ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 111
На 4 септември 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Обсъждане на проекти на принципни решения.
Докладва: Александър Андреев
2. Проекти на решения за промяна в съставите на ОИК.
Докладват:

Димитър

Димитров,

Александър

Андреев,

Кристина

Стефанова
3. Поправка на техническа грешка в решение за назначаване
на ОИК.
Докладва: Бойчо Арнаудов
4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват:

Николай

Николов

и

Цветанка Георгиева
5. Писмо до Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани към държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия.
Докладва: Севинч Солакова
6. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
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Докладват: Николай Николов, Емил
Войнов, Димитър Димитров, Таня
Йосифова,

Георги

Баханов,

Катя

Иванова
7. Проекти на решения за регистрация на партии и коалиции.
Докладват:

Йорданка

Ганчева,

Кристина Стефанова
8. Разни.
Докладват:

Николай

Николов,

Цветанка Георгиева, Емил Войнов,
Димитър Димитров, Андрей Андреев,
Мария
Стефанова,

Бойкинова,
Йорданка

Кристиан
Ганчева,

Севинч Солакова, Ерхан Чаушев, Катя
Иванова,

Цветанка

Георгиева,

Николай Николов

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цанкова
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева.
Заседанието бе открито в 10,20 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден колеги. Откривам
заседанието на Централната избирателна комисия.
Имате думата по проекта за дневен ред.
По първа точка – Обсъждане на проекти на принципни
решения.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Моля да ме включите в точка – Искания
за изплащане на възнаграждения.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля, да ме включите в точка разни.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Няма. Моля
процедура по гласуване на дневния ред с допълненията.
Моля процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Господин Андреев имате думата по точка първа.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, предлагам на
вашето внимание проект за решение за гласуване на избиратели с
увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за
общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Проектът е качен
във вътрешната мрежа, в моята папка заедно с двете приложения
към него.
В първата част са предвидени общите текстове на 234, 235 и
236, в които се урежда възможността на избирателите с увреждания
в случаите, в които има повече от една секция в училищата, за да
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може те да гласуват на първия етаж или на партера, с оглед да им се
осигури съответно възможността да упражнят своето право на глас,
без да изпитват затруднения за качването на горните етажи. Като
разбира се, секцията която е предназначена за хора с увреждания,
които не им позволяват да упражнят право си глас в тяхната секция е
обозначено със съответните табели, които са Приложение № 1 към
настоящето решение.
В случаите когато избирателя е с увредено зрение или със
затруднения в придвижването и не може да упражни правото на
глас, той може да го упражни с придружител. Като в случая е
уредена хипотезата в точка 5, даването на съгласие от председателя
на комисията, който разрешава гласуването с придружителя. В
случай, че има оспорване на лицето, което е придружител, то вече
разрешението се взима от цялата секционна избирателна комисия,
като се вписва в графа забележки, че лицето е гласувало с
придружител и съответно името и данните на придружителя се
вписват в списъка на придружителите.
В случаите в които не може да се гласува с придружител,
това е неграмотността. Кои лица не могат да бъдат придружители и
начина на обозначаване и информиране на избирателите за секциите,
които са предназначени за гласуване в случаите на увредено здраве
или затруднение в придвижването.
Проектът го виждате. Това е краткото въвеждане в самото
принципно решение. Предлагам да го гледаме текст по текст. Ако
имате забележки или предложения да може да ги обсъдим.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, готови ли сте да
започнем обсъждането? Започваме ли колеги страница първа,
правните основания, общите положения. Точка три колеги породи
размисли. Вярно, че е запис на закона. До там свършва закона в
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същата подходяща секция. Да пишем ли в същия изборен район
предвид факта, че има изисквания за уседналост? Ще внесем ли поголяма яснота?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: За мен избирател означава,
избирател,

който

има

всичките

изисквания.

Избирател

за

законодателя е едно понятие. Активното избирателно право включва
и уседналостта. В крайна сметка затова такъв е и текста на закона, че
избирателят, който има правата може да гласува в избрана от него
секция. Но ако се възприеме от комисията да бъде добавено в
съответния изборен район, тогава вече ще го добавя.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.
Госпожо Цанева заповядайте.
Колеги, аз мисля, че наистина за да създадем по-голяма
яснота това допълнение би било подходящо и правилно.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Правилно ли е формулирано?
Приема ли докладчика или да го подлагам на гласуване.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако комисията се обединява в
това да добавим към по-подходяща секция в съответния изборен
район, нямам нищо против ще го добавя.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Подлагам на гласуване колеги,
предложението направено от мен, точка 3 да бъде: „След подходяща
секция в съответния изборен район.“
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Добавяме го в точка 3. Продължаваме.
Други изказвания има ли по страница 1?
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Моля, на страница 2 да преминем.
Аз лично точка 11, ако трябваше да я пиша, бих започнала, не
може да бъде придружител този и този. Да е ясно за какво става
дума. Кой не може, това е важна забрана.
Страница 3 уважаеми колеги. Няма изказвания. Това решение
е съобразено с предишните мнения, нали колега Андреев? Особено
долу с оглед размерите.
Колеги,

процедура

по

гласуване

на

решението

с

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

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 953.
Точка втора – Проекти на решения за промяна в съставите
на ОИК.
Господин Димитров заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Госпожо председател, трябва да
отложа моя доклад, тъй като нямам още декларации или искане или
заявление от член на ЦИК, който сме назначили, за това че желае да
бъде освободен. Говорил съм по телефона. До довечера обещаха да
го изпратят.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване
моля.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Декларация от тази, която трябва
да бъде назначена, не от тази която трябва да бъде освободена.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колега Андреев заповядайте по
точка втора.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка
е качен проект за промяна в състава на общинска избирателна
комисия Нова Загора, област Сливен. Проектът е 1007. Постъпило е
писмо от кмета на Община Нова Загора с вх. № МИ-06-249 от
03.09.2019 г., с което ни се препраща заявление от Ирина Аврамова,
като пълномощник на Коалиция „БСП за България“, с което се прави
искане да бъде на мястото на Илко Маринов Илиев. Като член на
общинската избирателна комисия да бъде назначен Йордан Иванов
Вълчев от същата квота.
Приложено е заявление от господин Илиев, който заявява, че
той желае да бъде освободен от длъжността член на общинската
избирателна комисия по здравословни причини. Приложена е и
декларация от заместващия член на Йордан Вълчев и съответната
диплома, а именно агроном.
В тази връзка Ви предлагам да освободим като член на
общинската избирателна комисия Нова Загора, област Сливен, Илко
Маринов Илиев и на негово място да назначим Йордан Иванов
Вълчев.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли изказвания?
Чухте доклада за промяна в състав на ОИК – Нова Загора.
Процедура по гласуване колеги.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
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Решение № 954.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаем колеги, докладвам Ви и
другия проект в тази точка, а именно 1008.
Постъпило е писмо от кмета на община Сапарева баня, с
което ни препраща искането от страна на господин Явор Дамянов
като председател на БСП Сапарева баня и представляващ „БСП за
България“ за Сапарева баня, с което се прави искане за замяна на
Елка Миланова Фърфарова – член, която да бъде заменена с Весела
Иванова Добрева, както и се прави искане за замяна на резервен
член. Но там ние ги допълваме в съответния списък, който го
одобряваме със съответното решение.
Приложено е към искането заявление от страна на госпожа
Фърфарова, с което желае да бъде освободена поради лични
причини като член на общинска избирателна комисия Сапарева
баня. Приложени са и декларация от члена, който ще я замести, а
именно Веселка Иванова Добрева. Приложена е и диплома за
завършено

висше

образование,

специалност

Застраховане

и

социално дело, с оглед на което Ви предлагам да приемем решение,
с което да освободим като член на общинска избирателна комисия
Сапарева баня, област Кюстендил Елка Миланова Фърфарова и на
нейно място да назначим за член на общинската избирателна
комисия Сапарева баня, Веселка Иванова Добрева.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване на
решението, моля.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
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Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Решение № 955.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, пристигнало е
искане от Красен Вълчев, упълномощен представител на Коалиция
„БСП за България“ с вх. № МИ-15-153 първо по електронната поща,
току що и в оригинал, с искане за промяна в състава на ОИК Никола
Козлево, област Шумен.
Искането е да се замени Хриска Русева Делева – заместникпредседател и да бъде назначен Стефан Иванов Стефанов на нейно
място. Като в искането е приложено предложение от Коалиция „БСП
за България“ за предложената промяна, заявление от Хриска Делева
за прекратяване на правомощията, декларация по чл. 75 от Стефан
Стефанов заедно с копие от диплома за завършено висше
образование.
Моето предложение е да се освободи Хриска Русева Делева
от длъжност заместник-председател на ОИК Никола Козлево и да се
назначи за заместник-председател Стефан Иванов Стефанов.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада.
Ако няма изказване, моля процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 956.
Господин Арнаудов заповядайте по точка 3.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община Димово
с вх. № МИ-06-251, с което ни информират, че е допусната
техническа грешка в изписването на фамилното име на един от
членовете на ОИК. В тази връзка съм подготвил проект на решение,
което се намира в моя папка днешно заседание, с което Централната
избирателна комисия допуска поправка на техническа грешка в
Решение 852 МИ от 28.08.2019 г. на ЦИК, както следва.
Името на члена на ОИК, Димово, област Видин, вместо Нина
Петкова Калинова, да се чете Нина Петкова Каменова. Решението
подлежи на обжалване пред ВАС чрез Централната избирателна
комисия в тридневен срок от обявяването му.
Моля, да гласуваме.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги доклада, поправка
на техническа грешка в една буква.
Няма изказвания. Моля да гласуваме.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 957.
По точка 4 – Доклад относно искания за отваряне на
запечатани помещения.
Господин Николов е първи по тази точка. Отсъства.
Госпожо Георгиева заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, постъпило е
писмо искане с вх. № МИ-14-13 от 3.03.2019 г. от заместник кмета
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на община Козлодуй, област Враца за достъп до запечатано
помещение. Упоменат е точно адреса на помещението, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински
съветници и за кметове през 2015 г. Достъпът до помещението е
необходим във връзка с неотложни ремонтни дейности на същото
помещение. Като в писмото се указва, че изборните книжа и
материали ще бъдат преместени в друго подходящо помещение в
общински архив.
След като се запознах с това, което се иска и се предлага,
предлагам на Централната избирателна комисия да реши: Разрешава
отварянето на запечатаното помещение на указания адрес, така
както е в писмото. Ще бъдат преместени изборните книжа от
помещението, което ще се ремонтира в друго такова, което разбира
се по разпоредбите ще бъде запечатано и книжата и материалите ще
се съхраняват в него.
Моля, погледнете проекта за решение и ако няма други
предложения, моля да го гласуваме.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата.
Процедура по гласуване колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Решение № 958.
Точка 5 - Писмо до Комисията за разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към
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държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както се разбрахме поетапно
да изпращаме на комисията. Папката е изведена извън папка
заседания за улеснение. Има Комисия досиета и там може да се
намерят файловете.
За днес са подготвени ОИК-овете в области Варна, Велико
Търново, Видин, Враца, Габрово и Добрич. Предлагам да ги
изпратим по електронен път.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Изказвания има ли колеги?
Няма.
Моля, процедура по гласуване изпращането на посочените
области за извършване на проверката.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Приключихме с доклада по тази точка колеги.
По точка 6 – Искания за изплащане на възнаграждения на
ОИК.
Госпожо Ганчева имате думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател, ако
позволите, тъй като току що ми пристигнаха оригиналите за проект
на решение за поправка на техническа грешка в състав на ОИК.
Мина точката, но изчаквах оригинали да дойдат.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Първо госпожа Ганчева да се
включи с нейното решение и после господин Николов.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви вх. № МИ06-215/19 от 29.08.2019 г., с което от община Балчик ни обръщат
внимание, че е постъпила нова декларация с коректно име от
госпожа Величка Стилянова Касабова или Величка Стилянова
Иванова, съгласно нашето решение, предвид което има техническа
грешка в изписването на името и ни молят да поправим грешката.
Всички документи пристигнаха днес и в оригинали.
Предлагам Ви проект на решение, който е в папка с моите
инициали да поправим техническата грешка в изписването на името
на госпожа Величка Стилянова Иванова, съгласно наше решение със
съответното ЕГН на Величка Стилянова Касабова, съгласно
новопостъпилата декларация.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Гласуваме колеги. Процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 959.
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Постъпило е искане с вх. № МИ 1411 от 3.09.2019 г. от господин Божинов, който е кмет на община
Тополовград. Твърди, че предстои преместване от стая 47 А, етаж 3
в стая 7 на етаж 4 на общинската администрация Тополовград, на
съответните изборни книжа материали от изборите за общински
съветници, кметове, Националния референдум на 25.10.2015 г.
Целта на отварянето е преместването на тези изборни книжа и
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материали от едната стая в стая № 7, етаж 4. Няма да останат други
книжа в предишното помещение. Това което е важно, че целят и
подготовка на предстоящите избори. Подготвил съм проект на
решение.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.
Колеги, ако няма въпроси към докладчика, бележки по
проекта, моля процедура по гласуване да разрешим отварянето на
запечатаното помещение. Това е термина на закона.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Решение № 960.
Отново господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Постъпило е искане от общинската
избирателна

комисия

в

Чупрене

за

изплащане

съответно

възнаграждение за заседание на комисията. Заседанието се е
състояло на 30 август. Присъствали са 8 членове на Комисията.
Дневният ред е бил предсрочно прекратяване пълномощията на
кмета на тази община.
Извършени са съответните проверки. Представен е контролен
лист от страна на нашия финансов контрольор. Сумата ведно със
съответните социални осигуровки възлиза на 416 лв. 29 ст. Моля за
протоколно решение за одобряване на този разход.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси колеги? Няма.
Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно
решение.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
Колега Войнов заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам Ви писмо от ОИК
Вълчедръм с вх. № МИ 27-157 от 2.09.2019 г., относно искане за
изплащане на възнаграждение за проведено дежурство в изпълнение
на Решение № 617 на ЦИК за предаване на архива на ОИК с мандат
2015 – 2019 г. на общинската администрация. Към писмото са
приложени искане за изплащане на възнаграждение и справка за
проведеното дежурство. Дежурството е проведено на 29.08.2019 г.
На него са присъствали председателя и секретаря на ОИК. Книжата
и материалите са описани и предадени на комисия назначена със
заповед на кмета на общината.
Искането е за 113 лв. 05 ст. Изготвена е съответна счетоводна
справка и контролен лист за предварителен контрол. Предлагам с
протоколно решение да одобрим искането за изплащане на
възнаграждението.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма въпроси колеги, моля
процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева), против – няма.
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Господин Димитров имате думата.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпило е писмо с № МИ 27-106
с абсолютно идентично съдържание от общинска избирателна
комисия в Карлово, включително същата е и сумата. Поводът да се
иска изплащане за едно заседание на председателя и секретаря е
предаването на архивите. В моята папка би трябвало да има копие от
писмото. Предлагам сумата от 113 лв. 05 ст. Това дежурство е по
повод предаване. Предлагам да ги одобрим. Имаме контролен лист,
счетоводна справка.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля процедура по
гласуване да одобрим изплащането на този разход.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Госпожо Йосифова заповядайте по тази точка.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, постъпило е писмо с
искане за заплащане на възнаграждение на членовете на ОИК
Сливен за проведени дежурства на 26 и 28 август 2019 г., във връзка
с подготовка на предаване на архива на ОИК Сливен с мандат 2015 –
2019 г. Извършени са съответните действия във връзка с
предаването на документацията. Изготвено е искането. Става въпрос
за две дежурства на председател и секретар. Като са приложени
всички изискуеми документи.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Въпрос има ли колеги? Няма.
Моля, процедура по гласуване да одобрим изплащането на
това възнаграждение.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Господин Баханов заповядайте и вие по тази точка.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане с вх. № МИ 27-103 от 30
август 2019 г. от общинска избирателна комисия Раковски. Искането
е подписано от председателя и секретаря. Подпечатано с печата на
комисията. На 28 август 2019 г. на основание на Решение на ЦИК
617 относно предаването на архива на ОИК с мандат 2015 – 2019 г.
на общинска администрация Раковски, се е провело дежурство на
общинска избирателна комисия Раковски

в състав: председател,

секретар и един член, на които желаят да им бъде изплатено
възнаграждение. Представили са и приемо-предавателен протокол за
предаване на архива от 28 август 2019 г. Има изготвен контролен
лист

за

предварителен

контрол

и

счетоводна

справка

от

счетоводството на Централната избирателна комисия. Така че
всички изискуеми документи, съгласно нашето решение са налице.
Предлагам да гласуваме изплащане на това възнаграждение
за дежурство на трима членове от ОИК Раковски.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси? Няма.
Моля,

процедура

по

гласуване

изплащане

на

възнаграждението на трима от членовете на ОИК Раковски.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло
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Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако позволите само за сведение,
госпожо председател в точката отваряне на помещения, че вх. № МИ
06-250 от 3.09.2019 г. от община Невестино са ни изпратили приемопредавателен протокол на общинска избирателна комисия мандат
2015 – 2019, с което е предаден архива на общинска администрация
Невестино, ведно със заповеди и другите изискуеми документи,
протоколи и т.н.
Предлагам за сведение и да бъде към папката на общинска
избирателна комисия Невестино.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Приехме го за сведение.
Госпожа Иванова последна по тази точка. Заповядайте.
КАТЯ

ИВАНОВА:

Уважаеми

колеги,

докладвам

Ви

постъпило с вх. № МИ 27-108 от 2.09.2019 г. искане за заплащане на
възнаграждение на членовете на ОИК Никола Козлево. Искането е за
заплащане на възнаграждение за две проведени заседания, съответно
на 19 август и на 27 август. И на двете заседания са присъствали
председател, секретар и шестима членове.
На първото заседание от 19 август са били взети две решения,
с които предсрочно са прекратени правомощията на избрани
общински съветници. Второто заседание е проведено за това, след
като са влезли в сила първоначално взетите решения, на мястото на
общинските съветници, чиито правомощия са били предсрочно
прекратени са обявени следващите

общински съветници в

съответната листа на политическата партия.
Преписката е окомплектована изцяло с всички изискуеми
документи, оригиналите на решения с подписи на председател и
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секретаря, счетоводна справка и контролен лист за предварителен
контрол.
Предлагам Ви за двете заседания на присъстващите членове
на ОИК Никола Козлево, да бъде изплатено възнаграждение в
размер на 832 лв. и 58 ст.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси колеги, към
докладчика? Няма.
Моля, процедура по гласуване за изплащане възнаграждения
за Никола Козлево.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Йосифова,

Севинч

Стефанова,
Солакова,

Силва

Александър

Дюкенджиева,
Андреев,

Таня

Димитър

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева),
против – няма.
По точка 7 нямаме готовност. Няма още върнати никакви
проверки от ГРАО.
По точка разни.
Госпожо Георгиева имате думата.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви
въпрос в писмо с вх. № МИ 06-247 от 3.09.2019 г. от Златка
Младенова – секретар на община в Кула. Тя ни пита следното.
Уважаема комисия, в общината настоящия председател на
общинския съвет ще бъде кандидат за общински съветник на
предстоящите избори. Каква е процедурата за отпуск? Смятам, че е
необходимо решение на общинския съвет за заместването му, както
при кмета. Но тъй като има различни мнения от колегите, моля за
компетентен отговор от вас.
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Аз Ви предлагам отговор такъв какъвто сме приели и в
принципното решение, такъв какъвто е в Изборния кодекс.
Уважаема госпожо Младенова, във връзка с ваше писмо Ви
уведомяваме, че според Изборния кодекс кандидат са общински
съветник, който заема държавна служба, задължително ползва
отпуск за дните през които в работно врече участва в мероприятия
на предизборната кампания.
Да го насоча към Рубриката. Може и така. Да напиша едно
изречение, с което я насочваме към Рубриката „Въпроси и
отговори“. Добре. Приемам това.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Гласуваме колеги. Гласуваме да
кажем на запитващия гражданин, че има в нашата рубрика решение
на въпроса.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Йосифова,

Севинч

Стефанова,
Солакова,

Силва

Александър

Дюкенджиева,
Андреев,

Таня

Димитър

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева),
против – няма.
Колега Войнов заповядайте. Имате думата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам Ви постъпило писмо по
електронната поща с вх. № ЦИК 00-528 от 3.09.2019 г. от
Информационно обслужване. Писмото е в моята папка. С това писмо
те молят да им издадем удостоверение на основание чл. 64 от Закона
за обществените поръчки. Като удостоверенията са им необходими
за доказване на технически и професионални способности във
връзка с участието на Информационно обслужване в процедури по
Закона за обществените поръчки.
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Подготвени са две удостоверения, с които може да се
запознаете. Те са под писмото. С първото се удостоверява, че
Информационно обслужване в периода от 30 януари до 30 юни 2019
г., като изпълнител по договора е предоставило услуги по
организирането на дейностите по тестване и реално провеждане на
криптиран обмен на информация по чл. 13 от директива ЕС-93-109ЕС. А с второто удостоверение се удостоверява, че Информационно
обслужване е изпълнител по договор за компютърна обработка на
данните в РИК и ЦИК от гласуването в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Моля да се запознаете с предложенията за удостоверение. И ако
няма въпроси с протоколно решение да бъдат изпратени.
ПРЕДС.

СТЕФКА

СТОЕВА:

Има

ли

въпроси

към

докладчика?
Колеги, процедура по гласуване за издаване на исканите две
удостоверения.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Йосифова,

Севинч

Стефанова,
Солакова,

Силва

Александър

Дюкенджиева,
Андреев,

Таня

Димитър

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева),
против – няма.
Господин Димитров имате думата.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предложението е да гласуваме
решение, с което да санираме една явна техническа грешка. Писмото
е М-06-215 от 30.08.2019 г. Пристигнало е от кметството в Болярово.
Иска се замяната на името на Миряна Костадинова Иванова като
Миряна Константинова Иванова. Това е член на ОИК. Решението е в
моята папка.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. Бележки
има ли по проекта за решение? Няма.
Моля, процедура по гласуване за поправка на техническа
грешка.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Йосифова,

Севинч

Стефанова,
Солакова,

Силва

Александър

Дюкенджиева,
Андреев,

Таня

Димитър

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева),
против – няма.
Решение № 961.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам още едно писмо, което
трябва да докладвам.
Постъпило е възражение от Станислав Симеонов Тенев –
председател на ОИК Бобов дол от мандата 2015 – 2019 г. Също е в
моята папка както и отговора. Писмото е дошло по електронна поща
МИ-15-52 от 03.09.2019 г.
Там се е получил конфликт между председателя и секретаря в
старата комисия. Секретарят е отказал да подпише приемопредавателния протокол, тъй като се е обосновал с това, че липсват
образци на бюлетини от първия тур с подписи на членовете на ОИК,
както и кандидатските листи с кандидати издигнати от партиите и
инициативните комитети за съответния вид избор.
Аз се консултирах със Севинч Солакова. Отговорът е, че
приемо-предавателния протокол се подписва за материалите, които
са предадени, а не за тези които не се предават. А по принцип
секретаря на общината няма как да изпълни контролна функция. Той
може само да подпише за документите, печатите и материалите,
които му се предават.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Мисля, че по-добре е няма
основание, а не няма причина.
Други изказвания колеги към проекта за отговор до господин
Тенев? Няма.
Моля, процедура по гласуване съдържанието на писмото с
направените корекции.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Йосифова,

Севинч

Стефанова,
Солакова,

Силва

Александър

Дюкенджиева,
Андреев,

Таня

Димитър

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Цветанка, Георгиева), против – няма.
Уважаеми колеги, за да избегнем други такива случаи, аз бих
предложила докладчика да направи едно съобщение на нашата
страница, че няма основание да се отказва приемането и предаването
на документи, за да внесем яснота.
Да гласуваме качването на такова съобщение на нашата
страница.
Моля процедура по гласуване. Докладчикът ще го изготви на
базата на току що гласуваното писмо.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, , Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова,

Мария

Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Цветанка

Георгиева), против – няма.
Колеги, продължаваме.
Господин Андреев заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви
докладна записка от директора на Дирекция „Администрация“
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Красимира Манолова, във връзка с абонамента за електронния
прессклипинг с Българската телеграфна агенция, който изтича на
13.09.2019 г. С оглед

на активния период в който сме и

получаването на информация за публикациите свързани с изборите,
както и с Централната избирателна комисия, Ви предлагам да
одобрим предложението, съдържащото се в докладната записка, а
именно да подновим договора за срок от още шест месеца при
посочената в докладната записка цена 1680 лв. с включен ДДС. Да
приемем протоколно решение, председателят да подпише договора
за новия срок.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги, да удължим с
шест месеца договора с БТА, защото изтича на 13 септември.
Моля, процедура по гласуване на протоколно решение да
удължим сключения договор, като ме упълномощите да подпиша
новия договор.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: От моята папка ще видите едно
съобщение до медиите и което ще качим на нашата страница, а
именно във връзка с обявяването на тарифите на медиите за
предизборната кампания и сроковете. Това е 16 септември за
публикуване на интернет страницата от страна на всички медии и
съответно за печатните онлайн новинарски услуги. Дотогава трябва
да ги предоставят на нас и на ОИК-овете и на Сметната палата.

25
А по отношение на търговските медии, това е до 26
септември, когато е началото на предизборната кампания. С оглед
спазването на тези срокове е хубаво ние да поставим едно
съобщение на нашата страница. Предлагам Ви да одобрим текста и
да бъде качен. И съответно да бъде изпратен и до медиите. Ние утре
ще го обявим с колегата Цанева и на пресконференцията.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки, допълнения
към предложения текст за съобщение? Докладчикът казва, че го
изпращаме до всички медии. Качваме го на страницата на ЦИК.
Изпращаме го и на БТА. Ако няма изказвания колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Госпожо Бойкинова заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че
имаме първо насрочено дело в Софийския районен съд на 11.10.2019
г. от 11.20 часа. Това е срещу решение на Централната избирателна
комисия, с което сме наложили имуществена санкция.
Също за сведение Ви докладвам три боря съобщения, с които
Административен съд прекратява делото и изпращат на смесен
петчленен състав, с оглед повдигнатия спор за подсъдност.
Докладвам Ви за сведение постъпило възражение от
представител на Политическа коалиция „Обединени патриоти“
относно назначаване на общинска избирателна комисия в Златица. В
първата част на възражението упълномощения представител
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накратко ни запознава с проведените консултации през 2015 г., за да
свърже събитията с проведените консултации 2019 г. Той възразява
срещу лице от Коалиция „БСП за България“, която счита, че е от
АБВ и е предложена за бъде назначена за общинска избирателна
комисия, тъй като свързва с консултациите от 2015 г., когато явно е
била от АБВ.
Това е личностно отношение и считам, че възражението
следва да остане за сведение. Ние сме назначили с Решение 893
общинска избирателна комисия Златица при непостигнато съгласие.
Решението не е обжалвано и към този момент е влязло в сила.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Няма ли да ѝ отговорим в този
смисъл, че с решение въпроса е приключил?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Казвам Ви го за сведение, защото
възражението е срещу нашето решение, с което ние сме назначили.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колега Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз само искам да допълня, че
въпросния господин, който пусна това възражение е подписал
протокола с особено мнение, но по съвсем друг повод и

тези

възражения, които ги е изложил тук, не ги е изложил в особеното си
мнение. Мисля да подкрепя колегата Бойкинова това да бъде за
сведение.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Няма спор, че не го уважаваме
подобно възражение. Въпроса е няма ли да отговорим, че не го
уважаваме.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Възражението господина ни пита,
дали е морално, законно и етично настоящият член на ОИК Златица
преди от ГЕРБ, сега да бъде предлаган от БСП. По същия начин за
друго лице от АБВ. Считам, че въпросите, които ни поставя по
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отношение на моралните качества на кандидата не следва да ги
обсъждаме, нито отговор да даваме с оглед изложеното.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Отговаряме, че имаме решение
и нямаме никакво намерение да го отменяме. Той няма да е по
различен от това, което каза с две думи.
Госпожо Стефанова заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, получили сме писмо от
Сметната палата, с което ни изпращат брошурката, която са
направили във връзка с осигуряване на публичност и прозрачност на
финансирането на предизборната кампания. Като са ни изпратили
линк към дигиталната брошурка. Те ни уведомяват, че изготвят и
видеоклипове също за информационно разяснителна цел за
участниците в изборите, които ще бъдат излъчени по Българска
национална телевизия.
Понеже вече имаме традиции в евроизборите, публикувахме
дигиталната брошурка в сайта на ЦИК, раздел разяснителна
кампания. Моето предложение е отново да го направим и да я
публикуваме там. Брошурките са 10. Ще ги оставя, който иска да се
запознае и да си вземе.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Да се възползваме от добрия
продукт на Сметната палата и да гласуваме да го качим и на нашата
страница.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
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Продължава госпожа Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, суров е материала. Това
което обсъждаме е нещо ново. Много е според мен добра идеята да
направим малък филм за най-младите избиратели. Да обърнем
специално внимание на тази възрастова група. И това което ни дава
госпожа Стефанова като най-суров и предварителен сценарии, кои
въпроси да залегнат във филмчето е много интересно. Знаете, че
времето ѝ беше малко. Има доста какво да се пипне по материала.
Но аз мисля, че е хубав. Има достъпност. Изборният кодекс трябва
да го придадем в един смилаем достъпен вид, разбираем. Така че да
поработим, защото трябва да го пуснем по-бързо до телевизията, за
да могат и там да работят. Ако искате да го прочетем. Може да
пишем за предизборната агитация, за деня на размисъл. Идеята е той
да се разпространява в училищата. Хубаво е да бъде излъчен, защото
така ще сме сигурни, че всички ще го видят. Идеята беше децата,
които са привърженици на новите технологии да не им говорим, а да
могат да си изгледат филмчето.
За разпространението ще дойде госпожа Михайлова.
Госпожа Ганчева поиска думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Доколкото разбрах от докладчика,
идеята на представения текст е да даде като ориентир за артистите,
известните лица, които евентуално ще участват в този видеопродукт,
който ще бъде насочен към младите избиратели. Мисля, че в
оперативен порядък стана ясно за неточностите с оглед Кодекса.
Предлагам, ако днес е срока и ще го гласуваме, всеки колеги
спокойно да го прочете. Да даде бележките си. Докладчикът да ги
отбележи и да ги подложим на гласуване, с оглед по-голяма
експедитивност. Аз си дадох моите бележки. Ще дам и други. Да сме
по-ефективни. Това е моето предложение.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Няма пречка този текст, който
подготвяме да го раздадем и като текст или във формата на такива
брошури. Всеки ще може да използва различните методи. Явно
филма е за предпочитане и който може да си го разпространи, който
не може на хартиен носител.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Може да използваме онзи текст,
който аз бях подготвила точно за тези избори и да го приспособим за
учениците точно във връзка с информативния характер на часа на
класния и т.н. Беше 4 – 5 страници, но мога да го съкратя.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. На
страница първа сме. Гледаме текста предложен от госпожа
Стефанова. Да отпадне ли това за 350 човека? Да го олекотим. Може
би във втория абзац да сложим, че ще има и втори тур.
Колега Иванова заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Според мен трети и четвърти абзац могат
да се обединят и да кажем, че ще гласуваме за общински съветници,
за кмет на община, за кмет на район, за кмет на кметство.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: И аз предложих да отпадне тази
цифра. Ако има разпоредба, че е задължително? Не адреса се
регистрира, а лицето.
Имате думата колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам в последния абзац на
първата страница, последните две изречения да бъдат: От теб зависи
да решиш бъдещето си, като избереш.“ Да отпадне описанието.
ПРЕДС.

СТЕФКА

СТОЕВА:

Ако

сложим

думата

предварително, не е не вярно. За гласуване по настоящ адрес да
кажем, до коя дата трябва да заявят в общината.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ние използваме и сме свикнали с
един формален език. Например листата се регистрира. Листата може
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и да се представя. Кметът се избира с мандат за четири години.
Кметът ще управлява четири години мястото, на което живеете и
т.н. Да бъде доколкото е възможно по-малко формален. Вместо
проверете ГРАО, погледнете ГРАО. Това е обща бележка. Тя се
отнася както за този текст, така и за крайния. По принцип мандатите
на кметовете трябва да се изтегли горе, трябва да им се обясни не
само, че гласуват, но това е за някакво четиригодишно управление.
Това може да се прави като редакция в краен вариант. Сега
предлагам четирите години да се качат горе по принцип. Това е
нещо, което не може да дойде накрая.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Димитров иска малко
да облекчим юридическия език и да придадем друг стил.
Други колеги с бележки към този много суров първоначален
вариант? Това е само идеята.
Колеги, ако няма други корекции към проекта за писмо, моля
процедура по гласуване.
Обобщението е предложения проект за писмо с допълненията
и корекциите, които направихме сега.
Колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз в крайна сметка също ще искам
да го видим изписан, защото ми прави впечатление, че докладчика
нанася едно върху друго по един и същи вариант. Идеята ми беше,
че ни правим в движение, а вие възприемате като докладчик, но
става въпрос за едни и същи изречения в различна редакция. Ако ще
гласуваме текст, също мисля, че трябва да се види изписан.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Как ще изглежда последното
изречение на първата страница? Колега Ганчева, ще бъде отразено
вашето предложение. Говорим за последно изречение на първата
страница.
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Друг колега? Ако няма, моля процедура по гласуване да
изпратим писмо до Българската национална телевизия с идеен
проект.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Госпожо Ганева заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател
нямам доклади.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова заповядайте.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колеги,

докладвам

Ви

първо

промяната в бюджета с оглед на ПМС за приемане на план-сметката
за изборите и предвидените разходи по бюджета на Централната
избирателна комисия.
Докладна записка е внесена в ЦИК заедно с корекции в
бюджета и уведомление до министъра на финансите. Предлагам Ви
да се извърши тази корекция от председателя на ЦИК и за
извършената корекция да уведомим министъра на финансите с
предвидените средства по план-сметка, да се увеличи бюджета на
Централната избирателна комисия.
Има ли изказвания колеги? Няма.
Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за
увеличаване бюджета на ЦИК.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
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Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви уведомление с
приложен приемо-предавателен протокол копие. В община Роман са
получили архива на общинската избирателна комисия с мандат 2015
– 2019 г.

Съставеният протокол е подписан за общинската

избирателна комисия и за общинската. За сведение.
Докладвам Ви едно писмо. По електронната поща е получено
от госпожа Снежина Стоянова – председател на общинска
избирателна комисия Априлци. Запитването е във връзка с
организирането на дежурства, дали са задължителни за всеки
календарен ден, назначаването на общинската избирателна комисия
било приключването на работата и по Изборния кодекс. Посочените
дежурства за всеки календарен ден дали се осъществяват винаги с
личното присъствие на двама дежурещи или може да бъдат на
повикване и на разположение.
Аз не съм предоставила в машинописното бюро все още
отговор, който Ви предлагам. Мислех в този случай специално дали
да имаме писмен отговор до председателя на ОИК Априлци, защото
би трябвало да знаят председателите на общинските избирателни
комисии, че имат задължението да организират работата на
общинската избирателна комисия за периода на работа по
организиране и произвеждане на изборите. И този период е посочен
и в решението и за възнагражденията на ОИК-овете в съответствие с
чл. 83 от Изборния кодекс, а именно от назначаването до седем дни
от произвеждането на изборите, съответно втори тур.
Но

в

рамките

на

оперативната

самостоятелност

на

общинската избирателна комисия е да прецени и да определи дните,
в които има осигурено дежурство и се провеждат заседания на
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общинската избирателна комисия. А задължението на председателя
е този график да бъде приет, оповестен чрез публикуване на общо
достъпното място на таблото в общината и да се публикува на
страницата на общинската избирателна комисия. Важно е в дните в
които изтичат срокове, съгласно Изборния кодекс и хронограмата на
Централната избирателна комисия, да се свикват заседания, на които
да се приемат съответните решения.
Обръщаме внимание, че сроковете по Изборния кодекс са в
календарно време и независимо дали са почивни или празнични дни,
заседание на комисията се провеждат, за да може действията да са
законосъобразни и да се изпълнят всички правомощия предвидени в
Изборния кодекс и възложени на общинските избирателни комисии.
В този смисъл мисля да отговорим на госпожа Снежина Стоянова.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги предложението за
отговор. Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване, да
изпратим отговор в посочения смисъл.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги
Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В моя вътрешна папка има питане от
господин Тома Томов по въпрос. Третият ред е предложения
отговор. По същество господин Тома Томов пита дали български
гражданин, в случая ученик може да бъде вписан в кандидатска
листа без да е завършил 12 глас.
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Отговорът е да може, ако отговаря на останалите условия по
чл. 397, ал. 1. Предлагам да изпратим този отговор на господин Тома
Томов.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги. Виждате и в
папката на господин Чаушев отговор. Ръководителят на работната
група харесва ли отговора?
Ако няма изказвания към отговора до господин Томов, моля
колеги процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги
Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Госпожо Иванова заповядайте.
КАТЯ

ИВАНОВА:

Уважаеми

колеги,

в

Централната

избирателна комисия е постъпило писмо с входящ номер ЦИК-00529 от 3.09.2019 г. от управителя на фирма Арте. Док ЕООД, който
беше наш контрагент във връзка с изтеклия вече договор 19 за
извършване на преводачески услуги за нуждите на Централната
избирателна комисия. В посоченото писмо управителят на фирма
Арте. Док ни моли, да бъде върната гаранцията за изпълнение на
договора, която е в размер на определена парична сума. Само ще
припомня, че съгласно разпоредбата на точка 4.6 от Раздел IV Гаранции за изпълнение на договора, Централната избирателна
комисия в качеството на възложител следва да освободи гаранцията
за изпълнение на договора в седемдневен срок, считано от деня на
писменото й поискване от изпълнителя, в случая Арте. Док, след
приключване изпълнението по договора. И тъй като формата на
гаранцията е била парична сума, то ние следва да освободим тази
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гаранция, като приведем дължимата сума по банковата сметка на
изпълнителя, която е посочена както в договора, така и в писмото на
госпожа Таня Карабашева, поради което аз предлагам Централната
избирателна комисия да приеме протоколно решение, с което на
основание цитираната разпоредба от договора да освободим
банковата гаранция, като я приведем по посочената банкова сметка.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги. Няма
изказвания.
Предлагам колеги да гласуваме протоколно решение за
връщане на гаранцията на Арте. Док. Тя изпълни своето
предназначение. Август месец е изтекъл договора.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги
Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с писмо с вх. № МР-062 индекс 1 от 3 септември 2019 г., кмета на Община Гърмен ни
уведомява, че общинския съвет е приел решение № 681 по протокол
№ 54 от 27 август 2019 г., с което решение общинския съвет с.
Гърмен е одобрил произвеждането на местен референдум в с.
Марчево на същата община, област Благоевград с конкретно
поставен въпрос. С решението на общинския съвет и в съответствие
с изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление са утвърдени
образците на книжата и е приета план-сметката за провеждането на
местния референдум.
В писмото се отправя молба към Централната избирателна
комисия, при приемането на решение, което ЦИК традиционно
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приема относно размера на възнаграждението на членовете на
общинската избирателна комисия и на СИК за произвеждането на
местния референдум в с. Марчево, да се вземе предвид, че там ще
има само една единствената избирателна секция с около 110
избиратели, за което предварително ни благодарят.
Колеги, датата на провеждане на референдума е на 13
октомври. Тъй като към писмото на кмета на общината не е
приложено самото решение на общинския съвет, аз съм го изтеглила
от сайта на общинския съвет. От същото става ясно, че към него има
две приложения. Приложение № 1, това са утвърдените образци на
Кнежа за провеждане на местния референдум. И Приложение 2,
което е всъщност план-сметката. Тези две приложения не са
прикачени. Доколкото разбрах госпожа Солакова се е свързала със
секретаря, за да видим какъв е бюджета и да го имаме предвид при
приемането на решения на Централната избирателна комисия за
определяне на възнаграждението на членовете на ОИК и СИК при
произвеждане на местния референдум на 13 октомври, какъвто
проект ще бъде подготвен и впоследствие и внесен за гласуване от
Централната избирателна комисия.
Докладът е за сведение.
Колеги, конкретно поставения въпрос по повод на който ще
бъде произведен местен референдум е против ли сте общинска
администрация Гърмен и общински съвет Гърмен да одобряват ПУП
ПРЗ – Подробен устройствен план за регулация и застрояване с
предназначение за жилищно строителство на поземлените имоти,
находящи се в масивите от 44 до 47, в местността Пъдарката,
съгласно картата за възстановена собственост на землището на с.
Марчево, община Гърмен, област Благоевград.
Госпожо Георгиева имате думата.
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви
за сведение жалба в моята папка от днешна дата, от Цона Атанасова
от гр. Оряхово постъпила по електронната поща, в която тя ни
уведомява,

че

има

пълномощно

да

представлява

Коалиция

„Обединени патриоти“. Но жалбата по същество е за това, че не е
включена в състава на общинската избирателна комисия. Може да
погледнете съдържанието на самата жалба. Тя е очаквала да бъде
извикана за да си представи документите като член на общинската
избирателна комисия.
При повторна проверка на процедурата при провеждане на
преговорите в гр. Оряхово се установи, че всичко е законосъобразно.
На сайта на общината има съобщение, с което са уведомени
представителите на политическите сили за предстоящите преговори.
На табло във фоайето на общината по същия начин е представено
това съобщение. И са изпратени покани до централите на всички
политически сили, които участват в преговорите. Те са се явили
съответно със своите предложения за членове на общинската
избирателна комисия. В предложението на представителя на
Коалиция „Обединени патриоти“, който е и подписал протокола,
това име Цона Георгиева Атанасова не фигурира.
Така че колеги, аз Ви го докладвам за сведение. Ние сме
утвърдили състава на общинската избирателна комисия Оряхово на
база на предложенията, които сме получили от кмета направени от
политическите сили присъствали на консултациите и съответно
заявили своите представители.
Информирам ви. Мисля, че по този въпрос друго не бихме
могли да направим.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Трябва принципно да решим
този въпрос, когато имаме възражения по същество, а не някакво
уведомяване. Няма да го изменим, защото то е правилно.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Като предложение, дали да
отговорим, че ЦИК е приела решение със съответния номер, при
спазване на законовите изисквания и нашите решения. Срокът за
обжалване на решението на ЦИК е изтекъл.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: И не намираме основание за
изменението му. Няма основания. Не е адресирано, не е насочено.
Към нас са всичките искания. Такъв е и диспозитива.
Около какво се обединяваме колеги? Да има ли отговор в
този смисъл?
Процедура по гласуване на изпращане на писмо в посочения
смисъл.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева,

Севинч

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, има ли други желаещи в точка разни да вземат
думата.
Господин Николов заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, представям на вас
в моята днешна папка връщане на доклад. Питането е от страна на
община Кресна, което касаеше възможността за подаване на
заявлението заявление Изборна книга Приложение 13 за гласуване
по настоящ адрес. Питането е от страна на господин Николай
Георгиев, който е кмет на община Кресна. На предишното заседание
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обсъждахме съответно отговора на въпроса. Допълнението в
сравнение с предишния вариант е, че съм изготвил и съответен
въпрос за Рубрика „Въпроси и отговори“, който е на втора страница
на отговора. Моля да се запознаете.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Лично подадено заявление и по
интернет.
Има ли колеги бележки и допълнения към предложения
отговор до господин Георгиев.
Моля процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева,

Севинч

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо от страна на госпожа
Вилиана Митрева, с което тя поставя въпроса, че е държавен
служител и то на длъжност директор на Дирекция в една общинска
администрация. Има покана да сключи граждански договор със
съответната

общинска

избирателна

комисия

за

техническо

обслужване на общинската избирателна комисия. Поставя въпроса
дали съществуват пречки за това от една страна и в частност, дали
би имало конфликт на интереси, ако подпише такъв граждански
договор с общинската избирателна комисия. Изготвил съм кратък
отговор, който също е в моята папка.
Отговора е с 1570 и съответно питането, което тя поставя е
МИ 22-75 от 3.09.2019 г. Ще помоля да се запознаете с двете.
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Колеги, предлагам да се прецизира отговора, който съм
внесъл и оттеглям отговора.
Благодаря.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги има ли в точка
разни? Дневният ред според заявеното е изчерпан.
От ГРАО още няма проверки.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Насрочвам заседание на ЦИК утре 5.09.2019 г. от 10.00 часа.

(Закрито в 13,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Силвия Михайлова

