
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

П Р О Т О К О Л 

№ 112 

На 05 септември 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проекти на решения за регистрация на партии и коалиции 

Докладват: Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова   

2. Обсъждане на проекти на принципни решения. 

Докладва: Силва Дюкенджиева 

3. Проект на решение относно определяне възнагражденията 

на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум 

в община Гърмен.  

Докладват: Севинч Солакова    

4. Проекти на решения за промени в състави на ОИК. 

 Докладва:  Димитър Димитров, Георги  

Баханов, Мирослав Джеров, 

Таня Цанева. 

5. Одобряване на документация по ЗОП относно обществена 

поръчка за разяснителна кампания.  

Докладва: Кристина Стефанова 

6. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

    Докладват: Силвия Стойчева, Георги 

      Баханов 
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7. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

     Докладват: Силвия Стойчева,  

Кристина Стефанова, 

       Силва Дюкенджиева. 

8. Разни. 

     Докладват: Александър Андреев, 

       Димитър Димитров, 

       Цветанка Георгиева,  

Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Таня 

Йосифова, Силвия 

Стойчева, Севинч 

Солакова, Силва 

Дюкенджиева.  

 

ПРИСЪСТВАЩИ: Стефка Стоева, Кристина Цветославова - 

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 и Цветанка 

Георгиева.  

ОТСЪСТВАЩИ: Няма. 

 

Заседанието бе открито в 11,30 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, откривам 

заседанието. 
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Имаме проект за дневен ред. Моля други желаещи да се 

включат.  

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Моля да бъда включена в точка 7: „Доклади относно 

искане за изплащане на възнаграждения на ОИК“ и в т. 8.“Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Госпожо Стефанова, 

имате думата. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:Госпожо председател, 

моля да ме включите в т. 7 „Доклади относно искания за изплащане 

на възнаграждения на ОИК“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Баханов, 

заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Както вчера, моля да ме включите в 

точка 6,  госпожо председател. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, включвам Ви. 

Други колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване, колеги, на дневния ред с 

допълненията. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Дневният ред се приема. 

Колеги, преди да пристъпим към точка първа да поздравим 

отново членовете на новоназначените общински избирателни 

комисии. Още веднъж успех и спорна работа. Вчера беше истинско 
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удоволствие да разпределя протокол от първото заседание на 

комисията в Драгоман. Отлична работа. 

И така, колеги, преминаваме към точка първа от дневния 

ред: 

  1. Проекти на решения за регистрация на партии и 

коалиции. 

Първа е госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо 

председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали се намира проект на решение за регистрация на 

партия, като проектът ми на решение е във връзка с постъпилото 

заявление за регистрация на Партия ГЕРБ, подписано от Бойко 

Методиев Борисов в качеството му на председател и представляващ 

партията и заведено под № 1 на 02.09.2019 г. в регистъра на 

партиите на Централната избирателна комисия за участие в 

предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 

октомври 2019 г., като към заявлението са приложени всички 

изискуеми по закон документи, а именно удостоверение за актуално 

правно състояние на партията със съответния номер, декларация-

образец с подписа на представляващия партията, декларация-

образец от печата, удостоверение от Сметната палата със съответния 

номер, удостоверение от Банка ДСК за сметка, по която ще се 

обслужва предизборната кампания, списък, съдържащ трите имена, 

ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9 999 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията за предстоящите избори, решение на 

Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ, с което са определени 

имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за проходи, 

разходи и счетоводна отчетност на партията, свързани с 

предизборната кампания, както и пълномощно със съответния номер 

на представляващия партията  господин Бойко Методиев Борисов в 

полза на Цветомир Петров Паунов, като е заявено искане за 
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отпечатване наименованието на партията в бюлетината като ПП 

ГЕРБ. 

С вх. № МИ-04-03-10 от 04.09.2019 г. ГД  ГРАО към 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството ни е 

върнало проверката на списъка на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на Партия ГЕРБ в ЦИК. Установени са 

законоизискуемия и необходим брой избиратели – 2 500. 

Предвид доклада ми и с оглед документите и с оглед 

законовите изисквания считам, че са налице изискванията за 

регистриране на Партия ГЕРБ за предстоящите избори и ви 

предлагам проект на решение, с който да регистрираме Партия ГЕРБ 

за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г., като наименованието на партията за отпечатване 

върху бюлетината е ПП ГЕРБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Това е първото решение. Има ли изказвания? Корекции? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 962-МИ. 

 Госпожо Стефанова, заповядайте за доклад. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е публикуван 

проект за решение за регистрация на Партия ВОЛЯ за настоящите 

избори.  Моля да го погледнете.  



6 

 

Постъпило е заявление за регистрация от Политическа партия 

„ВОЛЯ“, представлявано от Веселин Найденов Марешки в 

качеството му на председател и представляващ партията чрез 

пълномощника Никола Любомиров Стойчев, заведено под № 3 на 2 

септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи: 

удостоверение за актуално правно състояние на партията, образец от 

подписа на представляващия партията, образец от печата на 

партията, списък, съдържащ необходимите реквизити и саморъчен 

подпис за 7590 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, 

удостоверение от Сметната палата, удостоверение от банка за 

актуална банкова сметка, списък с имената и длъжностите на лицата, 

които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност на партията, свързани с предизборната кампания, 

пълномощни на представляващите. 

Заявеното искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината е ВОЛЯ. 

Извършена е необходимата проверка на списъка на 

избиратели, подкрепящи регистрацията на Политическа партия 

„ВОЛЯ“. Има наличие на необходимите 2500 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партия „ВОЛЯ“. 

Предвид изложеното предлагам Централната избирателна 

комисия да регистрира ПП ВОЛЯ за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., като наименованието 

на партията за отпечатване в бюлетината е ВОЛЯ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли бележки по проекта за решение? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов, 

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

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

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 963-МИ. 

 Госпожо Иванова, заповядайте за доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от днешно заседание е качен проект на 

решение за регистрация на ПП „Свобода“ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Заявлението е подадено от председателя и представляващ 

партията  господин Владимир Чавдаров Симеонов и е заведено под 

№ 2 на 02.09.2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. 

Към заявлението са приложени всички необходими 

документи съгласно изискванията на Изборния кодекс и наше 

Решение № 706, а именно: удостоверение за актуално правно 

състояние на партията, декларация-образец от подписа на 

представляващия партията, декларация-образец от печата на 

партията, удостоверение от Сметната палата за внесени от партията 

финансови отчети за предходните три години, писмо от 16.08.2019 г. 

за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната 

кампания на ПП Свобода, списък, съдържащ необходимите данни на 

440 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, писмо от  

господин Владимир Симеонов, председател на Политическата 

партия, с което е определено лице, което ще отговаря за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с 

предизборната кампания. 
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Със заявлението е заявено искане за отпечатване на 

наименованието на партията в бюлетината, както следва: ПП 

Свобода. 

От протокол с вх. № МИ-04-03-8 от 04.09.2019 г. на ЦИК от 

ГД  ГРАО в МРРБ за извършена проверка на списъка с избиратели, 

подкрепящи регистрацията на Политическата партия се установява 

спазването на изискванията на Изборния кодекс за наличие на 

необходимите 2 500 избиратели, подкрепящи регистрацията на тази 

политическа партия. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 

706-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК за регистрации на партии и 

коалиции по отношение на Политическа партия Свобода и 

подаденото от нея заявление, поради което и на посочените правни 

основания ви предлагам проект на решение, с който да регистрираме 

Политическа партия Свобода за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ПП Свобода. 

Решението подлежи на обжалване по предвидения в 

Изборния кодекс ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, въпроси към 

докладчика? Бележки към проекта за решение? Има ли? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 964-МИ. 
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 Госпожо Бойкинова, заповядайте за доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е проект за решение относно 

регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“,  

Постъпило е заявление от коалицията под № 1 на 2 септември 

2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., подписано 

от представляващите коалицията Атанас Атанасов и Христо Иванов. 

Към заявлението са приложени: 

1.Решение за създаване на коалиция с наименование 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ от 28.08.2018 г., 

подписано от представляващия партия „Движение Да, България“ – 

Христо Любомиров Иванов, партия „Демократи за силна България“ 

– Атанас Петров Атанасов и партия „Зелено движение“. Тоест, 

коалицията е от три партии – „Движение Да, България“, „Демократи 

за силна България“ и „Зелено движение“.  

Съответно към заявленията са приложени три броя 

удостоверения за актуално състояние на трите, участващи в 

коалицията партии; образци от подписите на представляващите 

съставните партии – 4 бр.; образци от подписите на 

представляващите коалицията  господин Христо Любомиров Иванов 

и  господин Атанас Петров Атанасов; образци от печатите на 

съставните партии – 3 бр., съответно три броя удостоверения от 

Сметна палата – за двете партии през последните три години, а за 

„Движение Да, България“ – за 2017 и 2018, тъй като е регистрирана 

през 2017 г.; банково удостоверение 28.08.2019 г за банковата 

сметка, която е новооткрита на името на партия „Движение Да, 

България“, която ще отговаря за приходите, разходите, свързани с 

предизборната кампания на коалицията; лицата, които ще отговарят 

за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция; 
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списък от 5400 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на 

технически носител. 

От протокола на ГД  ГРАО се установява наличието на 

необходимите 2 500 избиратели, които подкрепят регистрацията на 

коалицията. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на 

коалицията в бюлетината като „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“ („Да, България“„Демократи за силна България“ и 

„Зелено движение“). 

Ще бъде добавено и горе, в мотивната част, виждам, че не е 

добавено на стр. 2. 

Тъй като са налице изискванията на Изборния кодекс и 

Решенията  на Централната избирателна комисия, ви предлагам да 

вземем решение, с което да регистрираме коалиция 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г., като наименованието на коалицията за отпечатване в 

бюлетината е, както преди малко ви прочетох - „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено 

движение). 

Всъщност, колеги, добавям само като нова т. 8 „Пълномощно 

в полза на адвокат Надежда Георгиева Йорданова“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки към 

докладчика? Ако няма, моля, гласуваме решение за регистрацията на 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, 

ДСБ, Зелено движение). 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 
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Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 965-МИ. 

Дойдоха проверките за още пет партии, колеги. Сега ги 

разпределям. Така че започна работата по регистрацията. 

Ще ни кажете ли,  госпожо Бойкинова, какво стана в съда. 

Как стои въпросът с решенията на ЦИК? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, Върховният 

административен съд отхвърли жалбите срещу решение на 

Централната избирателна комисия за назначаване на ОИК – 

Ботевград. Също така отхвърли жалбата срещу решение на 

Централната избирателна комисия за назначаване на ОИК – 

Вълчедръм, за ОИК – Оряхово, и за ОИК – Пловдив. 

Всеки момент ще се обезличат данните за ОИК – Созопол, а 

днес до края на деня очакваме за ОИК – Ардино, област Кърджали. 

С това приключваме жалбите по назначаването на 

общинските избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чудесно. Това е 

прекрасен резултат. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Обсъждане на проекти на принципни решения. 

След обяд ще се върнем отново към регистрации на партии и 

коалиции. 

Сега давам думата на госпожа Дюкенджиева. Заповядайте,  

госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали има проект за решение относно определяне на реда 
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за проверка на кандидатите, предложени от партии и коалиции и 

местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Решението е всъщност с няколко точки, в което първата 

проверка, която ще бъде извършвана, това е проверката, която се 

извършва в ГД  ГРАО в Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството – да се извърши проверка на регистрираните 

кандидати в изборите за общински съветници и за кметове, 

съответно на какви условия трябва да отговарят. След това 

общинските избирателни комисии – посочено е в решението – кога 

изпращат на ЦИК – датата е 25 септември – когато трябва да 

получим списъка с данните на всяка заявена кандидатска листа за 

регистрация. Съответно виждате, колеги, по какъв ред трябва да 

бъде оформен списъкът, за да може да бъде извършена проверката. 

След това е посочено, че общинските избирателни комисии 

извършват проверка на заявени кандидати-граждани на друга 

държава-членка на Европейския съюз. Трябва да бъде извършена 

тяхната проверка през Министерството на вътрешните работи за 

постоянния адрес. 

След това Централната избирателна комисия трябва да 

изпрати на Министерство на правосъдието искането за проверка на 

обстоятелствата дали регистрираните от общинските избирателни 

комисии кандидати имат влязла в сила присъда, дали са осъдени с 

влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ за умишлено 

престъпление, съответно в проекта на решение е описана 

проверката, която извършва Централната избирателна комисия за 

различните видове кандидати. 

Последната точка в проекта е, че тази проверка, извършвана 

от Централната избирателна комисия, трябва да приключи до 27 

септември 2019 г., като решението подлежи на обжалване пред 
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Върховния административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от 

обявяването му. 

Това е накратко. Моля колегите да се запознаят с проекта за 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Започваме колеги, със 

стр. 1, моля. По правните основания има ли бележки? Няма 

изказвания. Стр. 1, колеги! Има ли бележки? Няма. По стр. 2, моля? 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да стане ли „….общината, в 

която е заявена…“? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки по стр. 

2, колеги? Страница 3, колеги. Не виждам изказвания. 

Процедура по гласуване на решението за реда за проверка на 

кандидатите. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня 

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

Решението се приема. 

Решението има № 966-МИ. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Проект на решене относно определяне 

възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане 

на местен референдум в община Гърмен. 

 Госпожо Сокалова, имате думата по точка трета от дневния 

ред. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на 

уведомлението, което получихме от община Гърмен за решение за 
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произвеждане на местен референдум в с. Марчево, докладвано ни 

беше от колегата Иванова, допълнително изискахме и получихме 

предвидените средства за произвеждането на местния референдум, 

план-сметката в община Гърмен. 

В тази връзка и с оглед на правомощието на ЦИК да 

определи възнагражденията на членовете на ОИК и на секционните 

избирателни комисии за произвеждане на местния референдум ви 

представям проект на решение, качен във вътрешната мрежа. Моля 

да погледнете, като се има предвид, че Общинската избирателна 

комисия за произвеждане на местния референдум е ОИК за 

произвеждане и на местните избори на 27 октомври 2019 г. Те 

встъпиха в правомощията си на 04.09.2019 г. Местният референдум 

е насрочен на 13 октомври тази година. 

Възнагражденията на общинските избирателни комисии ще 

бъдат изплащани съгласно нашето решение за определяне на 

размерите на възнагражденията от 07.09.2019 г. 

В този смисъл ви предлагам три варианта в т. 1 по отношение 

на възнаграждението на Общинската избирателна комисия. В 

последната колона размерите са такива, каквито са били на 

последния местен референдум през месец април тази година. Аз ви 

предлагам с оглед на това, че времето за изпълнение на функциите 

на ОИК съвпада с изпълнението на функциите им като общинска 

комисия за произвеждане на местните избори, да се съобразим с това 

и да гласуваме решение за възнаграждение на ОИК, както следва: 

председател – 150 лв., заместник-председател и секретар – по 130 

лв., за членове – 110 лв. 

В т. 2, където са предвидени възнагражденията на членовете 

на секционните избирателни комисии, имаме вече информация, че 

това е една секция на територията на с. Марчево. Възнагражденията 

са равни на тези от последния местен референдум: председател – 40 

лв., секретар – 35 лв. и членове – по 30 лв. 
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Третият въпрос, на който искам да обърна вниманието ви, е в 

т. 4. С оглед на практиката, която имаме и проблемите, които 

възникват, като се има предвид, че миналата година в края на 

годината ние изрично се обърнахме към кметовете на общини при 

представянето на прогнозните разчети за бюджета за тази година да 

бъдат предвиждани в бюджетите на общините и средства евентуално 

за местни референдуми, аз ви предлагам осигурителните вноски по 

Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване 

да са за сметка на общинския бюджет. Такива средства виждам, че 

ще има по план-сметката, приета с решение на Общинския съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Чухте размера на предлаганото възнаграждение за членовете на 

ОИК и на СИК. Вижте и т. 4. Има ли въпроси, бележки към проекта 

за решение? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на решението. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 967-МИ. 

 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Проекти на решения за промени в състави на ОИК. 

 Господин Димитров, имате думата за доклад. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 
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можете да погледнете, колеги, писмото, което е пристигнало от 

председателя на Общинския съвет в Твърдица, както и във връзка с 

това искане проекта за решение, който съм подготвил. 

Писмото е относно промяна в състава на ОИК – Твърдица. 

Предложението е постъпило с № МИ-10-37, с което Ваня Колева 

иска да бъде извършена промяна в състава на ОИК- Твърдица, 

назначена с Решение № 842-МИ на Централната избирателна 

комисия. В това искане се предлага да бъде освободена Росица 

Денчева Петрова от длъжността секретар, като на нейно място бъде 

назначена Пепа Иванова Петкова, която в момента заема длъжността 

член на ОИК. Съответно на мястото на новоназначения секретар да 

бъде назначена за член на ОИК Мария Петрова Иванова-Стоянова. В 

момента тя е сред резервите.  

Към предложението са приложени саморъчно написана молба 

от госпожата, която иска да бъде освободена. Проблемът е, че 

възниква несъвместимост. Тя ще бъде на листата на 

Социалистическата партия в общината. И нататък всички други 

документи, които се изискват. 

Затова предлагам да решим да освободим от длъжността 

секретар Росица Денчева Петрова. Да назначим за секретар Пепа 

Иванова Петкова, съответно за член на ОИК – новоназначен – 

Мария Георгиева Иванова. 

Преписката е коректна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? Няма. 

Процедура по гласуване, колеги. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 
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Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 968-МИ. 

 Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

от днес с вх. № МИ-10-40 от 04.09.2019 г.  е постъпило предложение 

за промяна в състава на ОИК- община Искър, област Плевен, от 

упълномощения представител на Движение за права и свободи – 

Искър, господин Емил Емилов. Предлагат да бъде направена 

промяна в състава на ОИК-Искър, област Плевен. С наше Решение 

№ 733-МИ от 26.08.2019 г. в състава на ОИК е назначена като 

секретар госпожа Ани Методиева Емилова. Предложението е вместо 

нея да бъде назначена госпожа Емилия Христова Маневска. 

Към съответното писмо са представени изискуемите 

документи, които съм прегледал и са в цялост и са по съответния ред 

и начин представени. Има самото заявление на госпожа Емилова. 

Основанията са посочени в искането – несъвместимост по чл. 66 от 

Изборния кодекс, както е описано. Приложени са също заявлението, 

писмото, декларацията на госпожа Емилия Христова Маневска в 

оригинал, както и диплом за завършено висше образование на 

госпожа Маневска, пълномощните, които са приложени. Можете да 

ги видите в моята папка. 

Подготвил съм проект за решение, с което предлагам да 

освободим като секретар на ОИК – Искър, област Плевен, госпожа 

Ани Методиева Емилова и вместо нея да бъде назначен за секретар 

на ОИК – Искър, област Плевен, госпожа Емилия Христова 

Маневска. 
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Проектът ми за решение можете да го погледнете в папката. 

Ако имате предложения за изменения и допълнения, моля да ги 

обсъдим. Ако не, моля да гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 969-МИ. 

 Заповядайте, господин Джеров, за следващия Ви доклад. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, още един входящ номер ще ви докладвам. Това е 

МИ-15-157. Постъпило е писмо на 04.09.2019 г. с предложение от  

господин Стоян Георгиев Димитров, упълномощен представител на 

Коалиция БСП за България в община Върбица, за промяна в състава 

на ОИК – Върбица, област Шумен, назначена с Решение № 732-МИ 

от 26.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, като на 

мястото на Юзджан Фикретов Ислямов, член на ОИК- Върбица, да 

бъде назначен Исмаил Хасанов Мусов.  

Към предложението са приложени съответно заявлението за 

освобождаването му като член на ОИК на  господин Ислямов, 

декларацията по чл. 75, ал. 7, т. 1, също и дипломата за завършеното 

образование на  господин Мусов. 

Правя едно уточнение, че постъпилите заявление и 

изискуемите книжа са в копие. Обадих се по телефона на дадения 

контакт – на  господин Борислав Георгиев – с молба да бъдат 

предоставени оригиналите на съответните документи. Техническо е 
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забавянето, ще бъдат предоставени в Централната избирателна 

комисия оригиналите на изискуемите документи, което приемам. 

В тази връзка ви предлагам да вземем решение, с което да 

освободим като член на ОИК – Върбица, област Шумен,  господин 

Юзджан Фикретов Ислямов и вместо него да назначим за член на 

ОИК – Върбица, област Шумен,  господин Исмаил Хасанов Мусов. 

Това е, колеги, моето предложение за решение за промяна в 

състава на ОИК – Върбица, Шумен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Промяна в ОИК – Върбица. Няма желаещи за изказвания. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчев, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 970-МИ. 

Извънредно включване по тази точка.  Госпожо Цанева, 

заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, предлагам ви проект на решение, качен във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали относно промяна в състава на ОИК 

– Невестино, област Кюстендил. 

Писмото е с вх. № МИ-10-42 от упълномощен представител 

на ПП ГЕРБ, с което ни предлагат на мястото на Георги Стоянов 

Велков да бъде назначен Николай Радославов Никифоров. 

Приложени са всички изискуеми документи. 

Затова ви предлагам да освободим Георги Стоянов Велков 

със съответното ЕГН и да назначим за член на ОИК – Невестино, 
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Николай Радославов Никифоров. Да бъде издадено удостоверение 

на новоназначения член. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване промяна в ОИК-Невестино. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчев, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 971-МИ. 

По точка шеста от дневния ред – Доклади относно искания за 

отваряне на запечатани помещения –  Господин Баханов не е тук, 

госпожа Стойчева също не е тук. 

 

Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред: 

7. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Пак госпожа Стойчева е докладчик, но я няма в залата. 

 Госпожо Стефанова, имате думата. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с 

вх. № МИ-27-110 от 03.09.2019 г. е постъпило искане за изплащане 

на възнаграждение на Общинска избирателна комисия – Ветово, за 

проведени две заседания и едно дежурство. Заседанията са били на 

04.07.2019 г. и на 12.08.2019 г. Дежурството е било на 06.08.2019 г. 

от председател, секретар и член. Заседанията – на едното са 

присъствали 11 члена, а на другото – 9. 

Предлагам да бъде изплатено възнаграждението на ОИК – 

Ветово. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? Няма. 

Моля, гласуваме протоколно решение за изплащане 

възнаграждения на ОИК – Ветово. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, , 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. Имате думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, постъпило е искане за изплащане на 

възнаграждение от Общинска избирателна комисия – Гулянци. 

Колегите от ОИК са провели две заседания. Едното заседание е на 

21.08.2019 г. На него присъстват общо осем членове – председател, 

заместник-председател, секретар и петима членове. На това 

заседание на 21 август Общинската избирателна комисия е 

прекратила пълномощията на кмет на кметство Загражден, тъй като 

лицето е починало. 

Второто заседание, което е проведено от комисията в 

Гулянци, е на 02.09.2019 г. Присъстват общо девет от членовете на 

комисията, между които председател, заместник-председател, 

секретар и шестима членове. Това е всъщност последното заседание 

преди встъпване на новите общински избирателни комисии и на 

това заседание на 02 септември цялата комисия е предала архива на 

комисията с изтичащ мандат. 

Предлагам да одобрим възнагражденията за две заседания на 

ОИК – Гулянци. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма въпроси, 

колеги, моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч 

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

против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, продължаваме с точка осма от дневния ред: 

8. Разни. 

Колегите Стойчева и Андреев приемат документи за 

регистрации на партии и коалиции.  

 Господин Димитров, заповядайте за доклад. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Едно бързо съобщение отчасти за сведение, отчасти за 

протоколно решение. 

За втори или за трети път ни изпращат дневния ред на 

конференцията, която ще се състои в Любляна на АСЕЕЕО. 

Напомнят ни, че ние сме една от деветте страни, които сме правили 

европейски избори, които са членове на тази асоциация. Имаме 

нагласата да кажем нещо за европейските избори, поне тези, които 

са ги правили. 

Извън това има дневен ред, в който има точка „Преглед на 

годишния членски внос“. Аз проверих в счетоводството. Тази 

година не сме плащали този членски внос. Той е около 1 800 евро.  

Предложението ми е да вземем протоколно решение, тъй като 

не би трябвало да има съмнение около това, че трябва да си платим 

членския внос.  
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Ще се обсъжда също дали да бъде такъв размерът или друг. 

Но за това ще докладвам, след като мине това посещение. 

Има също и едно общо съобщение, че някои членове, 

включително госпожа Ивилина Алексиева Робинсън, ще бъдат 

избрани за почетни членове. Това са хора, които са оглавявали 

администрациите. Няколко са тези случая – Република Молдова и 

т.н. Ще бъдат избрани нови членове на Управителния съвет. Но то 

върви със задължение за организиране на следваща конференция. 

Разбрах от госпожа Таня Цанева, че скоро сме организирали – преди 

година или две. Мисля, че не трябва да поемаме такова задължение.  

Това е, което мога да докладвам по-скоро за сведение, както и 

за решаване на въпроса с членския внос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз съм го разпределила 

на колегата Димитров, доколкото той ще вземе участие в 

конференцията на 28 септември. Но понеже се повдига и въпросът за 

членския внос, мисля, че е редно в работна група 1 да се обсъди и да 

го гласуваме на следващото заседание или след обяд.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Извинявам се, може би малко съм 

изпреварил нещата. Предположих, че това не е нещо, което …. Но 

ще го обсъдим, разбира се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, подлагам на 

гласуване протоколно решение за внасяне на членски внос към 

АСЕЕЕО. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
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 Господин Баханов, имате думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател, че 

ме включихте в дневния ред с извънредна точка или не е – Проекти 

на решения за промяна в състави на ОИК. 

Предложението ми е за промяна в ОИК – Котел. 

Постъпило е по е-mail предложение от Владимир Николов 

Мартинов, пълномощник на Политическа партия ДПС за община 

Котел, с което желае да бъде заменен досегашният заместник-

председател на ОИК – община Котел, от квотата на ПП ДПС поради 

лични причини, тъй като същият не може да изпълнява възложените 

й функции и прави следното предложение. Лицето Зилха Ибрям 

Кокой с посочено ЕГН, изпълняваща длъжността заместник-

председател на ОИК – Котел, от квотата на ДПС, да бъде заменена с 

лицето Фатме Хюсеинова Башева, която е посочена като резервен 

член от квотата на ПП ДПС за община Котел за позицията отново на 

заместник-председател на ОИК – община Котел. 

Има заявление от Зилха Ибрям Кокой, която подробно е 

описала личните си причини, поради които не може да изпълнява 

дейността и явяването й на заседания в Общинската избирателна 

комисия – Котел. Тя също моли да бъде заменена като заместник-

председател на Общинската избирателна комисия – Котел. 

Само, както направих уточнението, дошло е предложението 

по е-mail и в е-mail е записано, че  господин Владимир Мартинов: 

„Здравейте, утре ви пускаме оригиналите по пощата на адреса на 

ЦИК.“ 

Така че, уважаеми колеги, предлагам да вземем решение, с 

което да заменим досегашния заместник-председател на Общинска 

избирателна комисия – Котел, Зилха Ибрям Кокой и назначим на 

нейно място отново на позицията заместник-председател на 

Общинска избирателна комисия – Котел, Фатме Хюсеинова Башева. 
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С оглед на това мисля да приемем и изпратените по е-mail 

документи и да направим замяната още днес с оглед на ритмичната 

работа на Общинската избирателна комисия – Котел, имайки 

предвид и длъжността, която се заменя – заместник-председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Въпроси към докладчика? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на решението за замяна на 

заместник-председателя на Общинска избирателна комисия – Котел. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

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

Решението се приема. 

Решението има № 972-МИ. 

 

Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред: 

 6. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Госпожо Стойчева, заповядайте. 

 СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам ви предложение за решение относно искане за 

отваряне на запечатано помещение в община Димово, област Видин, 

в което се съхраняват изборни книжа и материали от  национален 

референдум през 2013 г. и от изборите за членове на Европейски 

парламент от Република България през 2014 г. Достъпът до 

помещението е необходим във връзка с изтичане срока на 

съхранение и предаването на книжата и материалите от 

референдума и от изборите за членове на Европейски парламент 

през 2014 г. в отдел Държавен архив – гр. Видин. 



26 

 

Решението е в смисъл разрешава отваряне на запечатаното 

помещение, като всички действия, които ще извърши кметът на 

общината, следва да бъдат съобразени с Решение № 243-ЕП от 

02.05.2019 г. на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 973-ЕП/НР. 

 Госпожо Стойчева, заповядайте за доклад на искания за 

изплащане на възнаграждения на ОИК. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги,  постъпило е искане от 

Общинска избирателна комисия – Чипровци, подписано от 

председателя и секретаря, за изплащане на възнаграждение за 

дежурство, проведено на 30 август 2019 г. във връзка с предаване на 

архива на Общинската избирателна комисия в общинска 

администрация Чипровци. Размерът на възнаграждението е на общо 

стойност 214,13 лв. 

Предлагам да бъде одобрено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въпроси? Няма. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 
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Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Стойчева, заповядайте да докладвате и по т. Разни, 

защото сте дежурна днес и имате сериозно задължение. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, по електронната поща е 

постъпило писмо от Павлина Илчева, която ни пита във връзка с т. 

46 на наше Решение № 943 от 02.09.2019 г. дали кандидатът за кмет 

на община може със заповед да определи заместник-кмет за 

временно изпълняващ длъжността кмет. 

Аз мисля, че решението ми е пределно ясно. Но независимо 

от това предлагам да отговорим на госпожа Илчева, че съгласно т. 46 

от Решение № 943 от 02.09.2019 г. на Централната избирателна 

комисия, когато кмет на община е кандидат в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., той задължително 

ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен 

отпуск от деня, следващ решението за регистрация, до обявяването 

на резултатите от изборите. За времето, в което е в отпуск, определя 

със заповед за временно изпълняващ длъжността кмет един от 

заместник-кметовете на общината. 

Предлагам да го отложим, докато изясним детайлите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Андреев, 

заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило писмо от Съвета на Европа – Гулием Урсо, надявам се, че 

чета правилно неговото име, в което, ако си спомняте, през месец 

юни-юли ни бяха поискали информация по отношение на 

компендиума за данните от предходните избори за народни 

представители през 2017 г., които са последните избори за народни 

представители на територията на Република България. По 

отношение на данните, които бяха поискани, явно към момента се 
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иска да бъдат предоставени конкретно данни за броя на кандидатите 

и в тази връзка и броя на жените-кандидати при изборите за народни 

представители март 2017 г. 

С оглед на това и направената справка от мен ви предлагам 

да изпратим едно съвсем кратко писмо, в което да отговорим, че 

броят на кандидатите в изборите за народни представители през 

2017 г. е 4 682, от които жени – 1 421 и мъже – 3 261. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване да изпратим отговор с тези две данни за съотношение 

мъже/жени. 

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Андреев, за следващия ви доклад. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило по електронната поща писмо с вх. № МИ-10.45 от 

04.09.2019 г., с което се прави предложение да бъде заличен от 

списъка на резервните членове на ОИК – Айтос, лицето Павлета 

Стоянова, поради това, че същата ще бъде издигната като кандидат 

за общински съветник от политическа сила. 

Можете да го видите във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. Подготвил съм един кратък отговор, с който съм посочил, 

че отписването следва да стане въз основа на писмено изявление от 

страна на госпожа Стоянова, която да заяви съгласието си за 

заличаване от списъка на резервните членове.  
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Освен това аз лично считам и предлагам да отговорим като 

допълнение, че към момента не съществува несъвместимост, тъй 

като резервният член не е встъпил в длъжност и не е назначен като 

член на Общинската избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки, 

колеги, по отговора? 

Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   1 (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

 Господин Ивков, имате думата за обяснение на отрицателен 

вот. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Гласувах против, защото считам, че има 

неспазено изискване – рестрикцията на чл. 3, ал. 3 от Изборния 

кодекс, който забранява в две качества член – дори и резервен, да 

бъде и кандидат едно лице  

Заповядайте, господин Андреев, имате думата. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило писмо с вх.№ МИ-22-83 от 04.09.2019 г.  по електронната 

поща на Централната избирателна комисия от госпожа Христова, 

която ни задава следния въпрос: може ли един и същи избирател да 

подкрепя в подписка регистрацията на независим кандидат за кмет и 

същевременно на кандидат за общински съветник. 

Подготвил съм кратък отговор, който се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, който е с № 1578 и ви 

предлагам по този начин да отговорим. Считам, че няма пречка да 

участва както в едната, така и в другата подписка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Вече приехме на колегата Чаушев друг 

отговор, който не кореспондира с този. Въпросът съм го приготвил 

да ви го докладвам в рубриката „Въпроси и отговори“. Един 

избирател да подкрепя в подписка регистрацията на независим 

кандидат за кмет и за регистрацията на независим кандидат за 

общински съветник. А, тук е за подписка, а там беше за инициативен 

комитет. Там просто разисквахме, да. 

Във всеки случай има забрана в Кодекса за повече от една 

подписка и това е разпоредбата на чл. 461 мисля, че беше. Не е чл. 

461, момент, сега ще ви кажа. Трябва ми малко време, за да намеря 

текста със забраната, но съм сигурен, че го има. Това е мое 

твърдение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  Господин 

Андреев, имате думата. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Считам и защитавам различна 

позиция, че може да участва в подписката за един общински 

съветник и за кмет. Текстът на разпоредбата е чл. 416 – може би нея 

имаше предвид колегата Ивков, където в ал. 2 се казва: „общински 

съветник или кмет“. Тоест, както за едното, така и за другото имаме 

алтернативност, а не „и“.  

В тази връзка считам, че няма никаква пречка и предлагам да 

бъде приет конкретният отговор на зададения въпрос така, както е 

подготвен в писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Ивков, имате 

думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: В чл. 416, ал. 2 има изречение: „Всеки 

избирател може да участва само в един списък“. 
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Това е всъщност аргументът. Просто по памет цитирах 

погрешно в началото чл. 461. Прав е колегата Андреев. Това е 

текстът от Кодекса, който е относим към този въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания има 

ли, колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на отговора, предложен от 

докладчика, до госпожа Христова. Отговорът е да, може! 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   1 (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

 Госпожо Георгиева, заповядайте за доклад. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, по електронната поща на 

Централната избирателна комисия е постъпило питане от Маргарита 

Добрева Русева от Бургас. Прочитам ви дословно: „Желая да ми 

съобщите адреса на Общинска избирателна комисия в община 

Бургас и работното й време до края на тази седмица за внасяне на 

документи от инициативен комитет. Не намирам такава, 

публикувана информация.“ 

Питането е дошло на 03.09.2019 г. с вх. № МИ-22-78. 

Аз ви предлагам да й изпратим един кратък отговор със 

следното съдържание: „Във връзка с Ваше писмо ви уведомяваме, че 

Общинските избирателни комисии встъпват в правомощията си на 

04.09.2019 г. След тази дата на сайта на ОИК – Бургас, можете да 

намерите информацията, която Ви интересува.“ 

Предлагам този отговор. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз специално, понеже имам 

писмо със същото съдържание, само че от друг подател, и преди 

малко проверих интернет-страницата на Бургас. Те са си качили за 

днес примерно дневен ред, заседание, в което в едната точка е точно 

адрес на Общинска избирателна комисия, известяване на дежурства 

и т.н. Така че вече днес след обяд ще има такова заседание и това ще 

бъде обсъждано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз смятам, че можем да допълним 

отговора, дори за рубриката „Въпроси и отговори“ съм склонен, 

защото има доста въпроси в този смисъл – относно момента, в който 

започват инициативните комитети да подават документи за 

регистрация. Може да допълним отговора просто с текста, който сме 

дали в Решение № 937-МИ за регистрация на инициативните 

комитети. Там всяка Общинска избирателна комисия е задължена да 

приеме решение за датата и часа, от който започва да приема 

документи за регистрация на инициативни комитети и, както е 

записано и в самото писмо в момента, е задължена този начален дата 

и час да ги публикува на интернет-сайта си и, разбира се, на 

публично място. 

Вече кога ще приеме това решение, всяка Общинска 

избирателна комисия е в ситуация на оперативна самостоятелност, 

тоест, според техническата готовност. 

Предложението ми е следното. Да впишем в отговора, че 

общинските избирателни комисии са задължени да определят датата 

и часа, от който започват да приемат документи за регистрации на 

инициативни комитети и да ги съобщят на публично място и 

съответно на интернет-сайта на съответната комисия. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, на госпожа 

Русева отговаряме. Пита за Бургас. Качено е информация за Бургас. 

Просто пишем: можете да я намерите на сайта на Общинската 

избирателна комисия.  

 Господин Чаушев, имате думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам просто да се обадим на 

председателя на ОИК – Бургас, и да кажем: публикувайте си 

данните. А щом е излязло, какво има да отговаряме? Просто й 

казвате: проверете на интернет-страницата на ОИК – Бургас, и 

свършваме. Трябва – не трябва! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това й казваме.  

Процедура по гласуване, колеги, на този отговор. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Дюкенджива, имате думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, тъй като моето 

писмо с вх. № МИ-22-77 е с абсолютно същото съдържание, само че 

подателят е друг,  господин Крум Чешмеджиев, който казва: „Желая 

да ми съобщите адреса на ОИК и работното им време“. 

Предлагам по същия начин да отговорим, както госпожа 

Георгиева, която го докладва. Да отговорим и на този господин така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на този отговор, идентичен с предходния. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Баханов поиска думата по точка шеста от дневния 

ред: 

6. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Господин Баханов, заповядайте за доклад.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

са качени два проекти за решения по постъпили искания от кмета на 

община Разлог, област Благоевград.  

Първото, което ще ви докладвам, е с вх. № МИ-14-14 от 

04.09.2019 г. Желаят да се отвори описана стая № 2 на трети етаж в 

Младежки център, която е определена за съхранение на изборни 

книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове 

и  национален референдум от 25 октомври 2015 г. Желаят да им 

разрешим достъпа до това запечатано помещение с цел преместване 

на изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и 

за кметове и  национален референдум на 25 октомври 2015 г. в 

общия архив до предаването им за постоянно съхранение в 

Държавен архив – Благоевград, и да освободят помещението за 

прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали от 

предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. 

Подготвил съм проект на решение, който е на вашето 

внимание и с който предлагам да им разрешим отварянето на 

запечатано помещение, подробно описано в искането, като 
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единствената отлика от други решения е, че помещението, а именно 

общият архив, в който ще се преместят изборните книжа и 

материали  да се запечата по реда на Решение № 243-ЕП от 

02.05.2019 г. на ЦИК. 

Това е единствената разлика от стандартните решения, тъй 

като за това помещение не е изтекъл още срокът за предаване на 

изборни книжа и материали от местните избори от 2015 г., който е 

до изборите през 2019 г., до приключването им, както и 

референдума през 2015 г., който срок изтича в 2020 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

по предложения проект за решение за отваряне на запечатано 

помещение в Разлог. Няма бележки. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 974-МИ/НР. 

Заповядайте, господин Баханов, за следващия Ви доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият доклад е с вх. № ЦИК-14-

95 от 04.09.2019 г. Второ искане от кмета на община Разлог. 

Искането е да позволим достъп до помещение стая № 301 на трети 

етаж в Младежки център, който е определен за съхранение на 

изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейски 

парламент от Република България на 25 май 2014 г. и 2019 г., 

изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г. и избори за 

народни представители през 2017 г. Целта за отварянето е 
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преместване на изборните книжа и материали от изборите за 

Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г. в 

общия архив до предаването им за постоянно съхранение в 

Държавен архив – Благоевград, и поставяне на архива на 

Общинската избирателна комисия – Разлог, мандат 2015 – 2019 г. 

Изготвил съм решение, което се намира във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали. Моля да го погледнете и, ако 

нямате предложения за изменения и допълнения, моля да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по доклада на  господин Баханов. Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 975. 

Госпожа Солакова поиска думата преди почивката. 

Заповядайте, госпожо Солакова 

 СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, подготвени са 

файловете за общините в област Кърджали, Кюстендил, Ловеч, 

Монтана, Пазарджик и Перник за назначените членове на ОИК. Да 

изпратим за проверка до Комисията по досиетата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, колеги, 

процедура по гласуване да изпратим поредната партида имена за 

проверка. 
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Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев, 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, предлагам почивка до 14,30 ч. и продължаваме. Има 

още точки от сутрешния дневен ред, има върнати от проверка от ГД  

ГРАО партии за регистрация. 

Така че почивка до 14,30 ч. и продължаваме, колеги. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме 

заседанието, колеги. 

Преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Одобряване на документация по ЗОП относно 

обществена поръчка за разяснителна кампания. 

 Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали е публикуван проект за 

документация за участие във възлагане на обществена поръчка по 

реда на Глава 26 „Събиране на оферти с обява, покана до 

определени лица“ от ЗОП“ с предмет „дейности по медийно 

обслужване в националните и регионални онлайн медии във връзка с 

провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна 

комисия.“ 

Моля да я погледнете.  
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Допълнила съм така, както и в предната поръчка, целите от 

стратегията, целевите групи и обхвата. Предметът на тази поръчка е 

създаване и реализиране на медиаплан в националните онлайн 

медии – дигитален маркетинг. Предложените медии трябва да са 

извън групите БТВ-медия, НЕТ-инфо, Инвестор БГ, защото там 

имаме директно договаряне с комплексни договори. 

Целта е публикуване на рекламни банери – три роулс, 

брандирани информационни материали с линкове, създаване на 

медиаплан в регионални онлайн дигитални медии, медиаплан за 

регионалните онлайн медии. Трябва да се предвиди публикуване на 

брандираните информационни материали с линкове и/или банери, 

като имаме и пет тематични брандирани информационни материали, 

които трябва да осигурим на изпълнителя. 

Прогнозната стойност на поръчката е 40 000 лв. Срокът за 

изпълнение на договора е до 02.11.2019 г., това е денят преди втори 

тур. Предлага се и медиямикс с двата варианта – национални и 

регионални медии, като минималните параметри на планирането са: 

минимум общ брой импресии на ден – 70 000, премиум 

позициониране на заглавната страница на медиите, периодът на 

кампанията е минимум 20 дни във всеки планиран сайт, а за 

регионалните – минимум пет тематични брандирани 

информационни материала във всеки един от предложените сайтове 

и на заглавната страница на медиите. 

Специфичните изисквания за участниците са: критерии за 

подбор, включващи минимални изисквания, икономически и 

финансови. Ключовите експерти са ръководител на проекта и 

експерт по медия планиране – двама ключови експерти по медия 

планиране.  

Ако днес приемем документацията, тя ще бъде публикувана в 

профила на купувача, като планираното отваряне на офертите трябва 

да се извърши на 11 септември в случай, че имаме постъпили 
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оферти. Ако нямаме получени, да се удължи с два дни и отварянето 

на офертите да стане на 13 септември. 

Можете да се запознаете и с методиката за оценка на 

предложенията. Това е оптимално съотношение качество/цена, като 

се оценява качеството на планирането на дейностите за 

регионалните медии, качеството на планирането на дейностите в 

националните медии с необходимия брой точки. Комплексно е 

включена и цената по предложение на участника. 

Проектът на договор е работен по договора, който сме 

сключили на изборите за Европейски парламент, за да спазим 

рамката по него, като сме променили предмета и сме добавили тези 

дейности, които не са фигурирали през май месец. 

Това е от мен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Чухте доклада за обсъждане на документацията във връзка с 

предстоящата обществена поръчка.  

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: На мен нещо не ми е ясно. Само да го 

обсъдим. Тук, доколкото разбирам, говорим само за дигиталните 

медии. Някой да ги планира и да ги реализира. Тоест, да намери 

къде, с изискванията за импресия или каквото и да е. А какъв е 

относителният дял на парите, които ще вземем за дейността си към 

цената – да го наречем – на излъчванията в съответните онлайн 

медии. Тоест, при 40 000 лв., ако аз участвам, мога ли да си направя 

30 000 лв. за мен за това, че съм ви направил плана, а друг да ми 

даде 10 000 за себе си.  

А, самите параметри ограничават! Разбирам. Излъчванията 

не бяха ли извън Закона за обществените поръчки или само по 

телевизии и радиа? За дигиталните трябва да влезе, така ли беше? 

В такъв случай преценяваме, че параметрите, които сме 

задали в т. 12, а именно импресии на ден, каквото и да значи това – 
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70 000, премиум позициониране на заглавна страница, период, 

формат на банерите – те донякъде правят така, че да ограничим 

големи луфтове в надценката. Исках да изясним това нещо. Добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания? 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Имаме Видин – 

„Ние, Видин“, Монтпрес, Конкурент, Зов нюз, Зетра – това е Плевен, 

Ловеч днес, Янтра днес, Борба – Струма, Народно дело.  Ето ги и 

градовете, сега ги изказвам пак: Ние – Видин, Монтрейс – Монтана, 

Конкурент – Враца, Монтана, Зов нюз – Северозападна България,  

Зетра – Ловеч, Плевен, регион, Ловеч днес – Ловеч, Янтра днес – 

Търновски регион, Борба – Търновски регион, Струма – Югозападна 

България, Народно дело – Варна, Бургас 24 – Бургас, Марица – 

Пловдив, Марица – Хасково, Марива – Пазарджик, Бряг – Русе, 

Силистренски бряг – Силистра, Посоки – Плевен, Екип 7 – Разград, 

Добрич медия – Добрич, Сливенски новини – Сливен, има и Ямбол.  

Дала ми е някакви ориентировъчни цени, които е смятала 

като бюджет, за да може да го разхвърлям, като ми е приложила и 

тарифите. Имам изпратена рекламна тарифа „Марица“, реклама 

„Монтрейс“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Госпожо Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема  госпожо председател, 

считам, че когато се поднася на вниманието на Централната 

избирателна комисия документация за обществена поръчка, би 

следвало да  бъде съпътстваща със становище на експерта, на 

юриста, който е изготвил или в случая, който е работил, за да имаме 

ние все пак, ние сме хората, които ще вземем решение, но за да 

имаме и становище на експерта, който е работил по документацията. 

Това е моето мнение. 
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КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Аз само да кажа, че 

в работно заседание експерта госпожа Бижева току-що обясни как е 

взела участие в поръчката и разясни частите, предмета, целите. 

Колеги, аз ви докладвах още в началото на разяснителната 

кампания едно общо юридическо становище от госпожа 

Радославова, където беше детайлно направила разбивка – и по 

предната поръчка, и по тази беше направила разбивка и обобщение 

на база и на писмото, което получихме от …. 

Колеги, становището е от госпожа Милена Радославова и го е 

предоставила на 01.08.2019 г. заедно с разбивка и справката за 

сключените договори по разяснителна кампания и сходната дейност 

по евроизборите и даване на мнение за поръчките. Предвид 

изложеното ЦИК, ако прецени, че за разяснителна кампания за тези 

избори е необходимо извършване на дейности, които имат сходен 

или идентичен предмет, вече възложените във предходните избори, 

считам, че следва да се вземат предвид направените вече разходи и в 

този случай….. 

Единствено за фейсбук и за книжните материали не е 

необходимо да се прави обществена поръчка по ЗОП. Аз директно 

възлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата по 

документацията, колеги. Документацията обсъждаме, проекта за 

договор. Има ли изказвания, бележки по същество по предложената 

ни за одобрение документация, колеги.? 

Подлагам на гласуване одобряването на документация за 

участие във възлагане на обществена поръчка за събиране на оферти 

с обява, покана до определени лица от ЗОП с предмет „Дейности по 

медийно обслужване в национални и регионални онлай медии. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, след одобряване на документацията да гласуваме – 

има проект за решение, пак във вътрешната мрежа в папка с 

инициалите на госпожа Стефанова. 

Заповядайте, госпожо Стефанова, да докладвате проекта на 

решение. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, 

проектът за решение е № 1017 в папка с моите инициали. Можете да 

го погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма бележки, 

колеги, моля, процедура по гласуване на решението за възлагане на 

обществената поръчка. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч 

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

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 976-МИ. 

Колеги, от сутринта по дневния ред останаха да докладват 

четирима колеги в т. „Разни“ и госпожа Бойкинова в точка първа – 

Проекти на решения за регистрация на партии и коалиции. 

Предлагам да приключим с тях и да започнем нововъзложените 

доклади. Като приключим с тях, ще ви дам думата за доклади по 

регистрации, защото по тази точка има и новодошли. 

 Господин Джеров, заповядайте. 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, в Централната избирателна комисия под вх. № ЕП-06-277 от 

04.09.2019 г. е постъпило от община Пловдив, район Централен, от 

госпожа Деница Чингарова, заместник-кмет, писмо, с което ни 

уведомява, че по отношение на извършване на експертизи и научно-

техническа обработка на архивната документация от изборите за 

членове на Европейски парламент от Република България на 25 май 

и произведения на територията на район Централен, община 

Пловдив, референдум от 27.01.2013 г. и предаването на 

подлежащите на архивиране книжа на Дирекция  Регионален архив – 

Пловдив, са ни изпратили заверени копия на съответните документи, 

които виждате под опис. Цялата папка е окомплектована нън 

съответните протоколи, данни, дати, заверени капия на оригиналите. 

Докладвам ви ги за сведение. 

Благодаря ви. Нямам повече доклади по тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Николов го 

няма. 

 Госпожо Йосифова, заповядайте.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали можете да видите въпрос, който е 

пристигнал в Централната избирателна комисия, и съответно 

отговорът. Въпросът касае регистрацията на местна коалиция, дали 

може да бъде например името „Разлог, събуди се“ и предложения 

отговор, който е в уърд формат, а именно, че такава местна коалиция 

не може да съдържа посоченото наименование, само 

наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея 

партии или коалиции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки към 

проекта за писмо, колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване изпращането на писмо с това 

съдържание. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Николов, в т. „Разни“, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, имам 

няколко въпроса в т. „Разни“. 

На първо място, докладвам ви за сведение молба, която е с 

вх. № МИ-22-81 от 04.09.2019 г. Молбата е от  господин Сандо 

Китанов, който за сведение отправя молбата. Заявява, че желае да се 

регистрира за кмет на София. Той обозначава като адрес село, което 

трудно се разчита.  

Докладвам го за сведение. 

На второ място, също в рамките на тази точка докладвам за 

сведение две решения, които са изпратени от Общинската 

избирателна комисия в Лясковец с вчерашна дата. Това са Решение 

№ 4 и Решение № 5. С тях те ни известяват, че са провели своето 

първо заседание и че съответно при отсъствие на секретар, са 

определили друго лице. На заседанието, което е проведено на 

04.09.2019 г. е отсъствал секретарят на комисията и е бил заместен  

от заместник-председателя на съответната комисия с Решение за 

случая. А с Решение № 4 са одобрили образци на изборни книжа.  

На трето място, също в рамките на тази точка „Разни“ 

представям на вашето внимание един проект на въпроси и отговори, 

който е в моя папка за днешното заседание. Проектът е представен 

на вниманието на  господин Ивков в качеството му на ръководител 

на съответната работна група. Искам да кажа, че поне при мен по 

телефона, който е предоставен на сайта на Централната избирателна 

комисия, постъпиха два въпроса относно реда, процедурата за 
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събиране на подписи за независими кандидати в рамките на 

предстоящата предизборна кампания. Това е дейност, която е 

възложена от закона на инициативните комитети. Аз първоначално 

бях подготвил отговор, който касае материалното право, тоест, хора, 

които биха могли да подкрепят подобни подписки. Става дума за 

списъка, Приложение № 67-МИ. Съкратих драстично до два абзаца 

предложения текст. Има нов вариант, който е представен в 15,21 ч.   

Въпросът, който предлагам да се формулира максимално 

общо, е по какъв ред и кога инициативните комитети събират 

подписи от избиратели в подкрепа на регистрация на независим 

кандидат за общински съветник или за кмет от Общинската 

избирателна комисия.  

Предлагам три абзаца, съвсем кратки, като уточняваме, че 

тези подписи се събират в списък – Приложение № 67-МИ и се 

събират след регистрацията на инициативния комите съгласно 

Решение № 937. Уточняваме, че съгласно Решение № 937 самите 

инициативни комитети следва да оповестят на своите сайтове, както 

стана дума вече, и по друг публичен начин датата и часа, от когато 

започват да получават документи за регистрация на инициативните 

комитети. Самите общински избирателни комисии трябва на сайта 

да уточнят датата и часа, от който започват да получават документи 

за регистрация. 

Също така специално се подчертава тук, че подписите се 

събират от съответния инициативен комитет само в периода от 

регистрацията му, а тя трябва да бъде не по-късно от 16 септември 

2019 г., до внасяне на заявлението за регистрация на кандидата за 

общински съветник. Това трябва да стане не по-късно от 32 дни 

преди изборния ден. Но да подчертая, че в края на тези три 

изречения изрично се сочи, че не се допуска събиране на подписи от 

избиратели в списъка за подкрепа на независим кандидат преди 

регистрацията на съответния инициативен комитет.  
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Да,  в ОИК.  То го има и във въпроса, разбира се. Съгласен 

съм с добавката „в Общинска избирателна комисия“. Всъщност тук 

следваме разписаното в решението, разписаното в закона, в 

изборната книга. Но по-същественото, което предлагам – можем да 

направим и по-къс вариант – е, че интересът, който има към 

създаване на инициативни комитети като цяло и към събиране на 

съответните подписи, и трудността в един много кратък срок те да 

съберат определения брой подписи, особено в малките общини, 

може да бъде съчетано, като оповестим, че в един доста по-ранен 

срок от крайния за регистрация на инициативните комитети, а 

именно 16 септември, може да се депозират тези заявления за 

регистрация на инициативни комитети, в различните общински 

избирателни комисии е различно, съответно в доста по-ранен срок 

да започне събирането на съответните подписки. 

Това е моето предложение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Виждате въпроса и 

отговора, колеги. Трябва ли да го има последното изречение. От 

предпоследното е видно, че само в този период се прави подписката. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз също предлагам последното 

изречение да отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Цитирали сме 

категорично срока. 

Колеги, по отговора? Решихме да има такава страница, 

решихме да има такава рубрика.  

Колеги, имате думата за бележки към проекта за въпрос-

отговор. 

Ако няма други изказвания, колеги, процедура по гласуване 

на въпроса и отговора на  господин Николов без последния абзац. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

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

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Имате ли друг доклад,  господин Николов? Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: С вх. № МИ-22-86 от 04.09.2019 г. е 

постъпило искане от гражданин, който заявява, че не може да 

получи регистрация на ПИК. 

Аз проведох разговори с фирмата, която обслужва нашата 

страница. Но ще помоля да препратим това питане и да получим 

официален отговор от страна на "Информационно обслужване" АД. 

Да препратим на "Информационно обслужване" АД и съответно да 

ни дадат подробности защо не може да получи такъв ПИК. 

Колеги, докладвах този въпрос. Той се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Наистина предлагам 

на този етап дотолкова, доколкото наистина тази възможност не е 

активна да бъде за сведение. 

И последно, докладвам преписка, която току-що получих с 

вх. № МИ-08-33 от 05.09.2019 г. Това е писмо от Върховния 

административен съд до Централната избирателна комисия, с което 

във връзка с влязло в сила решение от 05.09.2019 г., постановено по 

дело № 9826 на IV Отделение, ни изпращат копие от придружително 

писмо от 03.09.2019 г. на ЦИК ведно с ксерокопие от жалба, 

подадена от съответната партия, както и копие от обжалваното 

решение. 

Също го докладвам за сведение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Госпожо Солакова, 

имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Дали мога да докладвам първо 

проект на решение за промяна в ОИК – Петрич?  
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Току –що пристигна по пощата писмо от кмета на община 

Петрич заедно с предложение, като такова не е необходимо кметът 

да отправя до Централната избирателна комисия. 

Приложено е предложение за промяна в състава на ОИК – 

Петрич, от упълномощен представител на Демократична България – 

Обединение.  

Към писмото освен предложението имаме приложено 

заявление от Радослав Василев Стойчев, назначен за член на ОИК – 

Петрич, с посочени мотиви, които също не са необходими. 

Имаме приложена декларация от лицето, което се предлага да 

заеме освободеното място като член в ОИК-Петрич – Велина 

Георгиева Пиргова, в оригинал заедно с копие от диплома за 

завършено образование, включително удостоверение за 

правоспособност. Приложени са и пълномощни. Такива 

пълномощни има по принцип в папката на ОИК – Петрич. 

Във вътрешната мрежа има проект на решение, колеги. 

Предлагам ви да приемем решение за освобождаване от състава на 

ОИК – Петрич, на Радослав Василев Стойчев като член на ОИК със 

съответното ЕГН. 

Тъй като вече са изпратени удостоверенията, да включим в 

диспозитива диспозитив за анулиране на удостоверението. Да 

назначим за член на ОИК-Петрич, Велина Георгиева Пиргова със 

съответното ЕГН. На това новоназначено лице да се издаде 

удостоверение.  

Във вътрешна мрежа има публикувана и справка за 

изпратените удостоверения за ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? Ако няма, моля, процедура по гласуване за промяна в 

състава на ОИК – Петрич. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина 
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Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 977-МИ. 

Заповядайте,  госпожо Солакова, за другия Ваш доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо, което сме получили от Печатницата на БНБ. То е с копие до 

министъра на финансите и до главния секретар по повод на нашето 

искане да изразят становище по предложението на Националното 

сдружение на общините в Република България по проекта за 

осъществяване на контрол при отпечатване на бюлетините. 

Виждате, становището в общи линии е, че не възразяват 

срещу направените предложения от Националното сдружение на 

общините в Република България. Но, от друга страна, искат 

предварително да бъдат уведомени, както винаги, за 

упълномощените лица, които ще получават бюлетините на 

територията на съответната печатница, която ги е изработила. 

Тази бележка, разбира се, ние ще я приемем и за втория тур 

непременно да се предвиди, че доставката на бюлетините се 

осъществява до започване на зареждане на секциите. 

Има и второ писмо от Печатница на БНБ заедно с приемо-

предавателен протокол. Все още председателката не ги е разпечатала 

в пликовете. Получили сме предложението за техническите 

характеристики на бюлетините. Следващата седмица сигурно ние ще 

ги разгледаме и ще ги приемем. 

Колеги, докладвам ви писмо от Националния статистически 

институт по повод на запитване от ООН – жени, в Ню Йорк. С оглед 

постигане на равнопоставеност между половете и разширяване 

правата и възможностите на жените – не знам как ще се разширяват 
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възможностите – дали Централната избирателна комисия разполага 

с информация колко от избраните общински съветници през 2015 г. 

са жени. 

В тази връзка ни предоставят и телефон за контакт, ако ни 

трябва допълнителна информация. На този етап не мога да ви 

предоставя отговор. Ако не се сдобия с такава до понеделник, 

писмото ще остане с отговор, че не разполагаме с такава 

статистическа информация. 

На следващо място ви уведомявам, че от НСИ са ни дали 

лице за контакт с уточнението, че не участват пряко в изборния 

процес и нямат компетентности. 

Докладвам ви, че от Националната агенция за приходите – 

Централно управление, сме получили в отговор на запитване от 

лица, които са били включвани в съставите на секционни 

избирателни комисии извън страната, по отношение на 

здравноосигурителния статус. 

Колеги, в общи линии, административно решение на въпроса 

може да се намери само, ако лицата, назначени за членове на 

секционни избирателни комисии, подават съответна декларация в 

момента, в който изпълняват тези функции и получават 

възнаграждението си. В противен случай с обратно действие явно по 

административен ред решение няма да има. 

Аз ви го докладвам за сведение. Ще го имаме предвид и при 

изготвяне на анализа до Народното събрание. 

Докладвам ви за сведение материали, които получихме от 

Общинска избирателна комисия – Драгоман. Виждам, че много 

комисии, които не разполагат с електронен подпис, за да могат да 

публикуват своите приети решения, протоколи, информация за 

дневен ред, за следващо насрочено заседание, за дежурства, които 

организират в Общинската избирателна комисия, както и други 

съобщения на страницата си, ги изпращат на нас. Но аз мисля, че 
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вече всеки момент всички подстраници на ОИК на страницата на 

Централната избирателна комисия ще започнат да действат 

нормално и пълноценно. 

Докладвам ви една информация, която сме получили от 

служителите в администрацията Милена Радославова, Веселина 

Тихолова, които имат право да правят справки в регистъра на 

населението. Въз основа на протоколни решения на Централната 

избирателна комисия и по възлагане от колеги, виждате, че има 

извършени справки, за което има данни по приложената справка. Тя 

съдържа и за един предходен период от време такава. 

Довеждам до знанието ви за сведение тази информация. 

Колеги, по електронната поща от "Информационно 

обслужване" АД в отговор на нашето писмо, с което поискахме 

писмено да ни предоставят информация за готовността за 

планираните дейности и за всички предприети до тогава дейности за 

осигуряване работата на общинските избирателни комисии и на 

техните страници.  Господин Станев от името на "Информационно 

обслужване" АД ни информира, че екипи на дружеството са в 

контакт с назначените ОИК. Предоставят паролите за достъп до 

електронните пощи и електронните подписи. Виждате, че по план за 

05, 07 и 09 има предвидени някои общински избирателни комисии, с 

които "Информационно обслужване" АД трябва да се свържат. В 

случай че ви потърсят, просто да имате тази информация. 

Докладвам ви за техническите екипи, които са назначени със 

заповед на кмета на Столична община. Информацията е във 

вътрешната мрежа. Тя ще бъде обобщена и публикувана във 

вътрешната мрежа на ЦИК. 

Докладвам ви писмо от администрацията на Министерския 

съвет. Главният секретар ни информира, че от администрацията на 

Министерския съвет във връзка с възлагането на обществената 

поръчка за изработка на хартиени бюлетини може да се включи 
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Виктория Георгиева Игнатова. Ще потърсим нейното съдействие по 

отношение на документацията в периода по разглеждане на 

документите, както и воденето на преговорите като член на 

комисията. 

В общи линии, мисля, че ще се справим. 

От "Информационно обслужване" АД в отговор на същото 

наше писмо имаме писмо от  господин Илия Горанов. Той ни 

уведомява, че на интернет-страницата са параметризирани и са 

публикувани всички общински избирателни комисии. Зареждат се – 

за това говорим още от вчера, а днес виждате, че страниците на 

някои общински избирателни комисии са запълнени с информация 

във връзка с работата, която започнаха на 4 септември. Имат 

електронни пощенски кутии. Имат издадени за всички пароли, а за 

предишните общински избирателни комисии информацията е 

архивирана.  

Уважаеми колеги, докладвам ви докладна записка от госпожа 

Манолова като директор на Дирекция „Администрация“. Тя 

предлага закупуване на нови прозрачни кутии, най-вече във връзка с 

предстоящия жребий.  

Направили са запитване по е-mail до фирма „Маус ПС“ ООД, 

от която са закупувани предишните урни, които към момента не 

могат да се използват. За период от седем работни дни могат да 

бъдат произведени с цена за една урна 74 лв. без ДДС. За три урни – 

222 лв. без ДДС или 266,40 лв. с ДДС. 

Предлагам да одобрим този разход и да възложим 

закупуването на три кутии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, гласуваме 

разход за закупуване на три кутии за предстоящото теглене на 

жребий. 

Процедура по гласуване, моля. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Колега Бойкинова, по т. „Разни“ казахте, че имате доклад. 

Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз също имам две 

писма по подобие на доклада на колегата Йосифова. Едното 

запитване е от  господин Борис Ангелов. То е от 27.08.2019 г., тоест, 

преди приемането на принципното ни решение и в него той поставя 

въпросите относно разпоредбата на чл. 128, ал. 1 и ал. 2. Молбата му 

е за коментар по така наречените разпоредби. 

Предлагам да му отговорим, че в Решение № 936-МИ от 

02.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, Раздел II, т. 1 и т. 

2 са регламентирани правилата относно наименованията и 

абревиатурата на местна коалиция, съгласно които наименованието 

или абревиатурата на местна коалиция съдържа само 

наименованието или абревиатурата на някои от участващите в нея 

партии и коалиции и съответно могат в скоби да се добавя 

наименованието или абревиатурата на другите участващи в 

коалицията партии и коалиции и ви предлагам този отговор на  

господин Ангелов. 

Другото ми писмо е отговор на  господин Михайлов, който 

поставя същия въпрос с конкретно питане, може ли, примерно, 

коалиция „Бъдеще за община Х – алтернатива за община Х“, в скоби 

абревиатурите на партии. Отговорът е същият, като само съм 

добавила: „Предвид горното, на конкретно поставения от вас въпрос 

ви отговаряме, че наименование на местна коалиция „Бъдеще за 
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община Х – алтернатива за община Х“ и други подобни не отговаря 

на изискванията за наименование или абревиатура на местна 

коалиция съгласно Решение № 936-МИ. 

Това са двата отговора, които са почти идентични и касаят 

правилата относно наименование или абревиатура на местна 

коалиция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние вече гласувахме 

подобен отговор на госпожа Йосифова.  

Ако няма изказвания,  господин Ивков искаше думата. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам тези два отговора да се 

компилират в един, като се абстрахираме от личността на подателя 

на въпроса и моля докладчиците да ми дадат да ги обработя и 

веднага след празничните за страната дни да докладвам една група 

въпроси, които да качваме в рубриката вече малко по-интензивно.  

Другото нещо. Това е молба след заседанието да ми го 

дадете. 

Този въпрос не е точно такъв. Ние хубаво му отговаряме, и 

там така отговаряхме, но аз се запознах с този въпрос. Поставят един 

доста сериозен казус с противоречие с Изборния кодекс за мен, 

където казва, че без да цитирам членове, тя мисля, че ги е цитирала в 

отговора, от една страна, забраната наименованието на партии, 

коалиции и т.н. не важи, когато:…. И дават две хипотези. Едната е, 

когато имаме участваща партия или коалиция в местната, а ,от друга 

страна, когато имаме нотариална заверка на подписите, тоест, за 

външна, което противоречи на първата алинея. Тоест, то позволява 

да има и външна коалиция, ако имаме нотариална заверка на 

подписите. Това е логиката, а в същото време в другата алинея 

забранява. Казва само наименование. Това е въпросът на човека 

реално. Тоест, той иска да каже възможността за отпадане на 

забраната с нотариална заверка на подписите дерогира ли забраната 
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да носи само наименованието на една, участваща в коалицията 

партия. Това е въпросът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Госпожо Бойкинова, 

заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Неслучайно при доклада ви обърнах 

внимание, че поставеният въпрос е от 27.08.2019 г., тоест, преди 

взимане на принципното решение. А по повод принципното 

решение, уреждане на тези правила, ние надълго и нашироко 

дискутирахме разпоредбата на чл. 128. И, за да няма заблуждение у 

хората, приехме точно, кратко и ясно какво трябва да съдържа 

наименованието на местната коалиция, с което считам, че сме 

внесли яснота и няма нужда да отговаряме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други 

изказвания, моля, процедура по гласуване на предложените отговори 

от госпожа Бойкинова. 

Гласуваме, колеги. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Продължавайте, колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, има един отговор 

до  господин Чобанов, който ни казва, че не е видял Решение № 706-

МИ на ЦИК за местните избори. Тоест, това са правилата за 

регистрация на кандидат за общински съветник, издигнат от 

инициативен комитет. 
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Отговаряме му, че правилата са уредени с Решение № 943-

МИ и съответните раздели са цитирани от решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване. Виждам, че няма желаещи за изказвания. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, да се върнем към регистрация на партии и коалиции. 

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: С писмо с вх. № МИ-22-88 от 

05.09.2019 г. предлагам, като постигнем съгласие по отговора, да го 

качим също в рубриката. 

Пита ни  господин Раджеб Алиев има ли право едно лице да 

се кандидатира едновременно като независим кандидат за общински 

съветник и като независим кандидат за кмет с два различни 

инициативни комитета. 

Предлагам отговор: да,  няма законова пречка. Кратък 

отговор, който да качим. Кратък е, но явно е, че и това е един от 

въпросите, които не могат добре да се разберат. Защото, от една 

страна, има забрана да се кандидатира за кмет в повече от един 

район, има забрана да е общински съветник в повече от един район. 

Тук са относими чл. 413 – има забрана повече от един инициативен 

комитет да го издига за кмет.  

Така че въпросът е добър и мисля да ви предложа отговор: 

Да, няма законова пречка да бъде кандидатиран от два различни 

инициативни комитета за общински съветник и за кмет. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Докато сме на тема „въпроси и отговори“ да кажа, че 

съм качил във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 

вчерашно заседание въпрос, на който отговорихме вчера и решихме 

да бъде сложен в рубриката „Въпроси и отговори“. 

Накратко припомням. Общинската администрация беше 

отказала да приеме архива на ОИК с мандат 2015 – 2019 г. по 

някаква измислена причина. Отговорът е, че не може да откаже, като 

всичко, което се приема, се описва. 

 Господин Ивков ще го редактира. Общинската 

администрация няма основания да откаже да приеме документи и 

печатите на ОИК с мандат 2015 – 2019 г., които са налични при 

предаването, съответно да откаже да подпише приемо-

предавателния протокол, в който материалите са описани. 

Някой, ако иска, може да добави нещо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: А отговора на  

господин Ивков? Не сме довършили въпроса на  господин Ивков. Да 

гласуваме ли отговора му за инициативните комитети? 

Процедура по гласуване отговора на  господин Ивков, колеги. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –  1 (Георги Баханов).  

Предложението се приема. 

Нямаше развиване на друго становище. Затова така се 

обединихме. Ако искате, да го помислим, да не го изпращаме още? 

Докладчикът? 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Съгласен съм да изчакам. Но в 

понеделник ще го докладвам. Имаме време, не ни гони срок. Ако 

има несигурност и други становища, не е лошо да се чуят. 

Тоест, оставям го за понеделник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

И още една добра вест, колеги. Съдът е отхвърлил жалбата за 

Ардино. Така че единствено жалбата на Созопол остана за ново, 

повторно разглеждане. 

 Господин Ивков, заповядайте. Имате известен броя доклади 

за регистрации на партии и коалиции. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали са публикувани три проекта за регистрации на 

партии за участие в изборите за общински съветници и за кметове в 

Централната избирателна комисия. 

Започвам с проект на решение за регистрация на ПП 

Движение Инициатива за Ботевградска община за участие в 

изборите. Виждате го в папка с мои инициали от днешно заседание.  

Предлагам, тъй като са налице всички необходими и 

изискуеми реквизити, които са ни вече доста добре известни, да не 

ги повтарям, в т. от 1 до 8 в проекта на решение описани, а именно: 

удостоверение, двете декларации, удостоверение от Сметна палата, 

банкова референция, списък на лицата от подписката, списък на 

лицата, които ще отговарят за приходи, разходи и счетоводната 

отчетност и пълномощно в полза на лицата, които ще изготвят 

списъците с избиратели, който не е изискуем реквизит,  но е 

приложен и съм го описал. 

Предлагам ви да решим да регистрираме ПП Движение 

Инициатива за Ботевградска община и наименованието на партията 

за отпечатване в бюлетината е идентично с  регистрираното 

наименование. 

Решението подлежи на обжалване. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Виждате проекта за решение. Има ли изказвания, колеги, по 

проекта? Бележки? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имаме протокола на ГД  ГРАО, имат 

2 500 подписа, описано е в решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Извинявайте, колеги, имам само 

въпрос. Тази партия така ли е регистрирана в Софийски градски 

съд? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, така е регистрирана. Имам 

удостоверение за актуално състояние по фирмено дело № 3 000 от 

2003 г., издадено на 16.08.2019 г. за регистрация на ПП с 

наименование Движение инициатива за Ботевградска община. 

(Реплики извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други въпроси, колеги? 

Това беше важно. Не виждам други изказвания. 

Моля, процедура по гласуване решение за регистрация на ПП 

Движение инициатива за Ботевградска община. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 978-МИ. 

Заповядайте, господин Ивков, за следващия Ви доклад. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващият проект е регистрация на ПП 

Национално движение за права и свободи. Идентичен проект. Това е 

самостоятелна партия, от 1 до 8 са изброени реквизитите. Върна се 
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подписката от ГД  ГРАО и виждате номера на протокола. Налице са 

2 500 редовни подписа.  

Предлагам да решим да регистрираме ПП Национално 

движение за права и свободи. Така се изписва и на бюлетината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Няма въпроси. 

Моля, процедура по гласуване решение за регистрация на ПП 

Национално движение за права и свободи. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 979-МИ. 

Заповядайте, господин Ивков, за следващия Ви доклад. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря. Следващият проект е за 

регистрация на Партия на зелените. Яви се лично председателят, без 

упълномощени лица. Представи всички необходими реквизити, 

обективирани в т. 1 до 8. 

Наименованието  на партията е Партия на зелените в 

регистрацията и за изписване в бюлетината е партия на зелените. 

Това е тук особеността. Така е заявено. Ние следваме 

заявлението. 

Имат налице 2 500 подписа. Върна се днес протоколът от 

проверката с вх. № МИ-04-3-12 от ГД  ГРАО. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

по проекта за решение на  господин Ивков. Той приема бележката за 

кавичките във втория абзац от диспозитива. 



61 

 

ИВАЙЛО ИВКОВ: И в трите решения – правим уточнение, 

защото на микрофон го каза председателката – че няма да има 

кавички в диспозитива относно наименованието на партията за 

отпечатване в бюлетината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки има ли? 

Няма. 

Моля, процедура по гласуване решение за регистриране на 

Партия на зелените, колеги. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 980-МИ. 

Приключихте ли с докладите си,  господин Ивков? Да. 

Госпожа Иванова има думата за доклад. Заповядайте, 

госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви проект за 

решение относно регистрация на ПП Политическо движение 

социалдемократи за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

В Централната избирателна комисия постъпи заявление, 

подадено лично от председателя и представляващ партията госпожа 

Елена Маргаритова Нонева, заведено под № 9 на 03.09.2019 г. в 

регистъра на партиите на ЦИК. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи 

съгласно изискванията на Изборния кодекс и наше решение. 

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на 

партията в бюлетината като Политическо Движение 
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Социалдемократи, точно така, както го виждате изписано, само с 

големи букви в началото на всяка една от трите думи.  

От протокол с вх. № МИ-04-03-15 от 05.09.2019 г. за 

извършена проверка от ГД  ГРАО в МРРБ  на списъка на 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в 

изборите се установява наличието на необходимите 2 500 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс и на наше 

Решение № 706-МИ, поради което на посочените правни основания 

ви предлагам проект на решение, с който да регистрираме ПП 

Политическо Движение Социалдемократи за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

Политическо Движение Социалдемократи. 

Решението подлежи на обжалване по предвидения в 

Изборния кодекс ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Въпроси има ли към госпожа Иванова? Бележки към проекта? Няма 

изказвания. 

Моля, процедура по гласуване решението за регистрация на 

Политическо Движение Социалдемократи. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

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

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 981-МИ. 

 Госпожо Бойкинова, заповядайте за доклад. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

проект относно регистрация на коалиция с наименование Дани 

Каназирева и Съюз за Пловдив. 

Постъпило е заявление от представляващите коалицията. 

Това са две партии – Съюз за Пловдив и Съюз за региони.  Заведено 

е под № 2 в регистъра на ЦИК на 02.09.2019 г. Към заявлението е 

приложено решение за създаване на коалиция Дани Каназирева и 

Съюз за Пловдив. Това е наименованието. Казах ви, че е с две 

партии – Съюз за Пловдив и Съюз за региони.  

Съответно са приложени два броя удостоверения за актуално 

състояние на двете партии, образци от подписите на 

представляващите партиите, те са три на брой, тъй като едната 

партия има двама представляващи, образци от подписите на 

представляващите коалицията, образци от печатите на партиите, 

които участват в коалицията, съответно два броя удостоверения от 

Сметната палата за 2016 г., 2017 г. и 2018 г., банково удостоверение 

от 30.08.2019 г. от Централна кооперативна банка за новооткрита 

сметка на името на Съюз за Пловдив, която ще обслужва 

предизборната кампания на коалицията, лицата, които ще отговарят 

за приходите, разходите и счетоводната отчетност, списък от 5 130 

избирателя, подкрепящи регистрацията на коалицията. 

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на 

коалицията в бюлетината като Дани Каназирева и Съюз за Пловдив. 

От протокола на ГД  ГРАО се установява, че са налице 

необходимите 2 500 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

коалицията. 

Считам, че са спазени всички условия на закона и наше 

решение и ви предлагам да регистрираме коалиция Дани Каназирева 

и Съюз за Пловдив. 

Наименованието е абсолютно същото, което ви прочетох 

преди малко, за отпечатване в бюлетината.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Току-що, слушайки текста, ми 

хрумна, че всъщност Дани Каназирева и Съюз за Пловдив звучи 

като коалиция, което законът забранява. Не може БСП и 

Социалдемократи! По принцип няма как да има коалиция между 

политическа партия и физическо лице, което и да е то. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Коалицията е между две партии – 

Съюз региони и Съюз за Пловдив. Но наименованието е Дани 

Каназирева и Съюз за Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Димитров, 

заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: На мен ми звучи като коалиция 

между Дани Каназирева и Съюз за Пловдив. Така е изписано, няма 

значение какви документи представя. Тя не представя документи, тя 

е физическо лице. Коалиция между партия – все едно дали е партия 

или коалиция – и физическо лице не може да има. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Продължаваме обсъждането. Интересен е казусът. 

 Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, тук чета дословно чл. 128 от 

Изборния кодекс: „Наименованието или абревиатурата на коалиция, 

включително на местна коалиция, не може да повтаря 

наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по 

Закона за политическите партии до датата на обнародване в 

"Държавен вестник" на Указа на президента или решението на 

Народното събрание за насрочване на изборите, включително чрез 

прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.“ 

Доколкото виждам, наименованието на тази коалиция е Дани 

Каназирева и Съюз за Пловдив. Това може да се счете, че има 

преповторение на една партия с наименованието на коалицията, а 
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именно Съюз за Пловдив. Това е една от съставящите партии, което 

съществува и в заглавието на коалицията чрез прибавяне на името 

на Дани Каназирева, което считам, че ще бъде в противоречие на чл. 

128, ал. 1 от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?  

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да стигнем до ал. 2 – забраната кога 

не се прилага. Естествено, когато се включва някоя съставна партия. 

Съответно в наименованието е включен Съюз за Пловдив, която е 

една от съставните партии в коалицията и е най-логично пък да 

фигурира нейното наименование.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги, желаещи 

да се изкажат? 

 Госпожо Бойкинова, заповядайте отново.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: „Забраната по ал. 1 не се прилага, 

когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря 

наименование или абревиатурата на някоя от участващите в нея 

партии,“ в която хипотеза сме, „както и при наличие на съгласие в 

писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, 

представляващи коалицията, когато наименованието на тази 

коалиция повтаря наименованието на коалиция, регистрирана в ЦИК 

за изборите за Народно събрание през 2017 г. или на парламентарна 

група.“ 

Тогава искаш нотариална заверка от ръководството на 

парламентарната група. Но от партията никога не се иска 

нотариална заверка и аз мисля, че тази хипотеза е много ясна. С 

години сме правили регистрация на подобни коалиции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се, само за яснота. Коалиция се 

създава между партии. Т. 1 текстът звучи: „Създава коалиция Дани 
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Каназирева и Съюз за Пловдив“. Това са две различни неща. 

Коалиция е само между партии, а наименование и т.н. са съвсем 

друг тип юридически истории. Коалиция е само между партии. 

„Между политически субекти“ – така, както е изписано, въвежда в 

заблуждение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?   

Господин Ивков, заповядайте. И аз ще взема думата, но сега  

господин Ивков я поиска. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мен тук регистрацията на партии 

касае едно абсолютно пар екселанс охранително производство. Има 

реквизити в Изборния кодекс, на които трябва да отговарят 

заявителите за регистрация, имаме и принципно решение в тази 

насока. След като са налице всички реквизити, след като нямаме 

нарушение на която и да е забрана, считам, че ние трябва да 

регистрираме съответния субект.  

Единственият мотив, който донякъде си струва да обсъдим, 

не донякъде, а си струва, е наистина духът на закона и това, че 

коалицията е винаги от партии, което аз споменах и на 

предварителните обсъждания, а сега колегата Чаушев също спомена, 

без да сме го обсъждали. 

Дали не въвежда в заблуждение една коалиция, когато има 

името на физическо лице и то известен политик? Но аз съм против 

това разширено тълкуване и против да слагаме отделни рестрикции, 

които не съществуват в Кодекса и ви напомням прясната практика 

на Централната избирателна комисия в това отношение, 

регистрирайки коалиция „За Валери Симеонов“ на европейските 

избори, без никакви дебати.  

Така че дори да има резон в това и да си струва да се 

обмисли, считам, че ние вече сме създали практика за обратното и то 

съвсем скоро и то този състав на ЦИК, и то без никакви възражения, 

и без никакви обсъждания.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Аз искам да взема думата, колеги.  

Макар и да няма конкретна пряка законова забрана, ако 

трябва да тълкуваме буквално закона – чл. 128  от Изборния кодекс 

– аз считам, че наименованието, което се предлага на тази коалиция, 

заобикаля целта на закона, то е подвеждащо. Физическо лице и 

партия и това наименование на една коалиция от други двама 

субекти – не мисля, че цялата политическа платформа трябва да се 

запълни с имена на физически лица. 

И все пак ние трябва да тълкуваме закона, а не да го 

прилагаме буквата му буквално и да имаме малко мъдрост и зрялост, 

както се казва.  

Затова на мен ми се струва, че макар да са редовни от външна 

страна документите, трябва да дадем срок на подалите искането за 

регистрация да променят наименованието на коалицията, да я 

приведат в съответствие с целта и духа на закона и тогава да 

направим регистрацията. 

Това го правя като предложение и след други изказвания, ако 

има, ще го подложа и на гласуване, защото то е преюдициално 

спрямо основния въпрос за регистрацията на тази коалиция.  

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако приемем Вашата теза и че в 

обратната теза, тоест, моята, няма мъдрост, то какви указания да 

дадем точно? Да не се казва така! А как да се казва? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние не можем да кажем 

как да се казва. Казваме, че не може така. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, какво да укажем, ако можете да си 

продължите мисълта? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да не носи 

наименование на физически лица. Да променят наименованието си. 

Ние не можем да им казваме как да се наричат. 
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 Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: На първо място изказването ми е като 

реплика на колегата Ивков в една част от неговото изказване и в 

подкрепа на изказването на  госпожа Стоева, а именно, че идеята и 

духа на закона е регистрацията в Централната избирателна комисия 

на партии и коалиции да се прави, за да участват тези партии и 

коалиции на местните избори по места. След това да бъдат 

регистрирани като такива партии в повече населени места. Това е 

идеята на закона или като коалиция между партии.  

В тази насока репликата ми към колегата Ивков е, че тази 

коалиция, която регистрирахме „Патриоти за Валери Симеонов“, 

беше за избори на национално ниво. Така, както е посочено 

наименованието, това е име на тази коалиция Дани Каназирева и 

Съюз за Пловдив. Това предполага Дани Каназирева като физическо 

лице. В наименованието има имена на физическо лице и Съюз за 

Пловдив. Тоест, означава, че тази коалиция е логично да участва 

само в изборите за Пловдив. Не виждам как тази коалиция ще 

участва в изборите за гр. Сандански, примерно, за община 

Сандански, за София или за Каспичан.  

Идеята е явно единствено и само да участват в изборите за 

Пловдив. Така че считам точно поради това, че има заобикаляне на 

закона, за да се избегне забраната или разпоредбата на чл. 128, ал. 1, 

изречение последно, отнасящо се за местните коалиции. 

Считам, че това е един от основните мотиви, за да бъде 

посочено това име в тази коалиция. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така всички могат 

първо да се регистрират в ЦИК и да участват на местните избори. 

Иначе знаем, че там няма да бъдат регистрирани. 

Заповядайте, господин Ивков. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Като дуплика ще кажа, че още по-силно е 

основанието при Коалиция за Валери Симеонов, защото тук ще 

подведем само пловдивчани по Вашите думи, пък там сме подвели 

цялата страна с пълното единодушие на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?  Ако 

няма други изказвания, колеги, по правилника подлагам на 

гласуване моето предложение – да дадем срок за промяна в 

наименованието на коалицията. 

Процедура на гласуване, моля. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против – 3 (Бойчо Арнаудов, 

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова).  

Предложението се приема. 

Без имена на физически лица. Наименованието да не съдържа 

имена на физическо лице. 

Колеги, продължаваме.  

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

проект относно регистрация на ПП Възраждане. Постъпило е 

заявление за регистрация от ПП Възраждане, подписано от Костадин 

Тодоров Костадинов, заведено под № 11 от регистъра на партиите в 

ЦИК на 04.09.2019 г. Към заявлението са приложени удостоверения 

за актуално правно състояние на партията, декларация-образец от 

подписа на представляващия, декларация-образец от печата, 

удостоверение от Сметната палата за предходните три години за 

внесени отчети, удостоверение от Инвестбанк за банкова сметка, 

която ще обслужва предизборната кампания на партията, списък, 
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съдържащ три имена, ЕГН, саморъчен подпис на 3 226 избиратели и 

съответно лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на партията. 

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на 

партията в бюлетината като Възраждане.  

От протокола на ГД  ГРАО се установява, че са налице 

необходимите 2 500 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията. 

Предвид, че приложените документи и заявления отговарят 

на условията на Изборния кодекс и на наше решение за регистрация 

на партията, предлагам ви да регистрираме ПП Възраждане за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. с наименование за отпечатване в бюлетината 

Възраждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, доклада 

за ПП Възраждане. Има ли бележки по проекта? Възражения, 

въпроси към докладчика?  

Колеги, ако няма бележки, моля, процедура по гласуване 

Регистрацията на ПП Възраждане.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –  няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 982-МИ. 

 Господин Николов, имате думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, с входящ № 10 в 

регистъра на политическите партии е постъпило заявление за 

регистрация на ПП Съюз на демократичните сили за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 
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2019 г.  заявлението е окомплектовано с всички необходими 

документи. Представено е удостоверение за актуално правно 

състояние по фирмено дело № 1661/1997 г. на Софийски градски 

съд. То е издадено на 20.08.2019 г. Има образец от подписа на 

представляващия партията  господин Румен Димитров Христов, 

образец от печата на партията, списък, съдържащ три имена, ЕГН, 

саморъчен подпис на заявени 7 558 избиратели, подкрепящи 

партията, удостоверение от Сметната палата затова, че са 

представяни необходимите финансови годишни отчети за 

последните три години, удостоверение също така от банка относно 

актуална банкова сметка. Посочено е лице, което да отговаря за 

финансовите дела – приходите, разходите и счетоводната отчетност 

на съответната партия. 

Заявеното наименование за отпечатване на бюлетината е ПП 

Съюз на демократичните сили.  

Извършена е също така проверка на подписите, които са 

фактически представени. Оказа се, че имат достатъчен брой – над 

2500 лица са с коректни записи.  

Така че представям проект за решение във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали за днешно заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

по предложения проект  за решение. Бележки има ли към решението.  

Господин Николов имаше подробен доклад. 

Ако няма бележки, моля, процедура по гласуване решението 

за регистрация на ПП Съюз на демократичните сили. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 
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Решението има  № 983-МИ. 

 Госпожо Стойчева, заповядайте за доклад. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали под проектен № 1036 можете да се 

запознаете с проект на решение относно регистрация на ПП 

Българска Нова Демокрация за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Постъпило е заявление за регистрация от цитираната 

политическа партия, подписано от Борислав Любенов Великов в 

качеството му на представляващ партията, заведено под № 12 в 

регистъра на партиите на Централната избирателна комисия. Към 

заявлението са приложени всички изискуеми документи. Заявено е 

искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, 

като ПП Българска Нова Демокрация.  

От протокол със съответния входящ номер на ЦИК от ГД  

ГРАО в МРРБ за извършена проверка на списъка на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на ПП Българска Нова Демокрация, се 

установява спазването на съответните разпоредби от Изборния 

кодекс за наличие на необходимите 2 500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията. 

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс за 

регистрация и съответното решение на Централната избирателна 

комисия за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г., предвид на което и на цитираните в проекта правни 

основания предлагам решение: регистрира партия Българска Нова 

Демокрация за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ПП Българска Нова Демокрация. 

Решението подлежи на обжалване по съответния ред. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли бележки към проекта за решение? Няма. 

Моля, процедура за гласуване, колеги. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

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

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има  № 984-МИ. 

Заповядайте, госпожо Стойчева, за следващия Ви доклад. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Още един доклад, колеги. Също във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали се намира проектен № 

1030. Можете да се запознаете с проект на решение относно 

обявяване на Николай Георгиев Иванов за народен представител от 

Шести изборен район – Врачански. 

С писмо със съответния входящ номер от 05.09.2019 г. в 

Централната избирателна комисия е получено Решение на 

Народното събрание от 04.09.2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 

1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са 

прекратени пълномощията на Иван Киров Генов като народен 

представител от Шести изборен район – Врачански, издигнат от 

листата на Коалиция БСП за България в 44-то Народно събрание. 

Предвид горното и на съответните правни основания 

Централната избирателна комисия реши: обявява Николай Георгиев 

Иванов със съответното ЕГН за народен представител в 44-то 

Народно събрание от листата на Коалиция БСП за България от 

Шести изборен район – Врачански. 

Решението да се обнародва в "Държавен вестник". 
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Има изготвени и две писма - до председателя на Народното 

събрание и до управляващия "Държавен вестник" за съответното 

обнародване на решението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки към 

проекта? Трябва да има „съгласно извършената проверка 

следващият в списъка…“ - така въобще не е ясно защо това лице се 

избира за народен представител. На нас е ясно откъде идва, но 

решението не е за нас. Трябва да има в мотивите защо обявява него. 

Просто да има едно изречение защо това лице, което обявяваме за 

народен представител, е в правата си точно по списъка да заеме това 

място. Фактическото основание, откъде произхожда нашето 

решение. 

Колеги, с това допълнение, ако сте съгласни, издиктувано 

сега, да гласуваме решението за обявяване на Николай Георгиев 

Иванов за народен представител. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има  № 985-НС. 

 Господин Арнаудов, имате думата. Заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, постъпило е 

заявление от коалиция Кауза Пловдив, подписано от Георги Петров 

Титюков, представляващ коалицията, заведено под № 4 на 

04.09.2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, 

а именно удостоверение за актуално състояние на партия Кауза 

Бългория, удостоверение за актуално състояние на Партия Новите 
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лидери, образци от подписите на представляващите съставните 

партии образци от печатите на съставните партии, удостоверения от 

Сметната палата за двете партии, решение за образуване на 

коалиция Кауза Пловдив, образец от подписа на представляващия 

коалицията Георги Петров Титюков, списък от 3 630 избиратели, 

подкрепящи регистрация на коалицията, банково удостоверение за 

банкова сметка на името на партия Кауза България, лицето, което ще 

отговаря за приходите, разходите, счетоводната отчетност на 

коалицията. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на 

коалицията в бюлетината като Коалиция Кауза Пловдив. 

От протокол с вх. № МИ-04-03-19 от 05.09.2019 г. на ГД  

ГРАО в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, 

подкрепящи регистрация на коалиция Кауза Пловдив в ЦИК се 

установи наличие на необходимите 2 500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията. 

Налице са законовите изисквания, посочени в Изборния 

кодекс, както и решение на ЦИК и в тази връзка ви предлагам 

Централната избирателна комисия да регистрира коалиция Кауза 

Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 27 октомври 2019 г.  

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината 

е Коалиция Кауза Пловдив. 

Без кавички, махнал съм ги. 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, доклада. 

Коалиция Кауза Пловдив! Колеги, имате думата.  

Ако няма, колеги, въпроси, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч 

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

против –   1 (Таня Цанева).  

Решението се приема. 

Решението има № 986-МИ. 

Заповядайте, колега Войнов. Имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, искам да ви докладвам 

проект на решение относно назначаване на Общинска избирателна 

комисия в община Созопол. С Решение № 12139 от 05.09.2019 г. на 

Върховния административен съд, с което ви запозна колегата 

Николов, е отменено Решение № 922-МИ от 30.08.2019 г. на 

Централната избирателна комисия за назначаване на Общинска 

избирателна комисия в община Созопол. Преписката е върната за 

ново разглеждане от ЦИК за назначаване на ОИК в община Созопол 

при спазване указанията на съда при тълкуване и прилагане на 

разпоредбата на чл. 75 от Изборния кодекс. 

Мотивите на решение са, че Върховният административен 

съд е приел, че решението на ЦИК е незаконосъобразно, тъй като 

при постановяването му е съобразено предложение на Коалиция 

БСП за България, която не е участвала в проведените консултации 

на 19.08.2019 г. 

При изпълнение на дадените задължителни указания от ВАС 

ЦИК приема за установено следното: съгласно Решение № 600 на 

ЦИК съставът на ОИК с 11 членове е както следва: за Партия ГЕРБ – 

4 членове, За Коалиция БСП за България – 4 членове, за Коалиция 

Обединени патриоти – 1 член, за Партия ДПС – 1 член, за Партия 

ВОЛЯ – 1 член. Извън този брой Коалиция Демократична България - 

Обединение има право на 1 член. 

Независимо от липсата на участие на упълномощен 

представител на Коалиция БСП за България на проведените на 19 

август консултации при кмета на община Созопол предложението за 
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назначаване на представители на коалицията в състава на комисията 

е постъпило в срока за изпращане на ЦИК на направените 

предложения за състав на ОИК съгласно Решение № 600, а именно 

24-ти август. Липсват пречки в състава на ОИК да бъдат назначени 

предложените от коалицията лица. 

Видно от преписката Коалиция БСП за България е направила 

предложение от Атанас Георгиев Мирчев, от Тихомир Йорданов 

Янакиев, който е упълномощен представител на коалицията за 

горните четири лица. Като се отчита правото на Коалиция БСП за 

България съгласно Решение № 600 да има четирима членове, 

Централната избирателна комисия приема, че следва да се уважи 

предложението на коалицията. В противен случай съставът на 

Общинската избирателна комисия от 13 членове ще бъде определен 

в противоречие на изискването за представителство на 

парламентарно представените партии и коалиции съгласно чл. 76, 

ал. 5 от Изборния кодекс, които са заявили своевременно желание да 

бъдат представени в комисията. 

Предвид изложените съображения Централната избирателна 

комисия следва да приеме ново решение, като вземе предвид 

предложените лица от Коалиция БСП за България за членове на 

ОИК. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, 

ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 600 на ЦИК Централната 

избирателна комисия предлагам да вземе следното решение: 

назначава Общинска избирателна комисия в община Созопол, 

област Бургас от 13 членове, както следва: председател Виржиния 

Хайк Караджиян, заместник-председател  Албена Тонева 

Хаджийска, заместник-председател Николай Панчев Чампаров, 

секретар Атанас Георгиев Мирчев, членове: Марияна Стойкова 

Стойчева, Николина Миткова Зафирова, Гана Райкова Бък, Веселина 

Ефтимова Дамянова, Петър Тодоров Чапевов, Мария Христова 



78 

 

Славова, Красиана Георгиева Манолакиева, Емилия Димитрова 

Жавова, Костадина Ганчева Хрусанова. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз бих го направила на 

микрофон, колега Войнов. Сложен е казусът. Аз Ви дадох да 

докладвате за партията. 

Единственото решение, че трябва добре да съобразим 

мотивите на Върховния административен съд. Аз бих искала да 

прочета и мотивите по Общинска избирателна комисия – Ардино. 

Да видим и там какви са съображенията на съда и, като го 

обсъждаме, да направим един сериозен анализ, защото имаме и 

задължителни мотиви на съда. 

Нека да го отложим за обсъждане, за да може цялата комисия 

да се подготви. Знаем, че е бързо, но пък е много сериозни. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предвид изложеното от председателя, 

оттеглям докладването на това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате доклад за 

регистрация на партии и коалиции? 

Колеги, много моля, днес работи, каквото успеем да свършим 

сериозно, задълбочено. Другото заседание ще бъде на 7 септември. 

Утре е почивен ден, празничен. Нека малко да поемете дъх. 

Със заповед съм упълномощила госпожа Йосифова да ме 

замества за времето на моето двудневно отсъствие. Така че ще моля 

на 7 септември да има заседание. Продължаваме, защото периодът е 

тежък, тече регистрацията на партии. Така че, колеги, знам, че има 

разбиране и че, като трябва, се работи. 

 Господин Андреев иска думата за докладване. Заповядайте, 

господин Андреев. 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е 

искане за извършване на замяна в Общинска избирателна комисия в 

община Сапарева баня. В тази връзка ви докладвам писмо, 

постъпило с вх. № МИ-06-255 от 05.09.2019 г., с което се иска 

замяната – приложено е предложение за замяна – на член от ОИК от 

Коалиция БСП за България, а именно на мястото на Ирена Иванова 

Костадинова като член да бъде заменена с Бойко Иванов Ненков, 

който в момента е подаден първоначално като резервен член. 

Приложено е към искането за замяна заявление от госпожа 

Ирена Костадинова, която моли поради лични причини да бъде 

освободена като член на Общинската избирателна комисия. 

Приложена е декларация като приложение от Решение № 600-МИ на 

Бойко Иванов Ненков, както и диплома за завършено висше 

образование, бакалавър, екология и опазване на околната среда. 

С оглед на това ви предлагам да направим замяната, като 

освободим като член на Общинска избирателна комисия – Сапарева 

баня Ирена Иванова Костадинова и на нейно място назначим за член 

на Общинската избирателна комисия Бойко Иванов Ненков, като на 

същия бъде издадено удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада с предложения проект за решение за промени в ОИК – 

Сапарева баня, област Кюстендил. Има ли други предложения по 

проекта за решение?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 987-МИ. 
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 Госпожо Георгиева, заповядайте. Имате думата. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам ви проект на решение за промяна в състава на Общинска 

избирателна комисия – Мизия, област Враца. 

Постъпило е писмо с вх. № МИ-6-258 с приложени 

предложения за замяна на член на комисията от Партия Движение за 

права и свободи и съответно има молба от Персиян Георгиев 

Димитров, сегашен член на комисията, за новия член. Той е в 

предложените резервни членове със съответните документи: с 

декларация и диплом. 

На база на това предлагам на Централната избирателна 

комисия да реши: освобождава като член на Общинската 

избирателна комисия – Мизия, област Враца, Персиян Георгиев 

Димитров със съответното ЕГН и анулира издаденото му 

удостоверение. Назначава за член на Общинската избирателна 

комисия – Мизия, област Враца, Руслан Иванов Иванински със 

съответното ЕГН. На назначения член да се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми 

колеги, има ли предложения по доклада на госпожа Георгиева за 

замяната в ОИК – Мизия.  

Ако няма, моля, процедура по гласуване промяната в ОИК – 

Мизия, предложена от госпожа Георгиева. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 988-МИ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Войнов, 

заповядайте за доклад. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам ви проект за решение относно регистрация на 

Коалиция Движение заедно за промяна за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Постъпило е заявление от Коалиция Движение заедно за 

промяна, подписано от Димитър Александров Митев, 

представляващ коалицията, заведено под № 3 на 03.09.2019 г. в 

регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите. 

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално 

състояние на четирите партии, които влизат в коалицията, 

съответно: Българска социалдемокрация – Евролевица, Партия 

Родолюбие, Партия Европейска сигурност и интеграция и Партия 

ВОЛТ, образци от подписите на представляващите съставните 

партии – 4 бр., образци от печатите на съставните партии – 4 бр., 

удостоверения от Сметната палата за четирите партии, решение за 

образуване на коалицията, подписано от представляващия Партия 

Българска социалдемокрация - Александър Томов, Партия 

Родолюбие – Юлиян Иванов, Партия Европейска сигурност и 

интеграция – Тома Томов и Партия ВОЛТ – Настимир Ананиев, 

образец от подписа на представляващия коалицията – Димитър 

Александров Митев, списък от 5 120 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на коалицията, банково удостоверение за новооткрита 

банкова сметка на името на Партия Българска социалдемокрация – 

Евролевица, която ще обслужва предизборната кампания на 

коалицията, и лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на коалицията. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на 

коалицията в бюлетината като Движение заедно за промяна. 

От протокол с вх. № МИ-04-03-18 от 05.09.2019 г. на ГД  

ГРАО е установено наличието на необходимите 2 500 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на коалицията. 
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Налице са основанията на чл. 140 от Изборния кодекс и 

Решение № 706 на ЦИК за регистрация на партии и коалиции. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ и във връзка с чл. 140 и чл. 141 от Изборния кодекс предлагам 

Централната избирателна комисия да вземе следното решение: 

регистрира коалиция Движение заедно за промяна за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината 

е Движение заедно за промяна. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Движение заедно за 

промяна, колеги. Имате думата по проекта за решение. Има ли 

изказвания. Бележки има ли към проекта? 

Ако няма изказвания, колеги, моля, процедура по гласуване 

на решението за регистрация на Коалиция Движение заедно за 

промяна. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 989-МИ. 

Заповядайте, господин Войнов, за следващия Ви доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви още едно 

предложение за решение относно регистрация на Партия Движение 

Гергьовден за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.  
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Постъпило е заявление за регистрация от ПП Движение 

Гергьовден, подписано от Драгомир Желчев Стефанов в качеството 

му на председател и представляващ партията, заведено под № 8 на 

03.09.2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове. Към заявлението са приложени: 

удостоверение за актуално правно състояние, образец от подписа на 

представляващия партията, образец от печата на партията, списък, 

съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3 771 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, удостоверение 

от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети, 

удостоверение на Алианц Банк България за актуална банкова сметка, 

по която ще се обслужва предизборната кампания, имената и 

длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите 

и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната 

кампания. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината като ПП Движение Гергьовден. 

От протокол с вх. № МИ-04-03-17 от 05.09.2019 г. на ЦИК от 

ГД  ГРАО за извършена проверка на списъка на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партията се установява наличие на 

необходимите 2 500 избиратели, които подкрепят регистрацията на 

Партия Движение Гергьовден. 

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и 

Решение № 706 на ЦИК за регистрация на партии и коалиции. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ във връзка с чл. 133 и чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от 

Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе следното решение: регистрира Партия Движение Гергьовден 

за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г.  
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Наименованието на партията за отпечатвана в бюлетината е 

ПП Движение Гергьовден. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, доклада. 

Имате думата – ПП Движение Гергьовден. Има ли бележки към 

проекта за решение. 

След като няма, моля, процедура по гласуване, колеги, на 

решението. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 990-МИ. 

Госпожа Стойчева има думата. Заповядайте, госпожо 

Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, уважаеми колеги! Налага 

се една корекция в решение, което преди малко гласувахме, което 

получи № 985, относно обявяване на избран народен представител в 

Шести изборен район-Врачански. 

След извършена проверка в списък А и списък Б по 

многомандатни изборни райони се установи, че следващият в 

листата на Коалиция БСП за България в 44-то Народно събрание, 

който следва да бъде обявен за народен представител на мястото на 

предсрочно прекратилия пълномощията си Иван Киров Генов с 

решение на Народното събрание от 04.09.2019 г., следва да бъде 

обявен Цветан Минков Ралчовски със съответното ЕГН. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Решението има номер. 

Чухте кое е лицето, което трябва да обявим за народен представител. 

Да, ние сме го гласували и сме дали номер на решението.  

Но понеже името е ново, процедура по гласуване, а номерът 

ще бъде същият. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, гласуваме да се изпрати писмо до "Държавен 

вестник" за обнародване и до председателя на Народното събрание 

госпожа Караянчева. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, да докладвате. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, до Комисията по досиетата е 

подготвена поредната партида за общинските избирателни комисии 

от девет области – от Плевен до област Софийска.  

Моля ви да ги изпратим, те извършват проверка на членовете 

на комисиите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, изпращане за проверка на данни до Комисията за 

установяване принадлежност към Държавна сигурност. 

Процедура по гласуване, моля. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. Благодаря Ви, госпожо Солакова. 

Има ли друг колеги, който има нещо неотложно да докладва? 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в папка „Местни 

избори“ е направена специална папка „Методически указания – 

проекти“. Днес съм поставил там методическите указания като 

проект за общинските избирателни комисии, което са от 13 

страници. Ще помоля, който колега иска, да се запознае. От 

следващата седмица по преценка на госпожа Стоева бихме могли да 

ги разглеждаме и да ги приемем – 13 страници. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, ще ги 

обсъждаме и приемаме следващата седмица. 

Колеги, организирали сме графика за дежурство на 

служители и комисари за утрешния ден. На тези, които няма да са 

дежурни, приятен празник утре.  

Насрочвам следващото заседание в събота, 7 септември 2019 

г., от 10,00 ч.  Ще го ръководи госпожа Йосифова. 

Приятна почивка, колеги, и хубави празници. 

Закривам заседанието. 

 (Закрито в 17,55 ч.) 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      Стефка Стоева 

 

                                    СЕКРЕТАР:  

                    Севинч Солакова  

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 


