госпожа Жана
Бориславова Иванова
Заместник-председател

–

Бригита

Емилова

Костова-

Атанасова – Обединени патриоти
Колеги, не е постигнато споразумение по отношение на
секретарското място.
За председател има само едно предложение на ПП „ГЕРБ“ за
госпожа Полина Витанова.
Заместник-председател е направено предложение за госпожа
Бригита Костова Атанасова – Коалиция „Обединени патриоти“.
От проведените консултации е обективирано в протокола, че
не е постигнато споразумение на секретарското място, като се
предлага господин Метин Сюлейман – ПП „ДПС“ и госпожа Жана
Иванова – Коалиция „БСП“ за България.
Колеги, аз се запознах с преписката. Общоизвестно е, че
както господин Метин Сюлейман, така и госпожа Иванова са едни
достойни кандидатури. Познати са на нас и като колеги. Работили
сме с тях.
Предлагам ви ръководния състав на тази комисия да бъде
следния:
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Председател – Полина Василева Витанова – ПП „ГЕРБ“
Заместник-председател – Метин Мехмед Сюлейман – ПП
„ДПС“
Заместник-председател

–

Бригита

Емилова

Костова

Атанасова – Обединени патриоти
Секретар – Жана Бориславова Иванова – Коалиция „БСП“.
Членове както следва: Антоанета Захариева Крумова – ГЕРБ,
Борис Стоянов Евтимов – ГЕРБ, Валери Георгиев Якимов – ГЕРБ,
Васил

Николаев

Бояджиев

–

ГЕРБ,

Виолета

Красимирова

Темелкова-Петрова – ГЕРБ, Диян Сашов Асенов – ГЕРБ, Евгений
Кирилов Пепелянков – ГЕРБ, Марио Спасимиров Пешев - ГЕРБ,
Мария Генчева Георгиева – ГЕРБ, Надя Асенова Ангелова – ГЕРБ,
Силвия Захариева Качулкова – ГЕРБ, Снежана Младенова Кондева –
ГЕРБ, Соня Боянова Василева – ГЕРБ, Стоян Красимиров
Кожухаров – ГЕРБ, Ивайло Веселинов Василев – БСП, Надя Радева
Динчева – БСП, Илия Константинов Илиев – БСП, Борка Тодорова
Паракозова – БСП, Ясен Георгиев Стоев – БСП, Владимир Добрев
Иванов – БСП, Живка Василева Котева – БСП, Таня Андонова
Дишлиева – БСП, Ивелина Иванова Виденова – БСП, Мариника
Иванова Якова – БСП, Дарина Маркова Пачева – БСП, Даниела
Алексиева Цекова – БСП, Илко Василев Илиев – Обединени
патриоти, Огнян Костов Кронев – Обединени патриоти, Венцислав
Василев Йотов – ДПС, Георги Константинов – ДПС, Благомира
Димитрова Андонова – ДПС, Красимира Маринова Шабанова – ПП
„Воля“, Михаела Методиева Димитрова-Влавиану – ПП „Воля“ и
Даниел Иванов Стоянов – Демократична България.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Разбирам,
че обсъжданията са за техническото изписване. По същество има ли
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някакви други предложения извън тези направени от докладчика?
Няма изказвания.
Процедура по гласуване.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател, в
решението ще бъдат възприети всички бележки, които възприехме в
предходните проекти.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Гласуваме колеги ОИК – София.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 1 ( Ивайло
Ивков).
Решение № 892.
Господин Ивков иска думата. Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Отрицателен вота. Нямам нищо против
доклада на докладчика. Не съм правил и предложения, защото той е
законосъобразен. Така предвижда закона. Нямаше да гласувам
против, ако случайно имаше възможност да не излиза с решение, но
го приемете като един мой протест срещу законодателното решение.
Комисия, която е с 39 човека членове, законодателно уредено с
промените. Правим една промяна, но не съобразяваме да няма
промяна на броя на тези, които не са парламентарно представени. Не
може в 11 членна комисия да има един представител на
Демократична България и в 39 да има също един и то в град, който е
изключително важен, който предопределя много неща и в който те
може би са трета политическа сила.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Арнаудов.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
решение за назначаване на ОИК Златица.
Проектът на решение е качен в моя папка днешно заседание.
Консултациите са проведени два дни, на 17-ти и 19 август 2019 г.
Като и на двата дни не е постигнато съгласие предимно за
председателското място на ОИК Златица. За председателското място
са предложени трима души.
Красимир Йоцов Веков – ДПС, юрист. Нели Димитрова
Стефанова – Обединени патриоти. Петя Тодорова Чолакова – ГЕРБ.
Предложението на Обединени патриоти, тя е завършила
педагогика.
Предложението на ГЕРБ, тя е завършила Индустриална и
енергийна сигурност.
Аз съм изготвил един проект за решение, с който ви
предлагам да назначим общинска избирателна комисия – Златица в
следния състав.
Председател – Нели Димитрова Стефанова – Обединени
патриоти
Заместник-председател – Красимир Йоцов Веков – ДПС
Заместник-председател – Петя Тодорова Чолакова – ГЕРБ
Секретар – Диляна Иванова Дилова-Михова – БСП
Членове: Марина Манолова Василева – ГЕРБ, Даринка
Петрова Петрова – ГЕРБ, Йоана Иванова Найденова – ГЕРБ, Богдана
Иванова Николова – БСП, Елка Райчева Кръстанова – БСП, Ива
Стефанова Петрова – БСП, Георги Иванов Тодоров – Воля.
Комисията е в 11 членен състав, тъй като не се явил
представител на Коалиция „Демократична България“.
Мотивите ще бъдат коригирани както сме се разбрали,
всички решения да изглеждат по един начин.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Съставът ще бъде нанесен
диспозитива на мястото на точките.
Чухте колеги предложението за ОИК – Златица.
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз правя предложение председателя да е
от ДПС, а предложения за председател да отиде за заместникпредседател.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз мога ли да помоля докладчика
само да повтори какво е образованието на предложените кандидати
от трите политически сили, които се конкурират за председателското
място.
БОЙЧО АРНАУДОВ: И тримата кандидати за председател са
с висше образование. Кандидатът на ПП „ДПС“ е юрист.
Кандидатът на Обединени патриоти с педагогика. Кандидатът на
партия „ГЕРБ“ Индустриална и енергийна сигурност.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Други
предложения?
Господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тук е изписано председател – ДПС,
два пъти председател.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Дадени са от докладчика трите
предложения съвсем коректно.
Други изказвания има ли? Няма. Съгласно правилата трябва
да подложа на гласуване второто предложение направено от
господин Чаушев за председател на ОИК Златица да бъде назначена
Красимир Йоцов Веков.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Георги Баханов,
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Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 4 (Бойчо Арнаудов,
Ивайло Ивков, Таня Йосифова, Катя Иванова)
При 17 членове, 12 са необходими за постигане на решение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам докладчика да
прочете ръководния състав на тази комисия, с току що приетото
протоколно решение по отношение на предложението на колегата
Чаушев.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, след проведеното гласуване
ръководния състав на комисията придобива следния вид.
Председател – Красимир Йоцов Веков - ДПС
Заместник-председател – Нели Димитрова Стефанова –
Обединени патриоти
Заместник председател – Петя Тодорова Чолакова – ГЕРБ
Секретар – Диляна Иванова Дилова-Михова
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други предложения?
Моля, процедура по гласуване на целия състав на ОИК –
Златица.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – 1 ( Бойчо Арнаудов).
Решение № 893.
Господин Войнов заповядайте.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ:

Колеги, докладвам предложение за

решение за назначаване на общинска избирателна комисия в община
Долна баня – Софийска област.
Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-215/14 от 20.08.2019 г. от
кмета на община Долна баня. Проведени са консултации в общината
на 16.08.2019 г. като в консултациите не е постигнато съгласие. В
една позиция не е постигнато съгласие. Това е по отношение на
председателя. Председател са предложили ГЕРБ и БСП. Като и двете
партии

са

подписали

протокола

с

особено

мнение.

Като

представителя на ГЕРБ е приложил към протокола своето особено
мнение.
По отношение на двете позиции, предложението на ГЕРБ е
юрист, който е бил досега председател на общинската избирателна
комисия. Докато предложението на БСП е за Кирил Недев, който е
икономист. Поради това предлагам ръководството да бъде в следния
вид.
Председател – Явор Йорданов Саздов – ГЕРБ
Заместник-председател - Кирил Радев Недев – БСП
Останалите са както е постигнато частично съгласие.
Втори заместник-председател – Георги Владимиров Иванов –
ДПС.
Секретар – Петя Иванова Милчева – ПП „Воля“.
Членове: Лилянка Иванова Лозанова – ГЕРБ, Евгения
Димитрова Свиленова – ГЕРБ, Румяна Спасова Манчева – ГЕРБ,
Христо

Стефанов

Бояджиева

–

БСП,

Румяна

Славейкова

Торошанова – БСП, Боряна Методиева Брождина – БСП и
Маргарита Миткова Мицева – Обединени патриоти
Не е присъствал представител на Демократична България.
поради това са 11 членовете на общинската избирателна комисия.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги, за ОИК
Долна баня.
Има ли други предложения? Няма изказвания.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 894.
Госпожо Йосифова заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка можете
да видите, като първо ще започна с проекта за решение за
назначаване на общинска избирателна комисия в Община Симитли,
област Благоевград.
Постъпило е писмо от кмета на община Симитли като
консултациите са проведени законосъобразно. Тук особеността е, че
в консултациите са участвали само представители на парламентарно
представените партии и коалиции. Не е участвала коалицията, която
има членове в Европейския парламент. И в този случай общинската
избирателна комисия следва да бъде в 11 членен състав.
Както ви запознах, участниците в консултациите са решили,
че тъй която не се явява представител на коалицията, която има
членове в Европейския парламент, състава на комисията следва да
бъде от 13 члена. И са разпределили едното място на представител
на Коалиция „Обединени патриоти“, а за второто място се е теглил
жребий. Като мястото се е паднало на ПП „Воля“.
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Смятам, че подобно допълване на 11 членната комисия с още
двама членове се явява незаконосъобразно, поради което състава
следва да се редуцира до 11 члена. Предлагам ви следния състав:
Председател – Величка Запрева Ушатова – ДПС
Заместник-председател – Александър Кирилов Стойчев –
Коалиция „БСП“
Заместник-председател – Васил Стефанов Бухов – Коалиция
„Обединени патриоти“
Секретар – Тина Илианова Кълбова – ГЕРБ
Членове: Севдалина Димитрова Николова – Коалиция „БСП“,
Виолета Христова Кръстева същата коалиция, Таня Борисова
Стойнева същата коалиция. Мария Антонова Пилева, Елеонора
Николаева Гаврилова, Ваня Сергеева Чобанова от ГЕРБ и Веселин
Илиев Димитров – ПП „Воля“.
Има четирима резервни членове предложени.
ПРЕДС.

СТЕФКА

СТОЕВА:

Има

ли

колеги

други

предложения? Чухте докладчика.
Господин Ивков има думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Считам, че комисията трябва да е в състав
от 11 члена, както предвижда Изборния кодекс. Не може да е от 10
члена.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има корекция в тази насока.
Процедура по гласуване на ОИК Симитли 11 члена.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
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Решение № 895.
ТАНЯ

ЙОСИФОВА:

Следващият

доклад

е

относно

назначаване на общинска избирателна комисия в община Ямбол,
област Ямбол.
Консултациите са проведени законосъобразно. Участвали са
представители на парламентарно представените партии и коалиции
и коалицията, която има членове в Европейския парламент.
Не се е постигнало съгласие относно, тук правя едно
допълнение, заемането на позициите на заместник-председател и
член, като и двете следва да се заемат от Обединени патриоти.
Поради което състава се назначава въз основа на преценка на
предложенията, документите за образователна степен и специалност
и съотношението между представените партии и коалиции.
Предлагам ви следния състав на общинска избирателна
комисия в община Ямбол 13 члена.
Председател – Екатерина Антонова Янева – ГЕРБ
Заместник-председател – Гюлшен Реджебова Юсеинова –
ДПС
Заместник-председател – Станимир Георгиев Иванов от
Обединени патриоти
Секретар – Мариана Георгиева Гърдева-Виденова – Коалиция
„БСП“
Членове: ГЕРБ - Миглена Димитрова Кочинова, Драгомир
Минков Димитров, Ани Стефанова Канева. БСП - Светла Илиева
Кирилова, Пенка Георгиева Илиева, Яна Михайлова Първанова.
Обединени патриоти - Стоян Иванов Дойчев. Младенка Николова
Делибалтова – ПП „Воля“. Невена Митрева Спасова – Коалиция
„Демократична България“.
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Има пет резервни членове. Тук са посочени четири. Но видях,
че има още един резервен от Партия „Воля“.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Има ли
други предложения? Няма.
Процедура по гласуване на ОИК Ямбол.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, 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,
Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против –
няма.
Решение № 896.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Още един доклад имам за назначаване
на общинска избирателна комисия в община Дряново, област
Габрово.
Представени са всички изискуеми документи. Консултациите
са проведени законосъобразно. Участвали са представители на
парламентарно представените партии и коалиции. На коалицията,
която има представител в Европейския парламент. Не е постигнато
съгласие относно заемането на позицията заместник-председател.
Поради което състава на комисията следва да се определи съобразно
направените предложения и преценка на другите обстоятелства,
както и съотношението между парламентарно представените партии
и коалиции и Коалицията, която има членове в Европейския
парламент.
Предлагам ви следния състав за 13 членна общинска
избирателна комисия, община Дряново.
Председател – Николай Петков Миланов – ГЕРБ
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Заместник-председател

–

Михаил

Николаев

Колев

–

Обединени патриоти
Заместник-председател – Мирослава Христова Пенчева –
ДПС
Секретар – Дария Димитрова Съчкова – БСП
Членове: ГЕРБ - Христина Христова Петкова, Ирина Кънчева
Стайкова, Николинка Бончева Колчева. БСП -

Тодор Обрешков

Тодоров, Иванка Илиева Христова, Димитър Николов Димитров.
Обединени патриоти – Донка Маринова Атанасова. ПП „Воля“ –
Виолета Димитрова Иванова. Коалиция „Демократична България“ –
Радослав Илиянов Райков.
Има пет резервни членове.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Гледаме
общинска избирателна комисия Дряново.
Други предложени има ли? Няма.
Процедура по гласуване назначаването на ОИК Дряново.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 897.
Колеги, 13.00 часа е. Предлагам да дадем почивка, за да може
и докладчиците, които са готови да обработят своите решения и да
ги качваме.
Обявявам един час почивка до 14.00 часа.
Да се готви господин Баханов в 14.00 часа.
( След почивката)
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Ганчева заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, установи се, че
две от имената при приемане на Решение 892 за назначаване на
общинска избирателна комисия в София град са останали извън
микрофона. Затова моля да ги прочета отново.
Васил Георгиев Кацов – Обединени патриоти и Роман
Чавдаров Дражев и ще моля да се присъединят към протокола при
приемането на Решение 892.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: По дневния ред господин
Баханов има думата.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа
днешна дата има проект за решение за назначаване на общинска
избирателна комисия, община Козлодуй, област Враца за изборите
на общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Докато
гледате проекта за решение, който съм изготвил ще ви запозная
накратко с фактическата обстановка, защо се е стигнало до това
несъгласие за назначаване на общинската избирателна комисия на
територията на община Козлодуй, област Враца. Проведени са
консултации на 15.08.2019 година при кмета на община Козлодуй.
Взели са участие всички парламентарно представени сили,
включително и Коалиция „Демократична България – Обединение,
които имат представител в Европейския парламент.
Всички представители са били надлежно упълномощени и
видно от протокола, изготвен при кмета и видно от проекта за
решение. В същото съм посочил позициите в ръководството, тъй
като там не се е постигнало съгласие, за което има конкуренция от
различните политически сили, които са участвали в консултациите.
А именно за председател има предложение на ПП „ГЕРБ“ и
предложение на БСП.
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За заместник-председател има предложение от ГЕРБ същия
човек, алтернативно, заместник-председател от Обединени патриоти
и заместник-председател от ПП „Воля“.
Секретар от ГЕРБ и ДПС.
Уважаеми колеги, предлагам ви, като ще изложа и кратки
мотиви.
Протоколът е подписан от абсолютно всички представители
участвали в консултациите. Имало е трима представители на
Коалиция „Обединени патриоти“ НФСБ, Атака и ВМРО. Като
единия след това има входящ номер и е представил особено мнение.
Подписан е протокола и след това има представено особено мнение
от единия от тримата представители на Коалиция „Обединени
патриоти“.
Предложението ми за състав на Общинска избирателна
комисия Козлодуй е следното.
За председател – Галина Христова Кузманова – ГЕРБ
Тя е юрист.
Другият кандидат за председател Таня Ценкова Петрова да
стане – заместник-председател. Тя е от БСП и с управление на
селското стопанство. Затова давам предпочитание на Галина
Христова Кузманова за председател.
Другият заместник-председател да бъде от Обединени
патриоти – Мирослав Петров Ангелов, който е завършил теология.
За секретар предлагам Горан Йорданов Златков, юрист от
ДПС.
Другият кандидат за заместник-председател Зорница Иванова
Тодорова да отиде в основния състав като член.
Другият състав са: Момчил Стефанов Маринов, Иван
Цветков Вачов – ГЕРБ, Володя Антонов Тодоров – ГЕРБ, Стоян
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Петров Стоянов – БСП, Петър Матеев Кирилов и Наташа Никитова
Симова от БСП. Симона Иванова Богомилова като

втори

представител на Обединени патриоти. Милена Колева Тасева от
Демократична България – Обединение. Това ми е предложението за
състав на общинската избирателна комисия.
Избирателната комисия е от 13 члена, тъй като са участвали и
представители на Коалиция „Демократична България – Обединение.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други предложения
относно състава на ОИК Козлодуй? Няма изказвания.
Назначаваме ОИК Козлодуй. Моля гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева),
против –1 (Кристина Цанкова-Стефанова).
Решение № 898.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият проект, който предлагам на
вниманието ви, уважаеми колеги е проект за решение за назначаване
на общинска избирателна комисия в община Дългопол, област
Варна, която е също с несъгласие.
Консултациите са проведени на 19.08.2019 г. при кмета на
община Дългопол. Подписан е протокола с изключение на
представителя на Коалиция „БСП за България“ и са приложени
мотиви относно отказа да подпишат протокола, тъй като същите
държат да имат секретар в общинска избирателна комисия
Дългопол. Считат, че като втора политическа сила би следвало те да
имат секретар в общинска избирателна комисия в Дългопол.
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За председател няма спор. Всички са били единодушни.
Предложението е на ПП „ГЕРБ“ за Гергана Нелкова Аврамова, която
е юрист.
За заместник-председател се конкурират Таня Юлиянова
Христова, педагог от Обединени патриоти. Само искам да отбележа,
че първоначалното предложение на ПП „Воля“, писменото
предложение, същия човек е предложен за член, но едва в
проведените консултации представителят на ПП „Воля“ го е
предложил за заместник-председател.
За секретар се конкурират Гергана Ангелова Борисова със
счетоводство от ДПС и Евгения Илиева Русева от БСП, с английска
филология.
Уважаеми колеги, след като разгледах всички документи и
прочетох мотивите изложени от политическите партии при
консултациите при кмета, предлагам състав на ръководството на
общинска избирателна комисия Дългопол, а именно Гергана
Нелкова Аврамова от ГЕРБ, Таня Юлиянова Христова от Обединени
патриоти, Гергана Ангелова Борисова от ДПС като заместникпредседател и за секретар предлагам Евгения Илиева Русева от БСП.
Като следващия състав е: ГЕРБ - Христо Светлев Якимов,
Боян Михалев и Стоянка Великова Драгоева. БСП – Дора Димитрова
Георгиева, Катя Йорданова Минкова, Кръстинка Генова Христова.
Обединени патриоти – Антоанета Димитрова Колева. Пламен
Христов Тодоров си остава в основния състав от ПП „Воля“. Както и
Фериде

Ахмедова

Муталиб

от

Демократична

България

–

Обединение“.
Тъй като са участвали Демократична България – Обединение,
състава на общинска избирателна комисия Дългопол следва да бъде
от 13 членове.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги. Други
предложения има ли за ОИК Дългопол? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – 1 (Кристина Цанкова-Стефанова).
ГЕОРГИ БАХАНОВ: И третият проект, уважаеми колеги,
който предлагам на вашето внимание е проекта за решение за
назначаване на общинска избирателна комисия община Сливен,
област Сливен, която е от 15 члена, тъй като общината е по-голяма и
са участвали Демократична България – Обединение. Съгласно
нашето решение № 600-МИ от 9.08.2019 г. следва същата да се
редуцира от 12 на 15 члена.
Консултациите са проведени на 20 август при кмета на
община Сливен. Протоколът е подписан от абсолютно всички
участници в него, без особено мнение. За мястото на председател
всички са се съгласили това да бъде Росица Василева Тодорова от
ПП „ГЕРБ“. За секретар и за заместник-председател се конкурират
другите две политически сили, а именно Коалиция „БСП за
България“ и ДПС. Като алтернатива политическите сили са
предложили едни и същи имена както за заместник-председател,
така и за секретар.
Уважаеми

колеги,

предлагам

следния

състав

на

ръководството на общинска избирателна комисия Сливен, а именно
председател Росица Василева Тодорова, която е юрист от ПП
„ГЕРБ“.
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Заместник-председател Росица Колева Колева от Обединени
патриоти.
Заместник-председател – Мария Асенова Чомпова от БСП.
Секретар – Фатме Фикретова Мустафова от ДПС.
Членове: ГЕРБ - Стелли Славова Стефанова, Николай
Господинов Сандев, Ани Николова Панделиева и Жанета Кънева
Стойчева.
БСП – Мария Кондева Кондева, Румен Димитров Кърпачев и
Станимир Петров Туджаров.
Обединени патриоти – Силвия Росенова Петкова
Демократична България – Обединение - Севда Хюсеинова
Османова
ПП „Воля“ – Елена Атанасова Димитрова
Уважаеми колеги, автокорекция. Севда Хюсеинова Османова
е втория член на ДПС, Елена Атанасова Димитрова – ПП „Воля“ и
Пепа Миткова Митева от Демократична България – Обединение.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, 15 членна е комисията в
Сливен. Имате думата.
Има ли други предложения колеги? Няма.
Процедура по гласуване на ОИК Сливен.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева),
против – няма.
Решение № 900.
Да ви докладвам колеги, дойде първата жалба срещу ОИК
Вълчедръм.
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Госпожо Иванова заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка от днешно
заседание е качен проект на Решението № 951, относно назначаване
на общинска избирателна комисия в Община Търговище, област
Търговище.
Колеги, консултациите са се провели при кмета на общината
на 19 август. В консултациите са участвали представители на всички
парламентарно представени партии и коалиции, както и на Коалиция
„Демократична България – Обединение“.
При провеждането на консултациите не е постигнато
съгласие по отношение на състава на общинската избирателна
комисия, но протокола е подписан от всички участници в
консултации без особени мнения и без възражения. Предвид
участието на представител на коалицията, която има избрани
членове в Европейския парламент,състава на комисията трябва да
бъде от 13 членове.
Колеги, видно от проекта, не е постигнато съгласие по
отношение на председателската позиция на комисията, както и по
отношение на двете заместник-председателски места.
За председател от страна на ПП „ГЕРБ“ е бил предложен
господин Младен Кирилов Балуков, който е с образование висше
право. Той не се оспорва от участниците в консултациите, че е с найголям опит като член на районни и общински избирателни комисии.
Участва в такива от 1989 г. до настоящия момент.
Направено е предложение за председатели

от страна на

Коалиция „БСП за България“ за госпожа Диана Йорданова Игнатова,
която също е с висше образование и специалност право.
По отношение на заместник-председателските места от
страна на Коалиция „БСП за България“ като алтернативен вариант се
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предлага за заместник-председател също госпожа Диана Йорданова
Игнатова, която е предложена и за председател. Направени са още
две предложения за заместник-председател от страна на Обединени
патриоти за Красимира Димитрова Маркова, която е с висше
образование и специалност право.
И от страна на ПП „Воля“ за госпожа Елена Николаева
Дечева, която е с висше образование, със специалност икономика.
Не е имало спор по време на консултациите по отношение на
секретаря. Единодушно е прието, че това трябва да бъде
предложението на партия ДПС за Мивзуне Мехмедова Бейтулова,
която е с висше образование със специалност социална и начална
педагогика.
Колеги, след като се запознах подробно с протокола от
консултацията,

с

документите

приложени

към

преписката,

предложенията на всички партии и коалиции, съответно дипломите
за висше образование и всички други относими факти и
обстоятелства,

моето

предложение

за

състав

на

общинска

избирателна комисия в Търговище е следния.
За председател да бъде назначен господин Младен Кирилов
Балуков от ПП „ГЕРБ“.
За заместник-председатели да бъдат назначени госпожа
Диана Йорданова Игнатова от Коалиция „БСП за България“ и
госпожа Красимира Димитрова Маркова от Коалиция „Обединени
патриоти“.
Предлагам предложението на ПП „Воля“, госпожа Елена
Николаева Дечева да премине към основния състав на комисията.
Съображенията са ми свързани със законовите критерии. От всички
членове на ръководството единствено госпожа Елена Дечева не е с
юридическо образование, а както ви казах е висшист със
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специалност икономика и това е бил мотива да предложат тя да мине
към основния състав.
За секретар безспорната кандидатура на ДПС, госпожа
Мивзуне Мехмедова Бейтулова.
И съответно основния състав на комисията е както следва:
ГЕРБ - Весела Цветанова Ерменков, Людмил Ивов Иванов и
Маринела Павлова Първанова.
БСП – Диана Йорданова Жечева-Спасова, Валери Георгиев
Симеонов и Спас Бонев Спасов.
Обединени патриоти - Гинка Василева Йорданова. Това е
втория член. Тук ще дойде госпожа Елена Николаева Дечева, която е
предложението на ПП „Воля“.
Коалиция „Демократична България – Обединение“ - Дориана
Георгиева Иларионова
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Чухте
доклада на госпожа Иванова. Има ли изказвания? Няма.
Колеги, гласуваме решение за назначаването на ОИК –
Търговище.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева),
против – 1 (Кристина Цанкова Стефанова).
Решение № 901.
Госпожо Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
преписка за назначаване на общинска избирателна комисия в
община Оряхово, област Враца. Проведени са консултации, в които
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са участвали представители на парламентарно представените партии
и коалиции и на Коалиция „Демократична България – Обединение“.
Протоколът е подписан без възражения. Но по време на
консултациите не е постигнато съгласие между участниците по
отношение на позицията председател на общинската избирателна
комисия.
Има две предложения. Едното е от ПП „ГЕРБ“ за Мария
Николаева Цветанова. Другото е от Коалиция „БСП за България“ за
Владимир Николов Илиев. И двамата са с юридическо образование и
с опит при произвеждането на изборите.
След като се запознах с предложенията на партиите, с
техните мотиви, с всичко което се касае до кандидатите, предлагам
на Централната избирателна комисия да назначи състав на
общинската избирателна комисия в община Оряхово, област Враца
както следва:
Председател – Владимир Николов Илиев – Коалиция „БСП за
България“
Зам.-председател – Мария Николаева Цветанова – ПП „ГЕРБ“
Зам.-председател – Людмила Бойкова Цветанова – ПП „ДПС“
Секретар – Виолета Цветанова Станкулова от ПП „Воля“
Членове: Георги Данаилов Янакиев, Галя Георгиева Петкова,
Шерина Андреева Филипова – ГЕРБ. Соня Цветанова Митрашева,
Анелия Димитрова Царянска, Красимира Ангелова Константинова –
Коалиция „БСП за България“. Цветелина Здравкова Иванова, Асен
Великов Бенов – Коалиция „Обединени патриоти“ и Дилян Благоев
Петков – Коалиция „Демократична България – Обединение“.
Комисията е от 13 членове.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата, община
Оряхово.
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ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Малка

техническа

корекция.

Обърнаха ми внимание, че в реда са представени всички изискуеми
документи по чл. 75, ал. 7, трябва да бъде ал. 6. Алинея 7 се отнася
до съгласието, алинея 6 се отнася до несъгласието.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Имам го предвид. Ще го поправя.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, извън тези бележки.
Има ли предложения различни по същество? Няма други изказвания
за назначаването на ОИК Оряхово.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 902.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Продължавам колеги, с проект за
назначаване на общинска избирателна комисия в община Враца,
област Враца. Проведени са консултации. В тях са участвали
представители на парламентарно представените партии и коалиции
и на Коалиция „Демократична България – Обединение“. Не е
постигнато съгласие между участниците в консултациите по
отношение състава. Тук ще бъде променено както решихме, в частта
за председател на общинската избирателна комисия.
Постъпили са две предложения за председател. Едното е от
ПП „ГЕРБ“ за Момчил Тошков Петров. И второто е от Коалиция
„БСП за България“ за Дафинка Нинова Замфирова. И двамата са с
юридическо образование и опит при произвеждането на избори.
След като се запознах с мотивите в предложенията на политическите
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партии и съответно с документите представени от кандидатите,
предлагам на Централната избирателна комисия да назначи
общинска избирателна комисия в община Враца, област Враца в
състав от 13 членове както следва:
Председател – Момчил Тошков Петров – ПП „ГЕРБ“.
Заместник-председател – Дафинка Нинова Замфирова –
Коалиция „БСП за България“.
Заместник-председател – Румяна Цветанова Витньова –
Коалиция „Обединени патриоти“
Секретар – Силвия Николова Каменова – ПП „ДПС“.
Членове: Боряна Миткова Стаменова, Ирена Иванова
Николова, Николай Руменов Николов – ГЕРБ. Никола Иванов
Николов, Малинка Георгиева Михайлова, Албена Георгиева
Топашка – Коалиция „БСП за България“. Светлана Димитрова
Илиева – Коалиция „Обединени патриоти“. Искра Цветомирова
Трифонова – ПП „Воля“.
Красимир

Крумов

Колев

–

Коалиция

„Демократична

България – Обединение“
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Няма
изказвания.
Процедура по гласуване, назначаването на ОИК – Враца.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 903.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам ви проект за решение
за назначаване на общинска избирателна комисия в община
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Добричка, област Добрич. Проведени са консултации, в които са
участвали представители на парламентарно представените партии и
коалиции и на коалиция „Демократична България – Обдинение“. Не
е постигнато съгласие между участниците в консултациите, тъй като
е имало предложения от ПП „ГЕРБ“ и от Коалиция „БСП за
България“ за председател на общинската избирателна комисия.
Колеги, има предложение за председател, което е постъпило
от две политически партии, от БСП за България и от Партия „ГЕРБ“.
И двамата кандидати за позицията председател на ОИК са с
юридическо образование. След като се запознах с мотивите на
политическите партии за техните предложения,

съответно с

документите на кандидатите, предлагам на Централната избирателна
комисия да назначи общинска избирателна комисия в община
Добричка, област Добрич в състав от 13 членове, както следва:
Председател – Диана Илиева Далакманска – Коалиция „БСП
за България“
Заместник-председател – Иван Събев Мирчев – ПП „ГЕРБ“
Заместник-председател – Диана Йорданова Тодорова – ПП
„Воля“.
Секретар – Сюзан Зекерие Рамис – ПП „ДПС“
Членове: Георги Савов Славов, Анита Иванова Атанасова,
Теодора Валентинова Пейчева – ПП „ГЕРБ“.
Веселина Митева Николова, Галина Пеева Пенчева, Веселин
Маринов Василев – Коалиция „БСП за България“
Светослав Димитров Узунов и Мария Алексиева Добрева –
Коалиция „Обединени патриоти“
Живко

Пенев

Желязков

–

Коалиция

„Демократична

България“
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.
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Ако няма други изказвания, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, , Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 904.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
проект на решение за назначаване на общинска избирателна комисия
в община Доспат, област Смолян.
Проведени са консултации, на които са присъствали
парламентарно представените партии и коалиции. Има предложения
от Коалиция „БСП за България“ и от ПП „ДПС“ за секретар на
общинската избирателна комисия, поради което не е постигнато
съгласие в Доспат.
След като се запознах внимателно с преписката, с мотивите
на партиите, с документите на кандидатите, предлагам на
Централната избирателна комисия да назначи общинска избирателна
комисия в община Доспат в състав от 11 членове както следва:
Председател – Емил Златков Пържанов – ГЕРБ
Заместник-председател – Венцислав Давидов Пехливанов –
Коалиция „Обединени патриоти“
Заместник-председател – Атанас Емилов Стоянов – Коалиция
„БСП за България“
Секретар – Стоян Дамянов Танев – ДПС
Членове:

Николай

Росенов

Велинов,

Юлия

Павлова

Джамбазова, Ирина Радилова Пържанова – ГЕРБ. Радина Миткова
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Карасавова, Красимир Събев Плявов и Елин Събев Пехливанов –
Коалиция „БСП за България“
Лидия Велинова Димитрова – ПП „Воля“
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Няма
изказвания.
Моля, процедура по гласуване по предложения проект от
докладчика за ОИК Доспат.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 905.
ЦВЕТАНКА

ГЕОРГИЕВА:

Продължавам

с проект за

решение за назначаване на общинска избирателна комисия в община
Септември, област Пазарджик.
Проведени са консултации с участието на представители на
парламентарно представените партии и коалиции и Коалиция
„Демократична България – Обединение.“
Не

е

постигнато

съгласие,

тъй

като

са

постъпили

предложения за секретар на общинската избирателна комисия от
Коалиция „БСП за България“ и от Партия „Движение за права и
свободи“.
Уважаеми колеги, след като прегледах всички мотиви и
документи, предлагам на Централната избирателна комисия да
реши:
Назначава

общинска

избирателна

комисия

Септември в състав от 13 членове както следва:
Председател – Мануел Христов Манчев – ГЕРБ

в

община
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Заместник-председател – Миглена Любенова Дачева –
Коалиция „Обединени патриоти“
Заместник-председател – Али Ахмедов Чешмеджиев –
Партия „ДПС“
Секретар – Васил Стефанов Мезов – Коалиция „БСП за
България“
Членове: Вера Иванова Дончева, Павлина Александрова
Чеширова, Любка Василева Йорданова – ГЕРБ.
Стефан Йорданов Димитров, Ваня Славова Биволарска,
Нонка Петрова Кекова – Коалиция „БСП за България“
Павлинка Станоева Церовска – Коалиция „Обединени
патриоти“
Валя Спасова Ал Самара – Партия „Воля“
Ирина Стоянова Танева – Демократична България –
Обединение
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания колеги по
състава на комисия Септември? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 906.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект за
решение за назначаване на общинска избирателна комисия в община
Хисаря, област Пловдив. Проведени са консултации с участието на
парламентарно представените партии. В Централната избирателна
комисия впоследствие е постъпило писмо от упълномощен
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представител на Коалиция „Демократична България“ с предложение
за представител на Коалиция „Демократична България“ в комисията.
Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите, по
отношение на позицията секретар на общинската избирателна
комисия в община Хисаря.
Предложени са за секретар две кандидатури. Една от
Коалиция „БСП за България“ и една от Коалиция „Обединени
патриоти“.
След

като

се

запознах

с

преписката

предлагам

на

Централната избирателна комисия да реши:
Назначава общинска избирателна комисия в община Хисаря,
област Пловдив в състав от 13 членове, както следва.
Председател – Диана Илиева Дишлиева – ГЕРБ
Заместник-председател

–

Калин

Тодоров

Димитров

–

Коалиция „Обединени патриоти“
Заместник-председател – Ангелина Петрова Петришка –
Партия „Воля“
Секретар – Николай Бойнов Марковски – Коалиция „БСП за
България“
Членове:

Тодорка

Петкова

Куковска,

Мария

Добрева

Кинарова, Тинка Иванова Салутска – ГЕРБ.
Пено Стоянов Бойновски, Минка Маринова Кочанкова,
Стоян Тонов Тонов – Коалиция „БСП за България“
Иван Боянов Мавров – ДПС
Мартин Мартинов Джинджев – Коалиция „Обединени
патриоти“
Пенка Иванова Дишкелова – Коалиция „Демократична
България – Обединение“
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Чухте
предложението за ОИК – Хисаря.
Други предложения, бележки по проекта за решение. Няма
изказвания.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 907.
Господин Джеров заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, в моя папка от
днес имам два проекта за назначаване на общински избирателни
комисии. Единият е под № 966 за община Кирково, област
Кърджали.
Консултациите са проведени при спазване изискванията на
Изборния кодекс на 16.08.2019 г. Подписан е протокола без особени
мнения и възражения. Има една особеност, че от парламентарно
представените партии всички са присъствали, с изключение на
представители на партия „Воля“, като липсват и писмени
предложения в деловодството на общинската администрация.
Налице е постигнато съгласие между участниците в
консултациите по отношение на ръководството на общинската
избирателна комисия в община Кирково. Предложението е за
назначаване на 13 членна избирателна комисия, като не е бил
предложен член за заместник-председател в съответната комисия.
Има направено предложение от Обединени патриоти. И в тази
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връзка ви предлагам да бъде назначена общинска избирателна
комисия в следния състав.
Председател – Стефан Митков Радионов – ГЕРБ
Заместник-председател – Радостина Руменова Добрева – БСП
Заместник-председател

–

Георги

Славов

Костолов

–

Обединени патриоти
Секретар – Детелина Пламенова Попова – ДПС
Като за членове съответно са: Щиляна Ясенова Бойчева,
Лидия Райчева Мутафова и Виктория Иванова Ангелова – ГЕРБ.
Марияна Ваклинова Стилянова, Ралица Руменова Димитрова,
Галя Златкова Кючукова – Коалиция „БСП за България“
Кремена Миткова Христова – Обединени патриоти
Сезгин Юмер Мюмюн – ДПС
Станко

Дялков

Станков

–

Коалиция

„Демократична

България“
Правя едно допълнение, че поради липсата на представители
на Партия „Воля“ е имало предложение от представителя на
Движение за права и свободи. А мястото на съответната бройка,
която е разпределена на Политическа партия „Воля“ да бъде
разпределена на Политическа партия „Движение за права и
свободи“, като по този въпрос има постигнато съгласие. Няма
възражения по така повдигнатия въпрос. Затова разпределението в
съответната комисия е такова.
Предлагам го на вашето внимание. Моля да бъде обсъдено и
при одобрение, да бъде гласуван така предложения състав за
общинска избирателна комисия, община Кирково, област Кърджали.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.
Моля, процедура по гласуване на ОИК – Кирково.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева),
против – няма.
Решение № 908.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, предлагам на вашето
внимание още един проект за решение.

Моя папка от днес.

Проектът е 962.
Назначаване на общинската избирателна комисия в община
Априлци, област Ловеч. Има проведени консултации на 16.08.2019 г.
Протоколът е подписан без особени мнения и възражения. В
протокола липсват няколко подписа на представители от три
политически сили, но няма възражения и няма особени мнения.
Между участвалите в консултациите не е било постигнато съгласие
в състава на ръководството на общинската избирателна комисия. В
смисъл, че не е направено предложение за мястото на втори
заместник-председател.
По така представените документи съм подготвил проект за
решение, в което предлагам за това място да бъде назначен
представителя, както е предложено от обединените патриоти. И
съответно ви предлагам да назначим общинска избирателна комисия
в община Априлци в състав от 13 членове както следва:
Председател – Снежина Димитрова Стоянова – ГЕРБ
Заместник-председател – Цветан Кръстев Цонков – ДПС
Заместник-председател – Петър Георгиев Балджиев –
Обединени патриоти
Секретар – Христо Колев Варчев – БСП
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Членове: Димитрина Пенкова Бояджиева, Васко Стефанов
Радев, Иван Стефанов Филипов – ГЕРБ.
Христина Миткова Лалева, Ганка Георгиева Иванова и
Мария Ангелова Матева – БСП.
Събчо Михов Събчев – Обединени патриоти
Йовка Димитрова Марковска – ПП „Воля“
Миглена Георгиева Димитрова – Коалиция „Демократична
България – Обединение“
Това е проекта за решение, който ви предлагам за
назначаване на общинската избирателна комисия в община
Априлци, област Ловеч.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.
Има ли по същество промени и други предложения за
назначаването на ОИК. Няма.
Гласуваме назначаването на ОИК, община Априлци.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против –
няма.
Решение № 909.
Поискахте почивка колеги.
Сега е 15.25 часа. Обявявам 15 минути почивка.

(След почивката)
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, имате думата.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
преписка относно състава на общинска избирателна комисия
Силистра. Консултациите там са проведени на 16.08.2019 г. В общи
линии виждате и от проекта вътре във вътрешната мрежа, в папка
заседания има два проекта. Единият е с 1. Моля да погледнете него.
От този проект ще стане ясно какви предложения са постъпили.
Много подробно в протокола е отразено какви документи за
постъпили от упълномощените представители на политическите
партии и коалиции. Всички които имат право на участие с
представители

в

съставите

на

ОИК

са

присъствали

на

консултациите.
Постъпили са две предложения за председател от ГЕРБ и от
БСП. За състава на общинската избирателна комисия в община
Силистра ви представям въз основа на направените предложения от
упълномощените представители, приложени към писмото на кмета
на общината заедно с всички други изискуеми документи.
Както виждате единствено спора е бил по отношение на
длъжността председател. С оглед на това, че не е постигнато
съгласие, Централната избирателна комисия следва да назначи
състава на общинската избирателна комисия, като се съобразява с
направените предложения, мотивите доколкото са изложени в
протокола от проведените заседания, документите, които са
представени относно образование специалност. Както разбира се и
като се съобразяваме със съотношението на политическите сили в
Народното събрание.
Предлагам ви състава на общинска избирателна комисия
Силистра.
Предлагам за председател – Теодора Павлова Тодорова –
ГЕРБ. Тя има дългогодишен опит като участие в съставите на
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общинска и районна избирателна комисия. От 2011 г. е член на
Комисията на общинската избирателна комисия . От 2013 – 2014 г. и
от 2015 г до 2019 г. включително е председател на общинската
избирателна комисия, съответно на районната избирателна комисия.
Участвала е в комисията за произвеждане на всички видове избори
при действието на Изборния кодекс от 2014 г. Има много опит.
Много е ценна за организацията на изборите и включително в
съдействие и взаимодействие с нас.
За госпожа Ели Илиа Келесис-Тодорова предложение на
БСП. В протокола е написано, че има опит в произвеждането на
избори. Служебната проверка, която направих по отношение на
госпожа Теодора Тодорова и за госпожа Ели Тодорова, не успях да
намеря

тя

да

е

участвала

в

съставите,

най-вероятно

в

произвеждането на избори има опит. Не мога да ви докладвам за
участие в състави на избирателни комисии, в общинска или районна
избирателна комисия.
Предлагам ви за председател Теодора Павлова Тодорова ГЕРБ.
Заместник-председател Ели Илиа Келесис-Тодорова – БСП
Заместник-председател – Евгения Цветкова Митева – ПП
„Воля“
Секретар – Севда Мюмюн Хюсеин – ДПС
Членове: Емил Пламенов Александров – ГЕРБ, Иванка
Донева Милушева – ГЕРБ, Марияна Борисова Чобанова – ГЕРБ
БСП – Йорданка Иванова Господинова, Марина Йорданова
Петрова, Маргарита Тотева Герганска.
Димитър Антонов Василев и Иванушка Василева Георгиева
от Коалиция „Обединени патриоти“.
Демократична България – Силвия Мартинова Севдалинова
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За коректност на доклада да ви кажа, че за заместникпредседател от Коалиция „Обединени патриоти“ има постъпило
предложение за Димитър Антонов Василев.
ПП „Воля“ както ви съобщих при изброяването на състава,
Евгения Цветкова Митева.
Предлагам ви за заместник-председател Евгения Цветкова
Митева, с оглед на документите, които са представени, опита в
произвеждането на избори. Предлагам колеги този състав на ОИК
Силистра.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте много подробния доклад.
Има думата господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Ще помоля госпожа Солакова само да
каже от ръководството, кой с какво образование е.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от ГЕРБ предложението
Теодора Павлова Тодорова е със специалност Автоматизация на
производството. От БСП предложението за госпожа Ели Тодорова е
специалност право.
За заместник председатели предложенията от Обединени
патриоти Димитър Антонов Василев е със специалност физическа
култура. А от партия „Воля“ за Евгения Цветкова Митева е със
специалност физика.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Арнаудов отново
имате думата.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз имам предложение за ръководния
състав на ОИК, който да бъде следния: Теодора Павлова Тодорова
от ГЕРБ – председател. Заместник-председател – Димитър Антонов
Василев – Обединени патриоти. Заместник-председател – Евгения
Цветкова Митева – ПП „Воля“ и секретар - Севда Мюмюн Хюсеин
ДПС.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Предлагате без Ели Тодорова,
която е с юридическо образование. Други предложения или
изказвания по така направените вече две предложения има ли?
Госпожа Цанева заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз не приемам и ще гласувам против
предложението на колегата Арнаудов. Искам да се обоснова.
Доколкото разбрах от докладчика, госпожа Ели Тодорова е юрист,
единствен в ръководния състав на тази общинска избирателна
комисия. И предложението, което току ще бе направено е да няма
юрист в ръководството на общинската избирателна комисия.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Тя наистина е единствения юрист. Но
тя е била предложена за председател и не виждам защо трябва да
измести един заместник-председател, за който е постигнато съгласие
в тази комисия. Така че това е моето предложение.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги има ли желаещи
да се изкажат по двете предложения. Няма.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на колегата
Бойчо Арнаудов, заместник-председател, вместо Ели Тодорова да
бъде Димитър Антонов Василев.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 4 (Таня Йосифов, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Катя Иванова), против – 14
(Стефка Стоева, Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева).
Не се прие предложението.
Да гласуваме тогава предложението на докладчика за състав
на ОИК Силистра.

70
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – 3 (Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Таня
Йосифова)
Решение № 910.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Имам още една преписка.
Няма постигнато съгласие на проведените консултации на
16.08.2019 г. в община Девин, относно състава на общинската
избирателна комисия. От предложенията и от протокола се вижда, че
в момента в който са постъпили три предложения за председател, в
общи линии консултациите са приключили и е предоставено на
Централната избирателна комисия, съгласно правилата на Изборния
кодекс, въз основа на направените предложения, представените
документи да назначи състава на общинската избирателна комисия.
Прегледала съм подробно цялата преписка с представените
документи относно образование, специалност на кандидати за
членове на ОИК. Доколкото успях да се запозная с опита, който
имат в организацията и произвеждането на избори, виждате за
председател са представени три кандидатури. Това са Зелма Асенова
Белберова, Лора Симеонова Славчева, Красимира Димитрова
Кисьова. Съответно от ГЕРБ, БСП и от Коалиция „Обединени
патриоти“.
Предлагам ви следния състав на общинската избирателна
комисия:
Председател - Зелма Асенова Белберова – ГЕРБ

71
Заместник-председатели – Лора Симеонова Славчева –
Коалиция „БСП за България“
Заместник-председател – Красимира Димитрова Кисьова –
Коалиция „Обединени патриоти“.
Секретар – Селви Реджеп Читак – ДПС
Членове: Татяна Аврамова Димитрова, Кръстана Николова
Шопова, Галя Калчева Бочукова – ГЕРБ.
Къна Стоева Иванова, Мария Николова Бояджиева, Росица
Владимирова Георгиева от БСП.
Васил Илиев Владев – Атака
Сийка Петкова Хворева – ПП „Воля“
Донка Йорданова Балталийска – Коалиция „Демократична
България“
Единственото предложение е за председател и разместването,
което се налага е относно предложението на Демократична България
за заместник-председател Донка Йорданова Балталийска.
Считам с оглед и на съотношението в Народното събрание в
ръководството да има представителство, така както ви го предложих
от ГЕРБ, БСП, Обединени патриоти и ДПС в тази последователност.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Господин
Арнаудов

заповядайте.

Искам

да

попитам

кандидатите

за

председатели с какво образование са?
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Кандидатът

на

ГЕРБ

е

със

специалност философия. От БСП – Индустриален мениджмънт. От
Обединени патриоти е с българска филология.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други въпроси към докладчика?
Няма други предложения.
Гласуваме назначаването на общинска избирателна комисия
Девин.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, , 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,
Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против –
няма.
Решение № 911.
Господин Димитров е следващия в дневния ред.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще ви докладвам една от двете
преписки. По втората има още нещо да уточня.
Предлагам ви да вземем решение за назначаване на общинска
избирателна комисия в община Бобовдол, област Кюстендил.
Консултациите са се състояли на 22 август. Необходими бяха
някои допълнителни уточнения по тази преписка.
Представени са всички изискуеми документи. Тук трябва да
бъде ал. 6. Ще се поправи. Спазени са изискванията на чл. 76.
Участвали са представители на парламентарните партии и на
коалицията, която е представена в Европейския парламент.
На консултациите не е постигнато съгласие за състава на
ОИК.
Коалиция БСП за България и партия ГЕРБ имат конкурентни
предложения за председателското място. А Коалиция „Обединени
патриоти“ предлага трима представители за две полагащи се места
по нашето решение 600. След като прегледах преписката предлагам
следния състав по чл. 75/11/. Тук ще се поправи.
Председател – Иво Милчов Гърнев – ГЕРБ
Заместник-председател – Светла Йорданова Бучева – ДПС.
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Заместник-председател – Миглена Димитрова Томова –
Обединени патриоти
Секретар – Милети Василев Орешарски – БСП
Членове:

Георги

Александров

Стамболийски,

Анна

Йорданова Рангелова, Бистра Василева Костадинова – ГЕРБ.
От БСП предложенията са: Димитринка Николова Иванова,
Валерия Велкова Христова, Елена Спасова Йорданова.
Обединени патриоти – Антонина Николаевна Луценко
Атанас Димитров Атанасов – ПП „Воля“
Айгюл Мехмедова Алиева – Демократична България
Това е предложението ми.
Председателят и секретарят са юристи. Моето предложение
за секретар. Вие познавате човека. Това е началника на затвора в
Бобовдол. Има голям административен опит.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към колегата
Димитров? Други предложения? Няма.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова, Таня Йосифова,

Александър

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 912.
Следва госпожа Таня Цанева. Заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам ви проект на решение относно
назначаване на общинска избирателна комисия в община Калояново,
област Пловдивска.

74
Консултациите

са

проведени

като

са

участвали

и

парламентарно представените и тази коалиция, която има членове в
Европейския парламент, но не е постигнато съгласие между
участниците. Като несъгласието се състои в следното.
За председател се предлагат двама. Представител на ГЕРБ и
на БСП.
За заместник-председатели се предлагат пет души. Предлагат
се от ВМРО, НФСБ, Демократична България, ДПС и Воля. И за
секретар отново се предлагат същите лица, които са предложени за
председател и секретар.
След като се запознах с преписката и най вече с документите
за образователен ценз, все пак трябва да следваме чл. 65, ал. 2, че
юридическата професия е препоръчителна, ви предлагам следния
състав на общинска избирателна комисия Калояново, а именно:
Юлиян Дончев Дончев – ГЕРБ, тъй като същия е юрист.
За заместник председатели ви предлагам Никола Кръстев
Венков – ВМРО, който е със специалност компютърни системи.
Другият предложен от НФСБ също за заместник-председател Иванка
Кировска. Тя е завършила счетоводство.
И от следващата графа заместник-председатели, като втори
заместник-председател

ви

предлагам

Надежда

Божидарова

Атанасова – ДПС. Същата е с професия човешки ресурси. От ПП
„Воля“ е завършил социология. От Демократична България е юрист,
но Никола Божилов предлагам за член.
За секретар от двамата кандидати предлагам Таня Табакова
от БСП. По време на консултациите са предложили за заместникпредседател от ВМРО, от НФСБ.
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След направените обсъждания и двете предложения, както са
записани

в

протокола

за

заместник-председател,

това

са

представители на Коалиция „Обединени патриоти“.
За секретар предлагам госпожа Таня Табакова, която е и
предложена. Същата е с образование математика.
И за членове предлагам Здравко Дошков, Снежана Стоева,
Маргарита Шахънска – ГЕРБ.
Ангелина Людвикова Якова, Петя Кантарска, Мариана
Бакова – БСП.
Иванка Кировска – Обединени патриоти
Пламен Нанов – ПП „Воля“
Никола Неделчев Гушелов – Коалиция „Демократична
България“
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги.
Моля, процедура по гласуване, общинската избирателна
комисия в Калояново.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, 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,
Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против –
няма.
Решение № 913.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви проект на решение
относно назначаване на общинска избирателна комисия в община
Монтана, област Монтана.
В

консултациите

са

участвали

представители

парламентарно представените партии и коалиции.

на
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Коалицията, която има членове в Европейския парламент е
представила своето предложение в последствие. Междувременно
протокола е бил подписан без особено мнение. Не е постигнато
съгласие по отношение на състава на общинска избирателна
комисия. Като споровете за състава на тази общинска комисия са
били по отношение на председател.
Има две предложения за председател. Валери Димитров –
ГЕРБ и Камелия Илиева БСП. Като в същото време няма предложен
втори заместник-председател. А има предложен само един, Петя
Томова от Обединени патриоти.
Моето предложение след като се запознах с документите по
преписката.

Беше

ми

малко

трудно,

защото

и

двамата

представители, които спорят за председателското място са юристи.
Но се твърди, че господин Димитров е с опит. И затова предлагам
господин Димитров за председател.
За

заместник

председатели

предлагам.

Имаме

един

предложен Петя Томова. Предлагам за заместник-председател и
представителя на ДПС Галина Младенова Евгениева. Тя е завършила
икономика. Била и секретар на районна избирателна комисия.
За секретар – Камелия Александрова Илиева от БСП.
За членове: Диана Иванчева, Емил Иванов, Анелия Атанасова
– ГЕРБ.
БСП – Светлин Лазаров, Ивайло Георгиев, Христо Петров,
Орнела Борисова – ПП „Воля“.
Александър

Сократов

Александров

–

Коалиция

„Демократична България“
Тук по различното в този проект е, тъй като Коалиция
„Демократична България“ в последствие е дала предложение за
член, комисията вече няма да бъде от 11 души, а ще бъде от 13
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души. И като втори член от Обединени патриоти съм предложила
Васка Атанасова Николова, която ни е дадена в резервите от
Обединени патриоти. Тя ни е дадена в резервите, не само като
резерва, но е записано и заместник-председател.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване
за назначаването на ОИК Монтана.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Решение № 914.
Колеги, тъй като госпожа Стефанова иска да си прегледа
папката, Да започнем отново с тези колеги, които отложиха сутринта
доклада. Колега Николов готов ли сте?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, представям на
вашето внимание проект за решение за назначаване на общинската
избирателна комисия в община Ботевград. Не е постигнато съгласие
в рамките на преговорите, които са осъществени. Надлежно са
свикани консултациите. Изпратено ни е писмо с вх. № МИ 06-215/76
от 22.08.2019 г. Това което е същественото, че в Ботевград са се
явили надлежно упълномощени представители. Спорът който е
възникнал на конкуретни начала касае председателската позиция.
Предложили са взаимно кандидатите политическите партии на ПП
„ГЕРБ“ и Коалиция БСП за България. Съответно възникнал е
периферен спор относно секретарската позиция. В хода на
консултациите Партия „Воля“ е предложила кандидат за секретар.
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Съответно БСП е предложило кандидата за председател на ГЕРБ да
бъде предложен за секретар.
Двамата кандидати за председателската позиция са юристи.
Моля да видите проекта, който предлагам за 13 членна общинска
избирателна комисия. Представено е също така и възражение.
Представителят на ГЕРБ не е подписал протокола. Това е отразено в
мотивите.
Проектът който предлагам като състав е следния:
Председател – Ирена Калинова Андреева – ГЕРБ
Заместник-председател – Христо Петков Якимов
Заместник-председател – Корнелия Людмилова Николова –
ДПС
Секретар – Радина Михайлова Милкова – ПП „Воля“
Членове: Мария Гаврилова Накова – ГЕРБ, Виктор Христов
Делчев – ГЕРБ – ГЕРБ, Полина Любомирова Петкова-Иванова –
ГЕРБ.
От БСП – Цветанка Данова Банкова, Зоя Николова
Бегелейска, Веселина Тодорова Кръстева.
Пламен Кирилов Китанов – Обединени патриоти
Николай Васков Николов – Обединени патриоти
Там са постъпили две отделни предложения.
Цветолюб Христов Савов – Демократична България –
Обединение
Това е моето предложение.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки има ли към
проекта за решение? Няма изказвания.
Колеги, процедура по гласуване за назначаването на ОИК
Ботевград.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 915.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият проект за решение,
който представям е връщам на доклад проекта за назначаване на
общинската избирателна комисия в Ардино. Вчера го разглеждахме
двукратно. Там е постигнато съгласие. Това което е същественото е,
че в рамките на преговорите на консултациите, които са проведени,
не се е явил представител на Политическа партия „Воля“. Явил се е
представител на представената в Европейския парламент Коалиция
„Демократична България – Обединение“.
При постигнатото съгласие ни е предложен 11 членен състав
на комисията, който вчера предложих. В тази връзка предлагам, с
оглед на обстоятелството, че комисията е от 11 члена, но тази цифра
е 11, съгласно Изборния кодекс за парламентарно представените
партии. И при това положение, тъй като 10 са парламентарно
представените партии, предложен е 11 членен състав, предлагам на
основание Решение 600 от 9 август допълнителни две квоти да
получат партиите и коалициите с най-голям неразпределен остатък,
а именно: Обединени патриоти и Партия „ГЕРБ“. При това
положение се предлага 13 членна комисия. Като ръководството е
така както се предлага при постигнатото съгласие.
Като днес пристигнаха от Обединени патриоти допълнително
представени декларации. По скоро декларация съгласие и диплома
за висше педагогическо образование за предлаганото от тях лице,
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госпожа Лидия Христова Стоянова. А за Партия „ГЕРБ“ предлагам
да се спрем на първата резерва. Посочени са две резерви в рамките
на списъка. А именно това е госпожа Диляна Николаева Филипова,
която е с висше образование финанси. По този начин състава на
комисията да бъде 13 членен. И да бъде както следва:
Състав на общинска избирателна комисия Ардино.
Председател – Руска Миткова Чаушева – ГЕРБ
Заместник-председател – Емилия Николаева Соколова – БСП
Заместник-председател – Севда Борисова Костадинова –
Обединени патриоти
Секретар – Мехмед Ахмедов Алиева – ДПС
Членове: Коста Иванов Куклев, Христина Росенова Ставрева,
Магдалена Юриева Емилова и Диляна Николаева Филипова – ГЕРБ.
БСП – Гюлзаде Халиибрямова Хамзова, Емилия Кирилова
Газенова, Къймет Халилова Ханджиева.
Обединени патриоти – Лидия Христова Узунова
Леман Лютви Мехмедали – Коалиция „Демократична
България – Обединени“
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Има ли
други предложения. Няма.
Гласуваме общинската избирателна комисия Ардино.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 916.
Продължаваме колеги по дневния ред. Господин Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги,

имам

готовност да ви докладвам и двете преписки, които останаха за
доуточняване от сутрешната част.
По отношение на първата, това е общинска избирателна
комисия в община Крушари, област Добрич. Тук с оглед
представеното предложение от страна на Коалиция „Демократична
България – Обединение“ и необходимостта от допълнителен член от
страна на Обединените патриоти, който не е представен в рамките на
обсъжданията в консултациите. Тъй като там освен несъгласие,
което е имало по отношение на ръководния състав, а именно по
отношение на секретаря, където имаме две предложения. Едното от
страна на Коалиция „БСП за България“, другото е от Движението за
права и свободи.
По отношение на Обединените патриоти имаше само едно
предложение. Нямаше второ предложение. Постъпи такова в
Централната избирателна комисия, с оглед на което ви предлагам да
назначим общинска избирателна комисия в община Крушаре в
състав от 13 членове, както следва:
Председател – Валентина Пенчева Николова – ГЕРБ
Заместник-председател – Ивелина Станева КостадиноваПанайотова – Коалиция „БСП за България“.
Заместник-председател - Стоян Петров Стоянов – Партия
„Воля“
Секретар – Филиз Тинджарова Шабанова – ДПС
Членове: ГЕРБ – Владислав Йорданов Йорданов, Мария
Василева Петрова, Стоян Желязков Георгиев.
Коалиция „БСП за България“ – Милица Калчева Митева,
Олга Лулчева Стоянова и Таня Недялкова Недялкова.
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Обединени патриоти – Александър Колчев Колев, Ивелина
Христова Бошнакова
Коалиция „Демократична България – Обединение“ – Кирил
Руменов Николов
Предложени са и три резерви.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Чухте
доклада, общинска избирателна комисия Крушаре. Бележки има ли?
Други предложения? Няма.
Гласуваме назначаването на тази ОИК.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева,),
против – няма.
Решение № 917.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладвам ви преписка на мой
доклад, а това е общинска избирателна комисия в община
Пазарджик. Тук с оглед по-големия брой на секциите, общинската
избирателна комисия е от 13 члена. Като с оглед участието на
коалицията, която има членове в Европейския парламент и съгласно
наше Решение 600, тя става 15 членна комисия. Като в рамките на
консултациите, които са проведени на общината на 19.08.2019 г. не е
постигнато съгласие по отношение на ръководния състав и по
специално на секретарското място. Направени са предложения от
страна на две политически сили, а именно Коалиция „БСП за
България“ и Движението за права и свободи. Мотивът с който ще
направя предложението е

по отношение на кандидата на

Движението за права и свободи, който е дългогодишен секретар на
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общински избирателни комисии, районни. Има необходимия опит. С
оглед на което ви предлагам следния състав.
Председател – Георги Лазаров Добрев – ГЕРБ
Заместник-председател – Катя Тодорова Шопова – Коалиция
„БСП за България“
Заместник-председател – Цветелина Максимова Абаджиева
от Коалиция „Обединени патриоти“
Секретар – Вазвие Байрамалиева Мехмедова – ДПС
Членове както следва: ГЕРБ - Сашо Асенов Гешев, Янчо
Николов Дрянов, Димо Иванов Ципорков и Илия Иванов Стойнов.
Коалиция „БСП за България“ – Магдалена Сотирова Попова,
Виолета Стефанова Ценова, Десислава Юриева КарамитроваПроданова
Обединени патриоти – Ивайла Николова Георгиева
Движение за права и свободи – Боряна Чавдарова Дунгарова
Партия „Воля“ – Венцислава Севдалиева Карталова
Коалиция „Демократична България – Обединение“ – Стефка
Георгиева Караджова
Като отделно от това са предложени четири резерви.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Има ли
други предложения, бележки към проекта за решение? Няма.
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, ,
Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 918.
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Госпожо Ганчева заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам преписка с вх. №
МИ-06-215-225 от 24.08.2019 г. като това е преписката във връзка с
проведените консултации за назначаване на общинска избирателна
комисия Варна. На консултациите не е постигнато съгласие. Не е
качена преписката. Съжалявам. Ще кажа да качат проекта.
ПРЕДС.

СТЕФКА

СТОЕВА:

Госпожо

Йосифова

заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в моя папка може да видите
предложението за назначаване на общинска избирателна комисия в
община Тетевен, област Ловеч. Постъпило е писмо от кмета на
Община Тетевен. Консултациите са проведени при спазване на
законовите изисквания. Участвали са парламентарно представените
партии и коалиции и коалицията, която има членове в Европейския
парламент.
Съставен е протокол от 16.08.2019 г., който е подписан с
особено мнение. Между участниците в консултациите не е
постигнато съгласие, относно заемането на позициите председател и
заместник-председател.
Това

са

основно

споровете между представителя

на

Политическа партия „ГЕРБ“ и Коалиция „БСП за България“. Като
представителя на Политическа партия „ГЕРБ“ е изразил особено
мнение. Подписал е протокол с особено мнение. Представил
кандидатурата

на

председателя.

Като

техния

кандидат

има

значителен опит в изборния процес. Бил е член на няколко комисии.
Има юридическо образование за разлика от останалите кандидати.
И предвид изложеното ви предлагам да назначим следния
състав на 13 членна комисия в община Тетевен, област Ловеч.
Председател – Дора Ангелова Стоянова – ГЕРБ
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Заместник-председател – Таня Димитрова Маринова –
Коалиция „БСП за България“
Заместник-председател – Стоян Поев Генков – Обединени
патриоти
Секретар – Саня Раданова Николова – ДПС
Членове: ГЕРБ - Дияна Иванова Лалева, Лалка Георгиева
Гайтанджиева, Бранимира Каменова Павлова
Коалиция „БСП за България“ -

Владимир Георгиев

Димитров, Лалка Цакова Атанасова, Росица Димитрова Лилкова,
Цеца Иванова Цакова-Николова
ПП „Воля“ - Милка Момчилова Консулова.
Демократична България - Гроздана Николова Янкова.
Има и списък от четирима резервни членове.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Стефанова има
въпроси.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз бих искала да уточним с
докладчика колко предложения за заместник-председател и кои са
предложени за състава на общинска избирателна комисия Тетевен и
с какво образование са?
ТАНЯ ЙОСИФОВА: От протокола ще ви представя, за
длъжността заместник-председател са постъпили предложения от
Коалиция

„Обединени

патриоти“,

Коалиция

„Демократична

България – Обединение“, Политическа партия „Воля“. Това са
предложенията.

Трима

кандидати

за

длъжността

заместник-

председател.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте допълнителния доклад.
Госпожо Стефанова заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз имам предложение за
заместник-председател да бъде назначена Милка Момчилова
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Консулова по предложение на ПП „Воля“ и да отпадне Стоян Генков
– Обединени патриоти.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения? Няма.
Трябва да подложа на гласуване предложението на госпожа
Стефанова. За заместник-председател да бъде назначена госпожа
Милка Момчилова Консулова от ПП „Воля“, която е на 12-то място
сред членовете, за заместник-председател на мястото на Стоян Поев
Генков – Обединени патриоти.
Моля, процедура по гласуване колеги.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 4 (Кристина Цанкова
Стефанова, Георги Баханов, Димитър Димитров, Таня Цанева,),
против – 13 (Стефка Стоева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Цветанка Георгиева).
Не

събра

необходимото

мнозинство

предложението.

Връщаме се на предложението на докладчика колеги.
Процедура по гласуване на цялото решение за назначаване на
ОИК Тетевен.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева),
против – 1 (Кристина Цанкова-Стефанова).
Решение № 919.
Едно писмо дойде колеги, да ви докладвам. От Народното
събрание

е.

На

31

август,

събота

ще

има

проблем

с

електрозахранването. Ще прекъсва. Няма да може да работим.
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Уведомявам ви колеги. Моля изключете компютри и цялата техника.
Електроразпределението

в

сградата

ще

бъде

временно

преустановено.
Госпожо Ганчева заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, започвам отново доклада по
преписката във връзка с проведените консултации за назначаване на
състава на общинска избирателна комисия Варна.
Проведени са консултациите. Съответно на консултациите са
участвали парламентарно представените партии и коалиции, в това
число и коалицията, която има избран с нейната листа представител
в Европейския парламент от Република България.
Комисията е в състав от 29 члена за общинската избирателна
комисия в община Варна, като за председател има само едно
предложение на господин Велин Марков Жеков от ПП „ГЕРБ“.
Постъпили са предложения за заместник-председатели от ПП
„Обединени патриоти“, съответно от ПП „Воля“.
За секретар са постъпили предложения от Коалиция „БСП за
България“ и съответно от ПП „ДПС“.
Колеги, след като се запознах с цялата преписка и съобразих
всички

факти

и

обстоятелства,

които

съобразяваме

при

назначаването на общинските избирателни комисии, както и
съотношението в Народното събрание в ръководството, в това число
и представителството на парламентарно представените партии и
коалиции в комисиите, които назначихме в настоящия момент, ви
предлагам да назначим общинска избирателна комисия Варна със
следния ръководен състав. Преди това за коректност на доклада да
вметна, ще отворя една скоба.
Колеги, общинска избирателна комисия Варна ще бъде една
от комисиите, които ще се наложи да организират изборите с може
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би един от най-големия брой секции, наред със столична, с Пловдив,
Бургас. Това е всъщност една от най-големите комисии. Затова
преди да ви направя предложението за ръководния състав, искам да
отбележа, че тук беше водещото за мен и опита, съобразявайки и
образованието на представителите за ръководния състав на тази
общинска избирателна комисия.
Кандидатурите на всички политически партии и коалиции за
ръководния състав на общинска избирателна комисия Варна са
предложения, които в по-голямата си част са юристи. Председателят
е юрист. Добре познат на Централната избирателна комисия. С
дългогодишен опит в произвеждане на избори, може би във всички
видове избори.
Предложението за ръководен състав на БСП за госпожа
Мария Тодорова Тодорова, също юрист, също с дългогодишен опит.
Господин Орхан Мехмед Мехмед също е юрист. Също има
опит в изборните комисии.
Предложението на Обединени патриоти също е юрист.
Предложението на партия „Воля“ е юрист, който има опит и
на ръководна позиция в изборна комисия. Мисля, че той беше
заместник-председател в РИК за предходните избори.
Госпожа Мария Тодорова, господин Велин Жеков, те са били
на ръководни позиции в много изборни комисии. Предвид което, с
оглед доклада ми ви правя следното предложение за ръководен
състав.
Председател – господин Велин Марков Жеков – ПП „ГЕРБ“
Заместник-председател – господин Николай Наков Наков –
представител на ПП „Воля“.
Заместник-председател – госпожа Мария Тодорова Тодорова
– БСП
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Секретар – Орхан Мехмед Мехмед – ДПС
Членския състав на тази комисия ще бъде съобразно доклада
ми:
Мартин Иванов Пеев – Обединени патриоти
Румяна Денчева Цветкова – ГЕРБ
Красимир Нанев Коев – ГЕРБ
Емилия Христова Стефанова – ГЕРБ
Гергана Янкова Вълева – ГЕРБ
Пенка Стоева Бакалова – ГЕРБ
Станислав Божидаров Сотиров - ГЕРБ
Лора Иванова Гоцева – ГЕРБ
Крум Ламбов Стефанов – ГЕРБ
Десислава Марчева Бонева-Шикова – ГЕРБ
Десислава Динкова Минчева – ГЕРБ
Димчо Георгиев Георгиев – БСП
Светлана Георгиева Янева – БСП
Олга Николаева Томова – БСП
Калин Илиев Горанов – БСП
Костадин Борисов Бандутов – БСП
Никола Николов Николов – БСП
Галя Великова Душева – БСП
Георги Петров Козарев – БСП
Мариета Иванова Маринова – Обединени патриоти
Янка Стойчева Колева – Обединени патриоти
Марияна Георгиева Пантелеева – ДПС
Нурай Ахмед Басри – ДПС
Емил Цветанов Шопов – ПП „Воля“
Госпожа Кремена Асенова Маринова – Демократична
България
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Това е моето предложение за ръководство и състав на
общинска избирателна комисия – Варна.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги.
Имате думата по проекта за решение. Има ли други
изказвания.
Господин Арнаудов заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Имам предложение за промяна в
ръководния състав. На мястото на Николай Наков Наков да бъде
назначен за заместник-председател Мартин Иванов Пеев.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: На мястото на представителя на
ПП „Воля“, Обединени патриоти.
Други предложения има ли? Ако няма, подлагам на гласуване
предложението на господин Арнаудов – за заместник-председател
вместо Николай Наков Наков да бъде назначен Мартин Иванов
Пеев. Гласуваме колеги.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 4 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова,), против – 14
(Стефка Стоева, Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева).
Има ли други предложения освен това на господин Арнаудов,
което не постигна мнозинство.
Колеги, гласуваме целия състав, да назначим общинска
избирателна комисия Варна.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
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Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева), против – 2 (Бойчо Арнаудов, Таня Йосифова).
Решение № 920.
Заповядайте госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
проект относно назначаване на общинска избирателна комисия в
община Гурково. Дори получихме писмо от област Стара Загора с
притеснение, защо не назначаваме общинска избирателна комисия
Гурково.
При

проведените

консултации

са

участвали

всички

представители на парламентарно представените партии и коалиции
без „Демократична България – Обединение“.
Консултациите са се провели на 14.08.2019 г. и е постигнато
съгласие относно 11 членен състав на ОИК Гурково. Постигнали са
съгласие председателя да бъде от ПП „ГЕРБ“, заместникпредседател

от

Коалиция

„Обединени

патриоти“.

Другият

заместник-председател от ДПС и секретар от БСП.
Получавайки преписката с предложението на Демократична
България – Обединение, Централната избирателна комисия след
обсъждане приема, че следва да им се приеме предложението, тъй
като съгласно Изборния кодекс, те имат право на един член извън
този 11 членен състав на общинска избирателна комисия. И тъй като
тя става 12 членна, четен брой трябва да се попълни с партията с
най-голям неоползотворен остатък, която съгласно Решение 600 е
Коалиция „Обединени патриоти“. След като се направи връзка с тях,
се установи, че няма да направят предложение за състава на
общинска избирателна комисия. Консултациите са от
Днес сме 30 август. Мисля, че достатъчно време се даде.

14 август.
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Втората партия с най-голям неоползотворен остатък е ГЕРБ.
От резервните членове ви предлагам да назначим Румяна Иванова
Гергова. Приложена е диплома за завършено висше образование.
Има попълнена декларация. Отговаря на всички условия. Поради
което ви предлагам да назначим общинска избирателна комисия в
община Гурково, в състав от 13 членове както следва:
Председател – Румен Желев Манчев – ГЕРБ
Заместник-председател

–

Ирина

Желева

–

Гюлсерен

Тодорова

–

Обединени патриоти
Заместник-председател

Хюсеин

Мустафа-

Иванова – ДПС
Секретар – Андрей Михайлов Андреев – БСП
Членове: Иван Тодоров Барев, Ренета Димитрова Стоянова,
Христина Георгиева Пенчева, Румяна Иванова Гергова, Александър
Неделчев Иванов, Керка Иванова Денчева, Марийка Иванова
Атанасова, Христо Георгиев Петров, Златка Димитрова Стоянова.
Оформила съм решението като несъгласие. Тъй като
съгласието е било постигнато по отношение на 11 членен състав.
Считам, че не е постигнато съгласие по отношение на целия състав,
който е 13 членен.
Това което чухте в доклада ми, ще го възпроизведа и в
мотивите с едно изречение, че на следващия ден след провеждане на
консултациите Демократична България – Обединение е представила
своето предложение за състав на общинска избирателна комисия
Гурково своевременно. След което е постъпило предложение от ПП
„ГЕРБ“, за да не е налице четен брой членове и за да бъде 13 членна.
Поради което ви предлагам 13 членна комисия на община Гурково.
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ПРЕДС.

СТЕФКА

СТОЕВА:

Докладчикът

приема

ли

бележките? По състава на общинската избирателна комисия не
виждам възражения.
С направените корекции, моля процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева),
против – няма.
Решение 921.
Обявявам почивка 15 минути.
(След почивката)
ПРЕДС.

СТЕФКА

СТОЕВА:

Колеги,

продължаваме

заседанието.
Има думата Емил Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви предложение за
назначаване на общинска избирателна комисия в община Созопол,
област Бургас. В Централната избирателна комисия е постъпило
писмо с вх. № МИ-06-215/96 от 22 август 2019 г. от изпълняващия
длъжността кмет на община Созопол, с предложение за състав на
общинската избирателна комисия. Консултациите са проведени на
19 август. Като на тях са присъствали парламентарно представените
партии, с изключение на Коалиция „БСП за България“. Участвала е
и непредставената в Парламента партия, Християндемократическа
партия на България. Тъй като четирите места на Коалиция „БСП за
България“ са останали незаети, са теглили жребий и всичките тези
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четири места са дадени на Християндемократическата партия на
България.
С вх. № МИ-10-24 от 21 август в Централната избирателна
комисия е постъпило възражение против предложението на кмета на
община Созопол за състав на ОИК от Коалиция „БСП за България“.
Заедно с това възражение са изпратени всички надлежни документи
и предложения за четирима членове на ОИК, които са от Коалиция
„БСП за България“. Смятам, че по този начин на консултацията не е
постигнато съгласие, тъй като Коалиция „БСП за България“ е
парламентарно представена и съгласно точка 12.1 от Решение № 600
МИ на ЦИК има право на четирима членове на ОИК Созопол.
Документите са пристигнали в Централната избирателна комисия на
тези членове. Всичките са комплектовани.
Въз основа на това, предлагам на основание чл. 57, ал. 1,
точка 5 и чл. 75, ал. 11 да вземем следното решение.
Да назначим общинска избирателна комисия в община
Созопол в състав от 13 членове както следва.
Председател – Виржиния Хайк Караджиян – ГЕРБ
Заместник-председател – Албена Тонева Хаджийска – ДПС
Заместник-председател – Николай Панчев Чампаров – ПП
„Воля“
Секретар – Атанас Георгиев Мирчев – БСП
Членове: Марияна Стойкова Стойчева, Николина Миткова
Зафирова и Гана Райкова Бък от ГЕРБ.
Веселина Ефтимова Дамянова, Петър Тодоров Чапевов,
Мария Христова Славова от БСП.
Красиана Георгиева Манолакиева и Емилия Димитрова
Жавова – Обединени патриоти
Костадина Ганчева Хрусанова – Демократична България

95
Има представен един резервен член.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги, по
направения доклад.
Колеги, не виждам други предложения, затова подлагам на
гласуване назначаването на ОИК Созопол.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Таня Цанева,), против – няма.
Решение № 922.
Господин Войнов имате думата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, следващия доклад е относно
назначаване на общинска избирателна комисия в община Чавдар,
Софийска област.
В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх.
№ МИ-06-215/6 от 20 август от кмета на община Чавдар, с
предложение за състав на общинската избирателна комисия.
Консултациите са проведени на 19 август, като са присъствали
всички парламентарно представени партии с изключение на Партия
„ГЕРБ“. Не е присъствала Коалиция „Демократична България“.
Постигнато е съгласие и протоколът е подписан без особени мнения
и възражения. Забавих този доклад, тъй като очаквахме евентуално
партия „ГЕРБ“ да представи свои представители, но тъй като не
постъпиха до този момент, предлагам да приемем общинската
избирателна комисия в община Чавдар, както е предложена от кмета
на общината със съгласие в състав от 11 членове както следва:
Председател – Цветанка Иванова Влъчкова – БСП
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Заместник-председател – Иванка Георгиева Петкова –
Обединени патриоти
Заместник-председател

–

Сашка

Димитрова Стефанова

Нешкова – ПП „Воля“
Секретар – Таня Лулчева Илкова – ДПС
Членове: Гана Пеева Радунчева – БСП, Генка Атанасова
Иванова – БСП, Йорданка Стоянова Петкова – БСП, Стоянка
Михайлова Ковачева – БСП, Иванка Иванова Кузманова –
Обединени

патриоти,

Таня

Димитрова

Шопова-Тричкова

–

Обединени патриоти, Анка Стоянова Дурчева – ПП „Воля“.
Предложени са и четирима резервни членове.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги.
Има ли други предложения колеги? Бележки към проекта.
Госпожо Ганчева имате думата.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Политическа

партия

„ГЕРБ“

редовно уведомени ли са?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, уведомена е и им е изпратено
съобщение.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други въпроси колеги? Няма.
Моля, процедура по гласуване, назначаването на общинска
избирателна комисия Чавдар.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова, Таня Йосифова,

Александър

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 4
(Севинч Солакова, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева)
Решение № 923.
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Госпожо Бойкинова заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, връщам ви отново
на общинска избирателна комисия в община Гурково. С много
извинения от моя страна, тъй като предложението на Обединени
патриоти е от областния координатор на Политическа партия
„Атака“, но в самото съдържание са допуснали техническа грешка с
изписване на друга политическа партия, което ме е заблудило, че те
нямат второ предложение. И се оказа, че те имат предложение за
втори

член

с

приложена

декларация

и

завършено

висше

образование, поради което ви предлагам да назначим Мартин Колев,
Колев за член на общинска избирателна комисия, допълнителния
член, с оглед обстоятелството, че не е участвала в консултациите
Демократична България – Обединение, но в последствие е направила
предложение. Вместо предложения член от ПП „ГЕРБ“, който ви
докладвах преди 20 минути, в този смисъл ви предлагам да
гласуваме общинска избирателна комисия Гурково. Тъй като сме
още в точката общински избирателни комисии, не е подписано
решението.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, добре е, че е видяно
междувременно. Решението не е подписано и не е качено, вместо да
правим после поправки. Докладчикът си го е видял при нанасяне на
корекциите.
Колеги, да гласуваме общинската избирателна комисия с
посочения от госпожа Бойкинова резервен член. До обявяването, до
качване на нашата страница решението го няма. То е готово едва с
подписването от предвидените в закона лица.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
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Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Кой друг колега е готов и желае да вземе думата?
Госпожо Стефанова заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа в
моя папка ви предлагам проект за назначаване на общинска
избирателна комисия Маджарово, област Хасково. Консултациите са
се провели на 19 август. Като са участвали парламентарно
представените

партии

и

коалиции.

Коалицията,

която

има

представители в Европейския парламент не се е явила като
надлежно уведомена. Всички са предложили състав за членовете.
Като по отношение на ръководството не е постигнато съгласие.
Има предложение за един заместник-председател. Като
втория

заместник-председател

остава

свободен.

Има

две

предложения за секретар от ДПС и от БСП. Моето предложение е за
назначаване

на

общинска

избирателна

комисия

Маджарово

кандидатурата на БСП – Велин Янчев Христов, да бъде назначен на
свободното место за заместник-председател. Хамдие Тасим Сабри да
бъде назначен за секретар.
Комисията от 11 члена да бъде в състав:
Председател – Динко Маринов Стоев – ГЕРБ
Заместник-председател – Иван Недев Иванов – ПП „Воля“
Заместник-председател – Велин Янчев Христов – БСП
Секретар – Хамдие Тасим Сабри
Членове: Антоанета Димитрова Черноморска, Антон Иванов
Ангелов, Мария Марковска Стоянова – ГЕРБ.
Желязка Станкова Янакиева, Георги Михайлов Картелов и
Георги Атанасов Новаков – БСП.
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Стела Хубенова Маринова – Обединени патриоти
Тук съм ви предоставила и списък с трима резервни членове.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли изказвания?
Госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо Стефанова, бихте ли ни казали
ръководния състав с какви образования са.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Предложението за председател е
юрист. БСП за България, Велин Янчев Христов също е юрист. За
секретар – Хамдие Тасим Сабри е юрист.
Предложението на ПП „Воля“ е магистър по история.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, други въпроси към
докладчика относно комисията в Маджарово? Няма.
Процедура по гласуване. Гласуваме решение за назначаване
ОИК Маджарово.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, 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,
Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против –
няма.
Решение № 924.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предлагам ви проект за
назначаване на общинска избирателна комисия Луковит, област
Ловеч. Консултациите са се състояли на 16 август, като са участвали
парламентарно представените партии заедно с коалицията, която
има членове в Европейския парламент. Тук отново имаме
предложение

за

заместник-председател.

Като

имаме

две

предложения за секретар – Боряна Любенова Георгиева – БСП и
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Росен Неделчев Лефтеров – ДПС. Не е постигнато съгласие, като
протокола е подписан с особено мнение от страна на ДПС.
Моето

предложение

за

назначаване

на

общинска

избирателна комисия Луковит е:
Председател – Силвия Георгиева Петкова – ГЕРБ.
Заместник-председател – Георги Цветославов Георгиев –
Обединени патриоти.
Заместник-председател Боряна Любенова Георгиева – БСП
Секретар – Росен Неделчев Лефтеров – ДПС
Членове: Радослав Миролюбов Монов, Диана Гаврилова
Стойчева, Таня Красимирова Михайлова – ГЕРБ.
Еленка Стефанова Бойчинова, Милка Иванова Иванова,
Еленка Илиева Петкова – БСП.
Володя Панов Вълков – Обединени патриоти
Десислава Йорданова Димитрова – ПП „Воля“
Сашка Костадинова Христова – Коалиция „Демократична
България - Обединение“
Представен е списък с резервните членове. Той се състои от 8
члена.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Може ли госпожо Стефанова отново да ни
кажете образованието.
КРИСТИНА

СТЕФАНОВА:

За

председател

–

висше

образование, счетоводство и контрол. Обединени патриоти –
компютърни системи и технологии. БСП – публична администрация.
Движение за права и свободи – юрист.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли други въпроси
към докладчика? Госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам да отложим за малко
преписката. Искам да се запозная с нея.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли?
КРИСТИНА

СТЕФАНОВА:

Колеги,

в

моя

папка

е

публикувано предложение за назначаване на общинска избирателна
комисия Троян. Консултациите са се състояли на 20 август. Като са
участвали представители на парламентарно представените партии и
коалиции, както и на коалицията, която има членове в Европейския
парламент.
Тук по особеното е, че има три предложения за членове от
страна на Обединени патриоти.
Предложения за председател Емил Дамянов Цветанов е
юрист. Той е единственото предложение за председател и е
предложение на ГЕРБ.
Заместник-председател – Севил Юсеинова КабакчиеваТолева – ДПС.
Другите две предложения са от Обединените патриоти –
Станислав Иванов Стефанов и Любен Иванов Раев. Любен Иванов
Раев има два мандата в общинска избирателна комисия Троян.
За секретар е предложена Елка Иванова Ангелова - БСП. И
тя има два мандата в общинска избирателна комисия – Троян.
Моето предложение

за състава на общинска избирателна

комисия Троян е следното:
Председател – Емил Дамянов Цветанов – ГЕРБ
Заместник-председател - Севил Юсеинова Кабакчиева-Толева
– ДПС.
Заместник-председател – Любен Иванов Раев – Обединени
патриоти
Секретар – Елка Иванова Ангелова – БСП
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Членове:

Павлина

Минкова

Комитова,

Дария

Цочева

Стоименова, Свилен Ненчев Димитров – ГЕРБ.
За БСП – Калоян Веселинов Доков, Мая Георгиева Моновска,
Мая Минкова Генкова.
За „Воля“ – Минка Пенкова Трифонова
Тук вмъквам и Станислав Иванов Стефанов – Обединени
патриоти
Никола Тодоров Василевски – Демократична България
Мариета Василева Иванова остава в резервите.
Това е моето предложение.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги. Има ли
въпроси, има ли други предложения? Няма.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, 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,
Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против –
няма.
Решение № 925.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа е
публикуван проект за решение за назначаване на общинска
избирателна комисия, община Никола Козлево, област Шумен.
Консултациите са се състояли на 16 август. Като са участвали
парламентарно представените партии и коалиции. Не е имало
представител на коалицията, която има членове в Европейския
парламент. Като е надлежно уведомена.
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Не е постигнато съгласие по отношение на ръководството за
общинска избирателна комисия Никола Козлево. Като имаме
предложен един заместник-председател от Обединени патриоти и
две предложения за секретар. Едното е на БСП, другото е на ДПС.
Образованието
информатика,

а

на

на

Хриска

Афизе

Делева

Осман

е

Сабахгил

математика
е

и

публична

администрация.
Протоколът

е

подписан

от

всички

участващи

на

консултациите.
Моето предложение за назначаване на общинска избирателна
комисия в община Никола Козлево в състав 11 членове е:
Председател – Михаил Костов Парталозов – ГЕРБ
Заместник-председател – Илиян Тодоров Илиев – Обединени
патриоти
Заместник-председател – Хриска Русева Делева – БСП
Секретар - Афизе Осман Сабахгил – ДПС
За членове: Галя Цветкова Ганчева, Бюлент Мустафа Юмер,
Илхан Ибрям Хюсеин – ГЕРБ
Пенка Христова Тончева, Йорданка Димитрова Христова и
Диана Янчева Димитрова – БСП
Галина Василева Маринова – ПП „Воля“.
Предложени са четири резервни члена.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Баханов заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Имате ли данни относно опита на
предишни комисии РИК, ОИК и т.н.? Нямате данни. За да
мотивирам гласуването си, моля да ми дадете да се запозная с
преписката и да се види евентуален опит на предложените за
ръководството на тази комисия.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Димитров.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз ще направя предложение за
малко по-дълга почивка, примерно 30 или 40 минути, тъй като
имаме само пет решения да вземем поне по назначаването.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, аз предлагам
с оглед обработка на преписките, които и аз като ръководител на
групата, мисля че малко са на брой. От 265 мисля, че почти
приключваме с назначаването на общинските избирателни комисии.
Да прекъснем с оглед и обработка на някои от преписките и след
това да продължим колеги с назначаването, ако не възразявате, без
да оспорвам председателската ви преценка, уважаема госпожо
Стоева.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, утре няма да може да
работим. Утре знаете, че има технически проблеми с тока. Хубаво е
считам, да свършим днес с тази дейност, защото сме набрали
скорост. В същото време чакат доста необработени непроверени
преписки.
Обявявам почивка 30 минути и продължаваме.
Колеги почивка до 19.00 часа.
(След почивката)
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Продължава заседанието колеги.
Кой е готов да докладва?
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, моля ви да
погледнете в папка от днешна дата на Силва Дюкенджиева.
Докладвам ви проект за решение за назначаване на общинска
избирателна комисия в община Харманли.
В проведените консултации са участвали представители на
парламентарно представените партии и коалиции, както и на
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коалиция „Демократична България“. Не е постигнато съгласие
между участниците в консултациите по отношение на състава на
общинската избирателна комисия, тъй като има предложения за
председател на комисията от две политически сили. от политическа
партия „ГЕРБ“ и от Коалиция „БСП за България“.
След като разгледах внимателно цялата преписка, всички
приложени изискуеми документи, предлагам на централната
избирателна комисия да реши:
Назначава

общинска

избирателна

комисия

в

община

Харманли, област Хасково в състав от 13 членове, както следва:
За председател – Стела Георгиева Стратиева – ПП „ГЕРБ“
За

заместник-председател

–

Йорданка

Трендафилова

Христова – ДПС
Заместник-председател – Янка Иванова Минова – Коалиция
„Обединени патриоти“
За секретар – Динка Господинова Стаматова – Коалиция
„БСП за България“
Членове:

Пенка

Вълчева

Каснакова-Димитрова,

Галя

Христова Аспарухова и Ваня Въкова Еджиева - ГЕРБ
Стефания Добрева Иванова, Силвия Георгиева Георгиева и
Пенка Желева Аспарухова – Коалиция „БСП за България“
Мария Жекова Петрова – Коалиция „Обединени патриоти“
Милена Димитрова Господинова-Ванчева – ПП 4Воля“
Теодора Петрова Димитрова – Коалиция „Демократична
България – Обединение“
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги. Имали
въпроси? Има ли други предложения? Няма.
Процедура по гласуване колеги, за назначаването на
общинската избирателна комисия в Харманли.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 926.
Госпожо Бойкинова заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е
проект относно назначаване на общинска избирателна комисия в
община Каварна.
Консултациите са се провели на 19 август 2019 г. Участвали
са всички представители на парламентарно представените партии и
коалиции,

както

и

коалицията

Демократична

България

–

Обединение. И съответно има направено второ предложение от
Коалицията

„Обединени

патриоти“,

която

има

най-големия

неоползотворен остатък. Затова комисията е от 13 члена.
Първоначално на проведените консултации са постигнали
съгласие председателя да бъде от ПП „ГЕРБ“. Съответно заместникпредседателя от Обединени патриоти. Заместник-председател от
ДПС и секретар от БСП. Но в последствие представителя на ДПС е
направил предложение и за секретар на общинската избирателна
комисия, като е представил и особено мнение към протокола, като е
мотивирал съображенията си, че госпожа Ганка Василева е работила
в администрацията, има административен опит, прецизност и
умения в работата с нормативни актове, поради което счита, че тя е
по-подходяща за секретар. Поради което не е налице съгласие по
отношение на състава на общинска избирателна комисия в община
Каварна.
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Като разгледах преписката има само един юрист и то
предложен от Коалиция „Обединени патриоти“, но той е предложен
за член. Другото лице, което е с образование финанси и кредит,
Пламенка Янева Матеева и предложена за заместник-председател.
Председателят е електроинженер, а представителя на ДПС е със
счетоводство контрол, икономика, както и на политическа партия
„БСП“. За секретар също е с икономическо образование. Така че
всички отговарят на изискванията. Но когато има спор за определена
длъжност, в правомощията на Централната избирателна комисия е
при много законосъобразни предложения по целесъобразност и в
условията на оперативна самостоятелност да избере едно от
всичките.
Поради което аз ви предлагам за председател - Даниела
Мирчева Николова от ГЕРБ.
Заместник-председател

–

Пламенка

Янева

Матеева

–

Обединени патриоти
Заместник-председател – Николай Стоянов Стоянов
Секретар – Ганка Георгиева Василева – ДПС
Членове: Захари Николов Захариев, Анастасия Стефанова
Сигинова, Недялка Желева Николова, Живка Георгиева Дочевска,
Йорданка Митева Денева, Валерия Илиева Кьосева-Червенкова, Ина
Лазарова

Иванова,

Калинка

Банкова

Костадинова,

Даниела

Николова Михайлова.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Има ли
други предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
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Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Решение № 927.
Колега Димитров заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Общинска избирателна комисия
Севлиево.
Пристигнало е писмо с вх. № МИ-06-215/28 от 21.08.2019 г.
Представени

са

всички

изискуеми

документи.

Включително

протокол за проведени консултации на 20 август. Спазени са
правилата на чл. 76 от Изборния кодекс. В консултациите са
участвали представители на парламентарно представените партии и
коалиции, както и не представените в Парламента, но излъчили член
в Европейския парламент. Не е постигнато съгласие за състава на
ОИК, като спора е свързан с това, че има две предложения за
секретар на ОИК.
Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.
Като изрично е отбелязано, че ЦИК ще вземе решение.
Предлагам на вашето внимание следното решение. То няма
да съвпадне с това, което е в мрежата. Ще има едно разместване.
Председател – Снежина Евгениева Дянкова – ГЕРБ
Това е единствения юрист поне в ръководството.
Заместник- председател – Мария Михайлова Башева-Венкова
– Пп „Воля“
Заместник-председател – Соня Борисова Семова – БСП
Секретар – Сабрие Яшарова Ходжева – ДПС
Членове: Маруся Красимирова Минчева – ГЕРБ, Георги
Иванов Георгиев – ГЕРБ, Стефан Христов Иванов - ГЕРБ, Петя
Тодорова Троянова – БСП, Дафинка Русева Ганева – БСП, Добринка
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Георгиева Иванова-Христова, Цанка Петкова Ненчева и Ивона
Веселинова Конева – Обединени патриоти, Радослав Гутев Колев –
Демократична България.
Замяната е следната. Заместник-председателя е Радослав
Гутев Колев и става член на комисията. На негово място
номинираната за секретар Соня Борисова Семова от БСП става
заместник-председател. Останалите позиции остават същите.
Аз имам един много съществен аргумент, който съм приел
като релевантен. ДПС настоява да получи секретарската позиция,
заради това, че един и същи човек ги е представлявал. Четири са
предложенията и нито едно не е било уважено в област Габрово.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Георгиева заповядайте.
ЦВЕТАНКА

ГЕОРГИЕВА:

Уважаеми

колеги,

аз

ви

предлагам едно разместване в ръководството на избирателната
комисия в Севлиево. Представителят на БСП Соня Борисова Семова
да остане на позиция секретар, а представителя на Партия „ДПС“
Сабрие Яшарова Ходжева да заеме позиция заместник-председател.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Ново предложение чухте
колеги.
Има ли други изказвания? Госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля докладчика да повтори
предложението за председател.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предложението за председател е
част от съгласуваните решения на консултациите – Снежина
Евгениева Дянкова – ГЕРБ.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други, предложението
на госпожа Георгиева, заместник-председателя да бъде представител
на ДПС, а представителя на БСП да бъде секретар. Гласуваме
колеги.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Александър

Андреев,

Бойчо

Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Цветанка Георгиева), против – 2 ( Димитър
Димитров, Севинч Солакова)
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Димитров няма
смисъл да гласуваме вашето предложение.
Ако

няма

други

предложения

колеги,

да

гласуваме

цялостното решение по назначаване на ОИК Севлиево.
Процедура по гласуване, моля.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Решение № 928.
Госпожо Стефанова заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, връщам се на
доклад назначаване на общинска избирателна комисия Никола
Козлево. Отново ще прочета моето предложение за назначаване на
състав. Като консултациите са проведени на 16 август. Не е
постигнато съгласие относно ръководството.
Моето предложение е за 11 членна комисия с председател
Михаил Костов Парталозов – ГЕРБ.
Заместник-председател – Илиян Тодоров Илиев – Обединени
патриоти
Заместник-председател – Хриска Русева Делева – БСП
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Секретар – Афизе Осман Сабахгил – ДПС.
Членове: Галя Цветкова Янчева, Бюлент Мустафа Юмер,
Илхан Ибрям Хюсен – ГЕРБ.
Пенка Христова Тончева, Йорданка Димитрова Христова,
Диана Янчева Димитрова – БСП.
Галина Василева Маринова – ПП „Воля“.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте повторния доклад
колеги.
Има ли други предложения и изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване на ОИК в община Никола
Козлево.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Решение № 929.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа е
публикуван проект за решение за назначаване на общинска
избирателна комисия Стара Загора.
Консултациите са се състояли на 16.08.2019 г. като са
участвали парламентарно представените партии и коалиции, както и
коалицията, която има членове в Европейския парламент. Не е
постигнато съгласие по отношение назначаването на състава на
комисията.
Съставът на комисията е от 13 члена плюс представител на
Демократична България – Обединение заедно с допълнителен член
на ДПС. Предложенията, които са направени са за секретарското
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място – Снежина Славова Станкова – БСП. Както и предложение за
секретар от ДПС – Междну Бехчет Халид.
Относно

ръководството

единственото

предложение

за

председател е от страна на ГЕРБ. Заместник-председател са
предложили Обединени патриоти и ПП „Воля“.
Моето

предложение

относно

назначаване

състава

на

общинска избирателна комисия Стара Загора е за председател –
Теодора Иванова Крумова-Желева – ГЕРБ.
Заместник-председател – Кристина Петрова Хонгова – ПП
„Воля“
Заместник-председател – Снежана Славова Станкова – БСП
Секретар – Междну Бехчет Халид – ДПС
Членове: Тонка Иванова Тачева, Диана Ценкова Иванова,
Надя Петрова Ралчева и Нина Цветкова Савова-Кършакова – ГЕРБ.
Веселина Иванова Андреева, Златина Минчева Йовчева, Денчо
Иванов Денев – БСП.
Марио Минев Цветков – Обединени патриоти
Десислава Атанасова Кънева – Обединени патриоти
Елифе Юсеинова Кискинова – ДПС
Кристина Петрова Хонгова – ПП „Воля“
Даниела Иванова Митева – Коалиция

„Демократична

България – Обединение“
Кристина я повторих. В проекта за решение, който съм
представила липсва като член. Стар ми е проекта, който гледам.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли бележки по
същество по състава на предложената ОИК.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Ще помоля докладчика да прочете
предложените за ръководството, кой с какво образование е.
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Теодора е магистър по право, с
удостоверение за правоспособност.
Секретаря е с рехабилитация и кинезитерапия. Това е
Междну Бехчет Халид.
За Снежана Славова Станкова – магистър по право.
Кристина Петрова Хонгова – счетоводство и контрол,
магистър.
ПРЕДС.

СТЕФКА

СТОЕВА:

Господин

Арнаудов

заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: При това положение правя следното
предложение. Десислава Атанасова Кънева да остане на заместникпредседателското място, на мястото на Кристина Петрова Хонгова.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Няма да взема отношение към
направеното предложение от колегата Арнаудов. Понеже стана
въпрос по преписката. Мисля, че както по други преписки, работната
група по назначаването и работата на общинските избирателни
комисии, когато разглежда преписките, които нямат постигнати
несъгласия, какъвто е случая със Стара Загора и в този конкретен
случай, също съобрази опита на ръководния състав. Защото не го
чух в доклада на колегата. Аз като ръководител на групата, хубаво е
да се чуе на микрофон според мен, че всички ръководства, които
назначихме до настоящия момент са опитни, достойни колеги,
повечето са познати имена. И затова аз няма да взимам повече
думата. Ще изразя с вота си и ще подкрепя предложеното
ръководство от докладчика, от гледна точка на опита, който
олицетворяват тези предложения на всички политически партии и
коалиции, съгласно доклада на колегата Стефанова.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Бойкинова имате
думата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз имам друго предложение по
същество. Заместник-председатели да са Десислава Атанасова
Кънева от Обединени патриоти и Кристина Петрова Хонгова от ПП
„Воля“. Секретар да бъде Междну Бехчет Халид, който има много
опит в изборите. Още от 2014 г., когато съм член на Централната
избирателна комисия. Той е секретар в абсолютно всички комисии, в
предишната общинска избирателна комисия и считам, че тази
комисия работи много добре в състава, който преди малко ви
прочетох. Както и Десислава Кънева е в изборите в много други
участия и председателката. Следва да имате предвид, че общинска
избирателна комисия Стара Загора има много избирателни секции,
много кметства. Много трудна комисия е. Почти предпоследни
винаги идват. И въпреки многото работа, искам да ви кажа, че
председателя и секретаря са изрядни. И всички протоколи, моето
наблюдение е, че работят много добре, поради което аз много държа
на секретаря, държа

на заместник-председателите и считам, че

госпожа Снежана Славова Станкова може да остане член на
общинска избирателна комисия.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Георгиева заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, много странно
звучи когато обсъждаме състава, че единствения човек, който е с
юридическо образование и ще се занимава с тази дейност следва да
бъде изключен от състава на ръководството на общинската
избирателна

комисия,

против

което

категорично

се

противопоставям. Считам, че тази предложена позиция на Снежана
Станкова трябва да остане такава в състава на общинската
избирателна комисия, заместник-председател.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, обсъждаме спокойно и
логично. На последните преписки сме и нека спазим критериите,
опит, образование и съотношение на представените партии.
Друг колега има ли за изказване? Няма.
Тогава гласуваме предложението на господин Арнаудов.
Госпожо Бойкинова формулирайте го хубаво. Госпожо
Ганчева. Оттегляте го.
Господин Баханов.
ГЕОРГИ

БАХАНОВ:

Уважаеми

колеги,

по

повод

направеното предложение от колегата Бойкинова и след като чух
доклада на докладчика, относно мотивите му да предложи Снежана
Славова Станкова, която е една от двете кандидатури за секретар,
наред с Междну Бехчет Халид, считам, че на първо място същата е
юрист. Трябва да бъде в ръководството. На второ място,
представянето на една от партиите, втора по големина и присъствие
в Народното събрание. Така че считам, че не е редно да лишим
втората по големина партия от присъствие в ръководството на тази
комисия. Както каза колегата, тежка комисия, сериозна комисия.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги имат ли желание
да се изкажат или да подлагаме на гласуване.
Госпожо Бойкинова нека да го формулираме още веднъж.
МАРИЯ БОЙКИНОВА:
Председател – Теодора Иванова Крумова-Желева – ГЕРБ.
Заместник-председател – Десислава Атанасова Кънева –
Обединени патриоти.
Заместник-председател – Кристина Хонгова.
Секретар – Междну Бехчет Халид – ДПС
ПРЕДС.
Станкова.

СТЕФКА

СТОЕВА:

Без

Снежина

Стоянова
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Колеги, процедура по гласуване предложението на госпожа
Бойкинова.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 4 (Таня Йосифова, Бойчо
Арнаудов, Катя Иванова, Мария Бойкинова,), против – 12 (Стефка
Стоева,

Кристина

Цанкова

Стефанова,

Севинч

Солакова,

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Цветанка Георгиева).
Не се постигна решение по това предложение.
Предложението на господин Арнаудов, Десислава Атанасова
Кънева да остане заместник-председател, вместо Кристина Петрова
Хонгова.
Процедура по гласуване колеги на това предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 4 (Таня Йосифова, Бойчо
Арнаудов, Катя Иванова, Мария Бойкинова,), против – 12 (Стефка
Стоева,

Кристина

Цанкова

Стефанова,

Севинч

Солакова,

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Цветанка Георгиева).
Няма смисъл да подлагаме на докладчика предложението за
ръководство.
Предлагам

гласуване

на назначаването на общинска

избирателна комисия Стара Загора. Предложения вариант от
докладчика.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 ((Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Мария Бойкинова,
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Николай Николов, Цветанка Георгиева), против – 3 (Бойчо
Арнаудов, Катя Иванова, Таня Йосифова).
Решение № 930.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, връщам се на доклад
назначаване на общинска избирателна комисия Луковит, област
Ловеч. В моя папка е предложението.
Да припомня отново, че тук нямаме предложение за
заместник-председател, а имаме две предложения за секретар.
Едното е от БСП, другото е от ДПС.
На консултациите, които са проведени на 16 август са
участвали всички парламентарно представени партии и коалиции,
както и Коалицията, която има членове на Европейския парламент.
Не е

постигнато съгласие. Протоколът е подписан от всички

участници. Като имаме особено мнение от страна на ДПС, както и
приложение към особеното мнение.
Моето предложение за назначаване на състав от 13 члена на
общинска избирателна комисия Луковит е:
Председател - Силвия Георгиева Петкова – ГЕРБ
Заместник-председател – Георги Цветославов Георгиев –
Обединени патриоти.
Заместник-председател – Боряна Любенова Георгиева – БСП
Секретар – Росен Неделчев Лефтеров – ДПС
Членове: Радослав Миролюбов Монов, Диана Гаврилова
Стойчева, Таня Красимирова Михайлова – ГЕРБ.
Еленка Стефанова Бойчинова, Милка Иванова Иванова,
Еленка Илиева Петкова – БСП.
Володя Панов Вълков – Обединени патриоти.
Десислава Йорданова Димитрова – ПП „Воля“
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Сашка Костадинова Христова – Коалиция „Демократична
България – Обединение“
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други предложения?
Няма.
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Мария Бойкинова, Николай Николов,
Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 931.
Госпожо Ганчева заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател,
уважаеми колеги, с оглед приключването на работата по назначаване
на общински избирателни комисии ви предлагам с протоколно
решение да утвърдим всички резервни членове, които са приложени
по преписките като списък и които бяха докладвани. Моля за такова
протоколно решение да утвърдим резервните членове по всички
преписки за назначаване на общинските избирателни комисии.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Подлагам на гласуване решение
да одобрим всички резервни членове, съгласно приложените
списъци.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Мария Бойкинова, Николай Николов,
Цветанка Георгиева), против – няма.
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Поздравления колеги. Много благодаря.
Може би такава цивилизована и колегиална работа по
назначаване на общински избирателни комисии да не е имало. Ние
приключихме по-рано. Разтеглихме срока. Считахме, че ще е трудно.
Трябва да благодарим и на кметовете, на политическите сили, които
много своевременно от 15 август работиха. Всички си оставиха
отпуските и ни сезираха своевременно. И разбира се, работната
група работи отлично. Другият път пак тези колеги ще сложим в
работната група. Поздравления, защото те ни помогнаха. Без
работната група и прегледа и обсъжданията нямаше да се справим в
този срок. Благодарим. Общо взето изглеждаше, че всички комисии
имат съгласие. Такъв голям брой съгласия като тази година найнеочаквано не е имало и говори за една зрялост на обществото.
Свършихме си чудесно работата. затова ще дам думата на
госпожа Бойкинова. Едно друго предложение обсъждахме с оглед
проекта. Във връзка с началната дата на встъпване колеги на
общинските избирателни комисии.
МАРИЯ

БОЙКИНОВА:

Уважаеми

колеги,

приемайки

хронограмата на Централната избирателна комисия в точка 23, ние
си определихме един срок до 6.09.2019 г. да назначим общинските
избирателни комисии. Но както председателката каза, днес 30 август
ние назначихме 265 общински избирателни комисии с една седмица
по-рано, което очевидно налага да изменим нашите решения в
частта, с която сме приели, че общинските избирателни комисии
встъпват в правомощията си от 7 септември. Предлагам ви те да
встъпят в правомощия още от 4 септември, с оглед и предстоящите
регистрации на партиите и коалициите, местните коалиции,
инициативните комитети в общинските избирателни комисии.
Поради което ви предлагам с едно общо решение да изменим
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решенията на Централната избирателна комисия и то само в частта,
с която сме определили, че встъпват в правомощията си на 7
септември. Те да встъпят в правомощие на 4 септември 2019 г.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Аз подкрепям
колеги, това решение. Ние имахме шанс да работим по-дълго време.
Нека им дадем шанс и на тях. Няколко дни не са без значение. Още
повече, че 6 септември е деня на Съединението. Това са празнични
дни. Ще им бъде по-трудно.
Никаква пречка няма с едно решение да изменим всички
останали решения, защото в тази си част това не е същинско
решение по назначаването. Ние определяме една дата и има друг
характер решението, като декларираме кога те ще встъпят в
правомощията си. Можеше и с писмо да го направим. Решихме за
прецизност да го има в решението.
Други изказвания по тази тема има ли?
Госпожа Бойкинова е подготвила проект.
Това са 265 решения с номера и дати. Като кажем всичките
решения по назначаване на ОИК за изборите за 27 октомври е
достатъчно

изчерпателно,

както

казва

колегата

Николов,

определяемо е.
НИКОЛАЙ

НИКОЛОВ:

С оглед на определяемостта,

уважаеми колеги, бих предложил, наистина няма нужда да се
изписват всички решения като индивидуализиращ белег номер и
дата. Но би могло, с оглед на определяемостта да изпишем, че
приети в периода, може би миналата седмица в четвъртък приехме
първото до днешна дата. Заглавието също върши работа, защото
всички имат едно и също заглавие. Предлагам го за обсъждане.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Това е смисъла колеги, от 7-ми
на 4-ти. Предлагам колеги, процедура по гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Решение № 932.
Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, във
връзка с приетото току що решение предлагам с оглед на
предстоящите почивни дни и събота и неделя, при което общините
няма да работят се предполага, да качим на страницата на
Централната избирателна комисия на интернет страницата това
решение. същото да бъде изпратено по имейл на всички общински
администрации в страната за своевременно им запознаване с това
решение.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам гласуването на
протоколно решение в предложения смисъл от колегата Баханов.
Моля гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Цветанка

Георгиева), против – няма.
Госпожо Иванова заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, от момента в който
започна да работи Централната избирателна комисия след Указа на
Президента, във връзка с предстоящите местни

избори, ние

възприехме една добра практика, след приключване на всеки важен
етап

от

нашата

работа,

приемането

на

изборните

книжа,
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назначаването на комисиите, да качваме съответно съобщение на
нашата страница. Аз смятам, че би било добре да качим едно
съобщение, че дори по-рано от крайния срок, който се определи
съгласно нашата хронограма, Централната избирателна комисия
назначи всички 265 общински избирателни комисии на територията
на страната.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: И допълнение, че ще встъпят от
4 септември. Ще го изготвите ли?
КАТЯ ИВАНОВА: Добре, ще го изготвя.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, хубаво предложение
Гласуваме колеги предложението.
Който е за, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Цветанка

Георгиева), против – няма.
Продължаваме колеги. Има и точка разни. Специално държа
да мине една от точките разни с оглед определения от Министерския
съвет бюджет от 70 млн. на изборите. Не знам защо всички решиха,
че това са пари предназначени за Централната избирателна комисия.
След обсъждане имаме едно предложение, което ще ви прочете сега
госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с постановление
210 от 28 август 2019 г., Министерският съвет по план-сметката за
разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур
на изборите за общински съветници и за кметове, а ПМС е
обнародвано в днешния брой на Държавен вестник, брой 69 с
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днешна дата, ние сме получили препис от администрацията на
Министерския съвет.
С оглед на това, че има обществен интерес към този въпрос,
включително сме получили и запитване по електронната поща от
редактор в Нюз бг. Александра Маркарян. В отговор на запитването
на госпожа Маркарян има подготвен такъв отговор във вътрешната
мрежа. Моля да го погледнете. Формално, ако приемем, че това е
заявление по Закона за достъп до обществена информация имаме
право да откажем, дотолкова до колкото тези данни, до които се иска
достъп са уредени и са част от подзаконови нормативни актове
обнародвани и в Държавен вестник и е достатъчно да се позовем на
тях. Но с оглед на обществения интерес, ви предлагам да обсъдим
представения проект на отговор. Да кажем, че от общия размер на
разходите по подготовка и произвеждане на първи и втори тур на
изборите за общински съветници по план сметката приета с ПМС
210 от 2019 г. 10 млн. са по бюджета на Централната избирателна
комисия.
В питането има въпрос, да се направи сравнение за разходите
за предходни избори. Отговаряме, че в сравнение с размера на
разходите за предходните местни избори, увеличението е с 3 млн.
800 000 лв.
Във връзка с това увеличение уточняваме, че след местните
избори през 2015 г. с изменение в Изборния кодекс от 2016 г. в сила
от 22 юли, отпечатването на хартиените бюлетини и свързаните с
тях дейности се възложи на Централната избирателна комисия.
Съответно средствата необходими за тези дейности са предвидени
сега в нашия бюджет. 2015 г. те бяха предвидени по бюджета на
Министерския съвет.
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Обръщаме внимание, че през 2015 г. едновременно с
местните избори беше произведен и Национален референдум със
съответни разходи утвърдени с план-сметката за предходните
местни избори. Като се има предвид, че тогава имаше средства
предвидени за медийни пакети. Такива на местните избори няма.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги, доклада. Да
отговорим, вместо да насочваме към прочит на постановлението.
Процедура по гласуване на предложения отговор колеги.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Цветанка Георгиева), против
– няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в тази връзка и
проекта на съобщение, моля да погледнете.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, аз предлагам в първи
абзац да добавим план-сметка за разходи на обща стойност от 70
млн. От тях предвидените средства в бюджета на ЦИК са 10 млн.
Докладчикът дали приема такава корекция? Други мнения,
предложения към съобщението? Няма.
Моля процедура по гласуване. Да качим на страницата на
ЦИК това съобщение с направеното допълнение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Цветанка Георгиева), против
– няма.
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В моята папка има едно писмо с един приложен списък. От
господин Джеров постъпи предложение за включване на още един
актьор. За Орлин Павлов става дума.
Има ли други предложения? Ако няма колеги, моля
процедура по гласуване да изпратим писмото заедно с приложението
до директора на Българската национална телевизия.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Колеги, ако няма други нетърпящи отлагане писма и доклади,
предлагам да закрия заседанието.
Насрочвам следващото заседание на 2 септември от 11,00
часа.
(Закрито в 20.50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Силвия Михайлова

