
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

П Р О Т О К О Л 

№ 113 

 

На 7 септември 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на принципно решение за съставите на СИК. 

 Докладва: Силва Дюкенджиева 

2. Проекти на решения за промени в съставите на ОИК. 

Докладват: Емил Войнов, Цветанка 

Георгиева 

3. Проект на решение за  осъществяване на контрол от 

Централната избирателна комисия при отпечатването на хартиените 

бюлетини за гласуване в МИ 2019. 

 Докладва: Севинч Солакова 

4. Доклад относно искания за отваряне на запечатани 

помещения 

Докладва:  Димитър Димитров 

5. Проект на решение за поправка на техническа грешка в 

решение за назначаване на ОИК. 

Докладват: Димитър Димитров, 

Цветанка Георгиева  

6. Разни. 

Докладват: Силва Дюкенджиева,  

Севинч Солакова, Димитър 

Димитров, Мирослав Джеров, 

Емил Войнов, Силвия Стойчева,  

Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева, Николай Николов 
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ПРИСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

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

Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цанкова-

Стефанова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова и Мария Бойкинова. 

Заседанието бе открито в 10,25 ч. от госпожа Таня Йосифова 

– зам.-председател на Комисията.  

 

*  * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Добро 

утро, колеги!  

Откривам днешното заседание на Централната избирателна 

комисия.  

Първо, по отношение на дневния ред, погледнете проекта. 

Има ли желаещи за допълнение на дневния ред? 

Госпожа Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Председател, малко по-

късно в една допълнителна точка ще се включа.Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Други 

колеги, желаещи да се включат в дневния ред? Няма. 

Подлагам на гласуване така предложения дневен ред. 

Гласували 11 членове: за – 11 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Приема се. 

 

Колеги, по точка първа –  

1. Проект на принципно решение за съставите на СИК. 
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Давам думата на госпожа Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо Йосифова. 

Уважаеми колеги, в моя папка с моите инициали за днешно 

заседание има проект решение за назначаване съставите на 

секционните избирателни комисии за изборите за общински 

съветници и за кметове, които са насрочени на 27 октомври 2019 г. 

Колеги, решението и сроковете в него са съобразени с нашата 

хронограма, като консултациите при кметовете трябва да се 

проведат не по-късно от 20 септември 2019 г. за сформиране 

съставите на секционните избирателни комисии, а консултациите за 

съставите на подвижните секционни избирателни комисии да се 

проведат не по-късно от 14 октомври 2019 г., като консултациите са 

публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се 

оповестяват публично не по-късно от три дни преди провеждане на 

консултациите, съответно се публикуват на интернет страницата на 

общинската администрация.  

В консултациите за съставите на секционните избирателни 

комисии участват  парламентарно представените партии и коалиции 

в 44-ото Народно събрание. В консултациите участва и коалицията, 

която има избрани с нейната кандидатска листа членове на 

Европейския парламент от Република България. Това е коалиция 

„Демократична България – Обединение”. 

В самите консултации могат да участват и други партии и 

коалиции, които не са парламентарно представени.  

Съответно в решението е описано при консултациите какво 

трябва да бъде представено, а то е именно: писмено предложение за 

състав на комисията, имената, ЕГН-та на предложените лица, 

длъжността в комисията, за която се предлагат, съответно 

образованието и телефон за контакт. 

Партията трябва да представи заверено копие от 

удостоверение за актуално правно състояние, което да е издадено не 

по-рано от 10 юли 2019 г. – това е датата на насрочване на изборите, 
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или решение за образуване на коалицията. А когато в консултациите 

участват упълномощени лица, съответно се представя пълномощно, 

като трябва да бъде представен и списък на резервните членове. 

За проведените консултации се съставя протокол. Към него 

ако има постъпили писмени възражения или особени мнения, те 

също се прилагат.  

Състави на секционните избирателни комисии се състоят от 

председател, заместник-председател, секретар и членове. 

В проекта за решение е описано съответно, че до 7 членове, 

но не по-малко от 5 за секционната избирателна комисия – за секции 

с до 500 избиратели и за СИК. Съответно са описани изискванията  

за членовете на СИК, несъвместимостта и крайните срокове, в които 

общинската избирателна комисия назначава секционните 

избирателни комисии. (Реплики на Ивайло Ивков. Уточнения.) 

Колеги, само за протокола да уточня, че приложението към 

това решение ще го докладва колегата Войнов. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата за изказвания. 

(Време за запознаване.) 

Колеги, имате думата по проекта. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Приложение има ли? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има, Войнов ще го докладва. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам целият проект да се гледа 

заедно с приложението – в понеделник ли, във вторник ли, като 

първа точка ли, като втора ли, не знам. И в по-широк състав. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване предложението на господин Чаушев – да се 

отложи за последващо заседание в по-разширен състав на 

комисията. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 
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Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Приема се. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора –  

2. Проекти на решения за промени в съставите на ОИК. 

 

Давам думата на господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председателстващ. 

Колеги, докладвам Ви предложение за решение относно 

промяна в състава на ОИК – Аврен, област Варна. 

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-263 от 5 септември 2019 г. 

от Емануил Манолов – кмет на община Аврен, с предложение от 

Захари Захариев – упълномощен представител на коалиция „БСП за 

България“, с искане за промяна в състава на ОИК – Аврен, като на 

мястото на Яна Чавдарова Неделчева да бъде назначена Кети 

Христова Куртева. 

Към предложението са приложени: заявление от Яна 

Чавдарова Неделчева за освобождаването й като член на ОИК – 

Аврен, по лични причини; декларация и копие от дипломата за 

завършено образование на Кети Христова Куртева, както и 

пълномощно на Захари Захариев. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във 

връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс предлагам 

Централната избирателна комисия да реши: 

Освобождава като член на ОИК – Аврен, област Варна, Яна 

Чавдарова Неделчева, с ЕГН…, и анулира издаденото й 

удостоверение и назначава за член на ОИК – Аврен, област Варна, 

Кети Христова Куртева, ЕГН... 

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Благодаря. 

Колеги, имате думата за изказвания. Ако няма такива, режим 

на гласуване. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Решението е с № 991-МИ. 

 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви промяна в състава на ОИК – 

Смядово, област Шумен. 

Проектът на решението заедно с преписката се намират в 

папка на Кристина Стефанова от 5 септември 2019 г. 

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-160 от 5 септември 

2019 г. от упълномощен представител на коалиция „БСП за 

България“ в община Смядово за промяна в състава на ОИК – 

Смядово, област Шумен, като се предлага на мястото на назначената 

с Решение № 749-МИ от 26 август 2019 г. Йорданка Желязкова 

Булиева, като секретар на ОИК – Смядово, да бъде назначена 

Десислава Илиева Георгиева, която е измежду резервните членове, 

които сме утвърдили. 

Към предложението са приложени съответно заявление от 

Йорданка Желязкова Булиева за освобождаването й по лични 

причини, съответните декларация и други изискуеми документи, на 

базата на което предлагам на Централната избирателна комисия да 

реши:  

Освобождава като секретар на Общинската избирателна 

комисия – Смядово, област Шумен, Йорданка Желязкова Булиева, 

ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение. 
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Назначава – тук правя корекция – за секретар на ОИК – 

Смядово, област Шумен, Десислава Илиева Георгиева, ЕГН... 

На назначения секретар на общинската избирателна комисия 

да се издаде удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Благодаря Ви, госпожо Георгиева. 

Колеги, имате думата за изказвания. Ако няма такива, режим 

на гласуване на проекта за решение за промяна в състава на ОИК – 

Смядово. 

 

Гласували 11 членове: за – 11 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е с № 992-МИ. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета –  

Проект на решение за  осъществяване на контрол от 

Централната избирателна комисия при отпечатването на 

хартиените бюлетини за гласуване в МИ 2019. 

 

Докладва госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, този проект 

няколко пъти го разглеждаме. Последно Ви го представям на 

вниманието, а след получаване на предложението на Националното 

сдружение на общините при предаването на бюлетините на 

територията на печатницата, която изработва същите, да не 

присъстват представители на общинските избирателни комисии. 

Изпратихме това становище за мнение в Администрацията на 

Министерския съвет и Печатницата на БНБ. Получихме тяхното 
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становище. Аз Ви го представям в момента – във вътрешната мрежа, 

с оцветени тези части, касаещи сроковете, които бяха предмет на 

предварително обсъждане между всички заинтересовани 

институции, както и участието на общинските избирателни комисии 

при получаването на бюлетините. Моля да го погледнете като 

проект. 

Виждате, уточняваме още в т. 2 с приключването на 

проверката на кандидатските листи. Когато говорим за срокове, ние 

ще имаме предвид до 24,00 ч. на съответната дата. На 27-ми да се 

възложи въвеждането на данните в електронната система. 

Общинските избирателни комисии на 28-ми най-късно да 

проведат заседание за одобряване на графичния файл на 

бюлетините, с които ще се гласува в съответната община. 

На следващо място, в т. 14, която урежда предаването с оглед 

получените бележки – предоставя се, разбира се, на Централната 

избирателна комисия да прецени, с оглед контролните правомощия 

на общинската избирателна комисия в процеса по отпечатване на 

бюлетините, получаването, транспортирането, съхранението и 

разпределението по секциите, Ви  предлагам точно това 

предложение на Национално сдружение на общините да не го 

възприемем в случая и да предвидим участието на по двама членове 

на ОИК заедно с представители на областната администрация в 

съответната печатница. Така на следващо място предаването на 

бюлетините – не по-късно от 3 дни преди изборния ден за първи тур, 

а за втори тур – в съответствие с Изборния кодекс, но не по-късно от 

започване на зареждане на секциите, заради кратките срокове между 

първи и втори тур и сроковете за обявяване на кандидатите, които 

кандидатстват на втори тур и срока за отпечатване на тези 

бюлетини. 

Общинската избирателна комисия – тук вече часът е записан, 

не само по подразбиране – до 24,00 ч. на 28 октомври 2019 г. да 

одобри предпечатната заготовка, за да има време да бъдат 

отпечатани тези бюлетини. 
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Това са само последните бележки, които считаме, че 

трябваше да представя с оглед на това, че проектът е разглеждан 

още в края на месец юли и изпратен за становище до отговорни 

институции. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата по проекта за решение. Изказвания? 

Ако няма изказвания, моля режим на гласуване на 

предложения проект за решение. 

Гласували 12 членове: за – 11 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

Ивков). 

Решението е № 993-МИ. 

 

Следваща точка четвърта от дневния ред –  

4. Доклад относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Господин Димитров, имате думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, постъпило е такова искане, 

което е обичайно – за отваряне на помещение в община Дългопол. 

Писмото е с № ЕП-14-90-МИ. Тъй като в помещението се 

съхраняват само изборни материали от 2014 и 2019 г. и избори за 

членове на Европейския парламент. 

Достъпът е необходим, за да се предадат материалите от 

2014 г.  на отдел „Държавен архив“ – гр. Варна,. 

Нататък съм изброил всички стандартни компоненти на 

такова решение, включително позоваването на Решение № 243-ЕП, 

т. 18 и т. 19, както и необходимостта помещението да се  запечата 

след като приключи процедурата. По реда на решението да ни се 

изпратят заповедите, с които са назначени тези, които ще направят 

прочистването на архива, както и протокол от извършеното. 

Това е проектът за решение. Погледнете го, в папката ми е. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата. Ако няма изказвания, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове: за – 11 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е с № 994-ЕП. 

Колеги, ще прекъснем заседанието за работно обсъждане. 

 

(След прекъсването.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

продължаваме заседанието по дневния ред. 

 

Точка пета –  

5. Проект на решение за поправка на техническа грешка в 

решение за назначаване на ОИК. 

 

Давам думата на господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председателстваща. 

Уважаеми колеги, трябва да направим поправка в имената на 

назначените от нас членове на ОИК. Писмото е с вх. № МИ-15-172 

от 3 септември 2019 г. С него ни се обръща внимание, че две от 

имената са сгрешени и в изписването им има грешка. Аз проверих 

декларациите – оригинални са, и ако има грешка, е грешка, която са 

направили в кметството, като са ни подали грешни имена – тогава, 

когато ние ги пренасяме. Естествено, ние пренасяме това, което 

пристига като предложение на кмета. 

Диспозитивът е: 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 666-

МИ от 23 август 2019 г. на ЦИК, както следва: 
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Името на члена на ОИК – Главиница, област Силистра, 

вместо „Костадин Янков Маринов“, да се чете „Костадин 

Костадинов Янков“. 

Името на члена на ОИК – Главиница, област Силистра, 

вместо „Хошгюл Джавит Садулла“, изписано с две „лл”, както е 

дошло като предложение на кмета, да се чете „Фошгюл Джавид 

Садула“ – с едно „л”. 

Всъщност понеже аз съм писал това решение, съм пренесъл 

това, което е дошло от кмета. Това е техническата грешка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата по проекта за решение. Ако няма бележки, режим на 

гласуване. 

Гласували 11 членове: за – 11 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е с № 995-МИ. 

Имате ли друг доклад? Не. 

 

Има думата госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо 

Председателстващ. 

Уважаеми колеги, предлагам Ви проект на решение за 

поправка на техническа грешка в Решение № 751-МИ от 26 август 

2019 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване на 

общинска избирателна комисия в община Приморско, област Бургас, 

за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. 

Грешката е при изписване на името на заместник-

председателя на ОИК – Приморско, като „Кристиан” с „а” в 

собственото име е изписан е изписано „Кристиян”,  така както е 

било и в предложението на кмета. 
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Предлагам на Централната избирателна комисия да поправи 

тази грешка, да допусне поправка на техническа грешка и името на 

зам.-председателя на ОИК – Приморско, област Бургас да се чете 

„Кристиан Стоянов Кръстев“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Благодаря, госпожо Георгиева. 

Колеги, изказвания? Ако няма, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове: за – 11 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е с № 996-МИ. 

 

Колеги, преминаваме към точка шеста – 

6. Разни. 

 

Първа е госпожа Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо Йосифова. 

Колеги, в моя папка за днешно заседание с вх. № МИ-23-24 

има постъпило писмо от господин Искрен Азманов.  

Аз лично предлагам това писмо да бъде оставено за сведение.  

Няма да докладвам нищо друго. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата. 

Остава за сведение. 

 

Колеги, следващият в точка Разни е госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място ще 

Ви докладвам един сигнал, който сме получили за състава на 

общинска избирателна комисия в Хисаря. 

Във вътрешната мрежа по електронната поща е пристигнало 

от Ирина Кирилова, която казва, че е журналист и пита дали член на 

общинска избирателна комисия може да бъде съветник, като се 
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позовава на факта, че в състава на ОИК – Хисаря е назначен Пено 

Войновски, който на изборите през 2015 г. е бил секретар на ОИК – 

Хисаря, но е бил принуден да напусне поради това че е бил 

председател на Общинския съвет – най-вероятно в състава на 

Общинския съвет до края на мандата на съвета, избран през 2011 г. 

Няма данни, че лицето е общински съветник в настоящия състав на 

Общинския съвет. 

Отговаряме принципно, предлагам Ви – във вътрешната 

мрежа е проектът на отговор, че общински съветник не може да бъде 

член на общинска избирателна комисия и че от писмото не може да 

се направи извод, че лицето Пено Войновски е член на Общинския 

съвет, но ако се установи такова обстоятелство, ще бъде налице 

основание за предсрочно прекратяване на пълномощията му като 

член на общинската избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата. 

(Реплика на Ивайло Ивков.) Добре. 

Други предложения и изказвания, колеги? Ако няма, 

предлагам да бъде гласуван този отговор и да бъде включен в 

рубриката „Въпроси и отговори” на страницата на ЦИК. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Приема се. 

 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от община Огърчин – 

общинската избирателна комисия, и от община Невестино ни 

уведомяват за броя на мандатите в съответната община. Докладвам 

Ви ги за сведение. Всички тези писма, които ще получаваме от тук 

нататък от общинските избирателни комисии като информация или 

приложени копия от решения ще се събират в една обща папка в 
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деловодството и ще се представи обобщена справка на Централната 

избирателна комисия. 

 

Докладвам Ви докладна записка от госпожа Манолова за 

събиране на оферти за тонер касети, изготвена от господин 

Светослав Манолов, който е направил проверка на наличните тонер 

касети в Централната избирателна комисия и преценка на 

необходимостта от закупуване на нови по видове, така както са 

представени в приложението. Представена е и справка за закупени 

материали и тонери в периода от 3 септември 2018 г. до 2 септември 

2019 г. и за разходваните средства. В бюджета имаме такива. 

Предлага се поръчката да се възложи, тъй като има такава 

възможност на основание чл. 20, ал. 4, т. 3. Аз Ви предлагам да 

одобрим направеното искане да се определи фирма-доставчик за 

закупуване на тонер касетите, така както са посочени в 

приложението към докладната записка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата. 

Ако няма изказвания, предлагам да преминем към гласуване 

на предложеното от госпожа Солакова. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Приема се. 

 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от община Копривщица, от 

община Кнежа, от община Сливница, от община Кричим сме 

получили копия от заповедите на кмета за осигуряване на 

помещение за общинската избирателна комисия, за съответни 

условия, подходящи за работа. Включително в община Сливница са 

определили и място за настаняване на изчислителния център. От 
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ОИК – Пазарджик, от ОИК – Левски, от ОИК – Дулово сме 

получили копия от решения. От ОИК –  Пордим – също. От Дулово 

и от Пордим са организационни общинските избирателни комисии. 

От Пазарджик и от град Левски са по същество за определяне на 

брой поименния състав на техническите сътрудници. Едното е 

изпратено до кмета за сключване на договор с копие до Централната 

избирателна комисия. 

Докладвам Ви ги за сведение. 

 

Колеги, получили сме от Държавната агенция по електронно 

управление и от Държавната агенция за закрила на детето с лица за 

контакти с оглед нашето искане да разполагаме с такива контакти с 

оглед по-добрата комуникация и координация в периода на 

подготовка и произвеждане на изборите.  

 

Получили сме две писма от ОИК – Велико Търново и от ОИК 

– Стара Загора с искане за допълнителен брой специалисти, които да 

разрешим да бъдат назначени да подпомагат работата на общинската 

избирателна комисия. Днес Ви ги докладвам само за сведение, 

предлагам Ви да ги съберем в началото на следващата седмица и от 

други общински избирателни комисии, да преценим и съответно ако 

решим, да дадем съгласие за набиране на допълнителен брой извън 

определения с наше Решение № 616-МИ. 

 

Още един път само напомням. Знаете, че на 5 септември 

2019 г. получихме образците на технически характеристики на 

бюлетините. Те се намират в залата вече, тук на масата, където 

обикновено стоят. Моля да ги разгледате. Във вътрешната мрежа 

извън папка „Заседание” вече фигурират и самите технически  

характеристики – за запознаване. 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Благодаря, госпожо Солакова. 
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Колеги, преминаваме към следващия докладчик в точка 

Разни господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам Ви за сведение, колеги 

– ОИК – Чупрене, ОИК – Казанлък ни изпращат копия от решенията 

си, съответно Решение № 7 и Решение № 5, за броя на общинските 

съветници. Ще ги сложа в папката, както предложи госпожа 

Солакова. 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председателстващ. 

Уважаеми колеги, в моя папка за днес с вх. № МИ-22-97 от 

6 септември 2019 г. е постъпило запитване относно предстоящото  

гласуване до Централната избирателна комисия. 

Може да погледнете текста на писмото, както е изпратено до 

нас от името на господин Петър Александров, в което казва, че по 

Решение № 935-МИ на Централната избирателна комисия 

от 2 септември 2019 г. само лицата с трайни увреждания, подали 

молба за това, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия. 

„Тъй като дядо ми претърпя операция този месец, няма да може да 

може да отиде до училището, в което обикновено гласува. Има ли 

право на дистанционно гласуване, след като няма трайно увреждане, 

и съществува ли такава възможност за него, тъй като не се намира на 

постоянния си адрес, но все пак е на територията на същата 

община?” 

Подготвил съм отговор на господин Александров, който 

можете да видите в папката ми, с което му отговаряме:  

„Във връзка с Ваше писмо, получено по електронната поща с 

вх. № МИ-22-97 от 6 септември 2019 г. Ви отговаряме, че с оглед 

изложените в писмото Ви обстоятелства по закона и във връзка с 

Решение № 935-МИ от 2 септември 2019 г.” въпросния господин 

няма да може да упражни правото си на глас. 
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Това е моето предложение за изпращане на отговор на 

господин Александров. Благодаря Ви. (Уточнения.) 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам следния отговор – позитивно, 

а не негативно. 

„На тези избори – негативната част, да започнем с нея все пак 

– не е предвидено дистанционно електронно гласуване”. Второто 

изречение: „По отношение на конкретния Ви въпрос дали е налице 

трайно увреждане преценява органът по чл. 23” –  ако искате, 

махнете чл. 23 – „кметът на съответната община”. Точка. „В случай 

че действително не е налице, е възможно да гласува с придружител в 

секцията по постоянния си адрес”. Това е. (Уточнения.) 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: 

Докладчикът, съгласен ли е?  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да, приемам по този начин да бъдат 

нанесени корекции. Ще бъде допълнено в отговора на писмото. 

Нямам възражения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

да гласуваме посочения отговор с направените допълнения и 

изменения. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Приема се. 

Колеги, обявявам 10 минути почивка. 

 

(След почивката.) 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

продължаваме заседанието. 

По точка Разни давам думата на господин Войнов за доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, в моя папка има едно писмо, постъпило до ЦИК от 

общинската избирателна комисия в Полски тръмбеш, вх. № МИ-15-

183 от 6 септември 2019 г.  

Колегите от Полски Тръмбеш – писмото е обширно, в 

първата част са цитирали части от Изборния кодекс и наши решения. 

Въпросът им е в последния абзац на писмото. Молят ЦИК да приеме 

решение и да даде конкретни указания на общинските избирателни 

комисии дали е налице основание за даване на указания евентуално 

при неизпълнението им за отказ за регистрация на кандидат, в 

случай че едно и също лице е член на инициативен комитет за 

издигане на независим кандидат за кмет на община или кметство и 

има подадено заявление за регистрация на същото лице като 

кандидат за общински съветник или кмет.  

Подготвил съм писмо, което може да видите в моята папка, 

със следното съдържание: 

„Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс 

едно лице не може да участва в повече от едно качество на изборите 

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

инициативен комитет не може да е кандидат за общински съветник 

или за кмет. 

Съгласно разпоредбите на чл. 417, ал. 2 от Изборния кодекс 

при установяване на такова несъответствие трябва да дадете 

указания за отстраняването му, а ако не бъде отстранено в 

определения срок, да откажете регистрация.” 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз бих предложила пред „А ако не 

бъде,” тази част да отпадне. (Реплики.) 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Режим 

на гласуване за посочения отговор на писмо. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Приема се. 

 

Госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, по електронната поща е 

постъпило искане от упълномощен представител на Партия „ВОЛЯ” 

– Николай Стойчев, да им бъде предоставен копие от данните от 

протокол от извършената проверка на списъците по чл. 133, ал. 3, 

т. 5 от Изборния кодекс от Главна дирекция „ГРАО”. 

Предлагам да гласуваме протоколно решение, с което да 

предоставим копие от протокола на извършената проверка. Това е 

законова разпоредба, а правното основание за това е чл. 135, ал. 4 от 

Изборния кодекс. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата. Ако няма изказвания, процедура по гласуване на 

посочения отговор. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Приема се. 

 

Имате ли друг доклад?  

Заповядайте. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Преди няколко дни Ви докладвах 

въпрос, постъпил по електронната поща от госпожа Павлина Илчева, 

която казва следното: 

„Въпросът ми е свързан с т. 46 от Решение № 943-МИ на 

ЦИК – кандидатът за кмет на община може ли със заповед да 

определи заместник-кмет за временно изпълняващ длъжността 

„кмет”?” 

Отговорът е: 

„Когато кмет на община е кандидат в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за времето за което е 

в отпуск, той може да определи със заповед за временно изпълняващ 

длъжността кмет един от заместник-кметовете на общината.” 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата. 

Ако няма изказвания, предлагам да гласуваме посочения 

отговор. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Приема се. 

 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-65 сме получили 

писмо от АСЕЕЕО, с което ни информират, че крайният срок за 

изпращане на отговорите на въпросника е удължен до 13 септември, 

тъй като не са получили от всички членове на АСЕЕЕО. Но ние 

нашия отговор сме го изпратихме на 3 септември 2019 г. Така че го 

докладвам за сведение. 
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Докладвам Ви, че с вх. № МИ-22-82 е постъпило питане от 

Ирина Кирилова, която ни съобщава, че е журналист и питането е 

относно член на общинска избирателна комисия в Хисаря… 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Вече отговорихме на това писмо. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Вероятно госпожата два пъти ни изпраща 

това запитване. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожа Солакова го е 

докладвала и  сме приели отговор за госпожа Кирилова. 

 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № 06-256 

от 5 септември 2019 г., от кмета на Добричка община.  

Господин Петков ни пита за следното, зачитам Ви 

последните две изречения: „В случая кмет на кметство се регистрира 

за нов мандат, излиза в отпуск от следващия ден на регистрацията си 

– печели на първия тур, въпросът ни е: след обявяването на 

резултата до деня на клетвата му лицето в отпуск ли трябва да бъде, 

или трябва да му се прекратят трудовите правомощия?”. 

Колеги, ако не възразите, да Ви докладвам какво писмо 

предлагам: 

„Уважаеми господин Петков, съгласно чл. 161, ал. 1 от 

Изборния кодекс и чл. 42 от ЗМСМА лицето, което е кмет на 

кметство и се кандидатира като такъв в изборите на 27октомври 

2019 г. излиза в отпуск до полагане на клетва”. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

предложения, изказвания? Няма. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Приема се. 

Друг доклад, госпожо Цанева? Нямат. 
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Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги,  докладвам Ви писмо, получено по 

електронната поща, вх. № МИ-22-89 от 5 септември 2019 г. от 

госпожа Силвия Генкова, която ни пита:  

„Може ли партия, регистрирана в Централната избирателна 

комисия, да участва в изборите за общински съветници и кметове на 

общини в местни коалиции, а за кметове на кметства 

самостоятелно?” 

Отговорът, който Ви предлагам: 

„Уважаема госпожо Генкова, във връзка с Ваше писмо, 

получено по електронната поща с вх. № МИ-22-89 от 5 септември 

2019 г. на Централната избирателна комисия, Ви уведомяваме, че в 

съответствие с Решение № 706-МИ от 23 август.2019 г. на ЦИК 

всяка партия или коалиция, регистрирана в ЦИК, може да участва в 

изборите за общински съветници, кметове на общини, кметове на 

райони и кметове на кметства в състава на различни за всеки 

отделен вид избор местни коалиции или самостоятелно.” 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата. 

Ако няма изказвания, процедура по гласуване на 

предложения отговор. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Приема се. 

 

Господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. 
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Уважаеми колеги, в моята папка за днешното заседание под 

заглавие „Важни крайни срокове” съм подготвил материал за 

обновяване на съответната рубрика на нашия сайт, тъй като 

последните срокове, които са посочени в сегашното й състояние, 

вече преминаха на 6 септември 2019 г. 

Предлагам днес, на 7 септември 2019 г., или най-късно в 

понеделник – на 9 септември, както и на 13 септември да посочим 

осем, съответно десет мероприятия, които предстоят в кратки 

срокове, съгласно нашата хронограма.  

Ще помоля да се запознаете – на 7 септември 2019 г. са осем 

мероприятия, два срока – на 11 септември, и един срок – на 14-ти, 

останалите шест са на 16 септември 2019 г. 

Съответно, за да довърша – след като премине 11 септември, 

двете важни събития, които предстоят, а именно кметът на общината 

да определи местата за обявяване на избирателните списъци и да 

уведоми за това общинската комисия, както и партиите и 

коалициите подават до 17,00 ч. на 11 септември 2019 г. заявленията 

си в ЦИК за регистрация за участие в изборите, след като преминат 

тези две събития, предлагам на 12 септември 2019 г. отново да 

обновим рубриката със съответните предстоящи след това 

мероприятия от 14 до 20 септември 2019 г. включително. 

Последното, което съм посочил за 20 септември 2019 г., съгласно 

хронограмата, разбира се, е: „при кмета се провеждат консултациите 

за съставите на секционните избирателни комисии”. 

(Уточнения.) 

За срок 11 септември 2019 г. да отбележим, че общинските 

избирателни комисии определят с решение броя на мандатите на 

общинските съветници за съответната община. Това е съгласно 

Решение № 944. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

предлагам да гласуваме тези срокове, които е представил колегата 

Николов и да бъдат качени на сайта в рубриката „Важни крайни 

срокове”. 
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Гласували 12 членове: за – 12 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Приема се. 

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, връщам на доклад едно 

питане от госпожа Митрева, което обсъждахме преди няколко 

заседания като отговор Ще припомня, че питането е в моята папка от 

4 септември 2019 г. и се състои в следното обстоятелство. Тя 

заявява, че е служител в общинската администрация – ако трябва да 

бъда по-точен, дори директор на дирекция, и пита: „Допустимо ли е, 

възможно ли е да сключи граждански договор със съответната 

общинска избирателна комисия за периода на изборите? Дали има 

пречки за това?”. 

Аз съкратих отговора, който представих преди няколко дни. 

В отговора съответно отбелязваме изрично, че съгласно Изборния 

кодекс, както и според Закона за държавния служител, не 

съществува правна пречка да сключите граждански договор с 

общинската избирателна комисия, при условие че сте държавен 

служител в администрацията на съответната община. 

(Уточнения.) 

Колеги, оттеглям отговора. Наистина за ЦИК не се 

предвижда да сключва договори с външните експерти, които са към  

ОИК. Така че материалът го докладвам за сведение. 

 

Имам още два доклада. 

Постъпило е питане, вх. № МИ-22-98 от 6 септември 2019 г. 

относно статут на член на ОИК. Гражданинът пита: „Може ли с 

болничен лист да се доказва отсъствие при наличие на здравословни 

проблеми от заседание на общинска избирателна комисия и от колко 

заседания може да се отсъства по здравословни проблеми?”.  
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Подготвил съм отговор до господин Цветан Николов – може 

да го видите в моята папка. В него съвсем накратко се казва, че 

членовете на общинска избирателна комисия могат да доказват 

уважителни причини за отсъствие от ОИК и чрез копие от болничен 

лист. Защото оригиналът обичайно трябва да е при работодателя. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате 

думата, колеги. 

Ако няма изказвания, да преминем към гласуване. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Приема се. 

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, последен доклад. 

Постъпил е обичаен въпрос от гражданин, който заявява, че е 

сключил граждански брак към 1 август 2019 г. Въпросът му е – има 

ли право да гласува на предстоящите местни избори по постоянен 

адрес и какви стъпки са необходими от негова страна, за да упражни 

това право. Доколкото въпросът е във връзка с нововъзникнал факт 

към 1 август, в отговора, с № П-1596, който предлагам на Вашето 

внимание, е да отговорим на гражданина, че съгласно чл. 396 от 

Изборния кодекс във връзка с § 1, т. 4 от Изборния кодекс 

гласуването в изборите за общински съветници и за кметове се 

осъществява в секция по адресната регистрация по постоянния и 

настоящ адрес на избирателя към 26 април 2019 г.” 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Само по постоянен. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Добре, по постоянен адрес. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Към кой е този отговор?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Стоян Бандров.  
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„Избирателят се включва автоматично в избирателния 

списък, изготвен от общинската администрация по постоянен 

адрес.” 

(Реплики.) 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не съм съгласен с така изготвения 

отговор, тъй като едно лице има само един настоящ адрес. 

Законовият текст касае постоянния адрес и се казва, че при промяна 

на постоянния адрес, то тогава той гласува в секцията, в която е 

вписан по предишния постоянен адрес. Такава уредба за настоящ 

адрес не съществува в Изборния кодекс и предлагам да махнем този 

абзац с настоящия адрес към 26 април 2019 г. от отговора. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм, че всеки гражданин 

има само един постоянен адрес. Отговорът не противоречи в този 

смисъл, защото му казваме. В отговора се съдържа: Гласуването се 

осъществява в секция по адресна регистрация по постоянен адрес 

към 26 април”, който адрес е бил към 26 април. Иначе съм съгласен 

с колегата Ивков, че „и настоящ адрес” трябва да се заличи от 

отговора. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това е. (Реплики.) 

Ако това вече е взето предвид от докладчика и аз не съм 

внимавал и не съм чул, да, окей. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

ако няма други изказвания, да преминем към гласуване на отговора с 

направените корекции. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Приема се. 

Колеги, прекъсвам заседанието за 40 минути обедна почивка. 

 

(След почивката.) 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

продължаваме заседанието. 

По точка Разни давам думата на господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, има две постановления в моята 

папка, и двете са за сведение. И двете касаят номерата за протокола - 

№ МИ-098 и № МИ-099 от 5 септември 2019 г. И двете касаят 

граждани, за които се твърди в самото постановление, че са 

регистрирани на предишните местни избори с неистински адресни 

карти, но няма данни те да са съучастници в това престъпление, 

тоест те са разполагали с активното избирателно право и се 

прекратяват. И двете са за сведение.  

 

Александър Илиев ни пита: „Откъде можем да си изтеглим 

точните образци-бланки за създаване на инициативни комитети за 

участие в местните избори? Линк, ако може, за изтегляне на 

образци-бланки за участие в местни избори, заявления, декларации, 

подписи и така нататък”. 

Мисля да го насоча към нашите образци на изборни книжа, 

където може да си изтегли всичко, защото нямаме яснота какво 

точно се иска. Нямаме конкретно за образци, бланки. Така че: 

„Уважаеми господине, можете да намерите образците на 

изборните книжа на сайта на Централната избирателна комисия”. 

Ако сте съгласни с този отговор – не е готов, не е подготвен. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да бъде само рубриката „Изборни 

книжа”. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Където има и линкове, да. 

 

Другото е от наши колеги от общинската избирателна 

комисия – Никопол. Въпросът също го има в моя бланка. Тук имам 

колебание как да отговоря, но ще Ви предложа два отговора. 

На 21 септември 2019 г. председателят щял да сключи брак и 

в периода между 21 и 24 септември няма да бъде официално 
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преминал през системата на ГРАО, а на 24 септември 2019 г. ГРАО 

ще може да издаде удостоверение. Въпрос: „Легитимно ли ще е 

подписването на председателя през тези дни и какво трябва да бъде 

предоставено пред ЦИК и в какви срокове?” 

За мен той, лицето, си е председател и Ви предлагам да 

отговорим, че няма правна пречка да подписва с новото си име след 

като бъде издадено съответното удостоверение. Въпросът е дали 

след удостоверението за граждански брак не може веднага да си 

подписва с новото име. Не знам, това е някакъв друг специален 

закон – мога да проуча, но ако някой знае и сега е готов с отговора. 

(Реплики на Севинч Солакова.) 

Тоест да подписва с новото си име след издаване на нова 

лична карта. В този смисъл ще отговоря. За мен при всички 

положение подписите му са легитимни, защото лицето не е името, а 

е самото лице, човекът и ЕГН-то е идентифициращият признак на 

гражданите. Но ако приемем да подписва с новото си име след 

издаване на нова лична карта и да бъде уведомена ЦИК с ксерокопие 

от личната карта, ще дам отговора. 

Следващият въпрос, който възниква, като четели 

хронограмата и се чудели през периода за подаване на заявление за 

регистрация на партии и коалиции и местни коалиции и 

инициативни комитети, питат ме буквално: „Решенията за 

регистрация се взимат на следващо заседание на ОИК или на 

заседание на ОИК след крайния срок за подаване на заявленията се 

регистрират всички кандидати?” Ясно е, че ще стане – то и 

16 септември 2019 г. е крайният срок и за подаване на заявления и за 

регистрация, и аз мисля да отговорим така: „С решение до 

16 септември 2019 г. трябва да са регистрирани всички, подали 

заявления до тази дата”. В нашата хронограма е ясно написано. 

(Реплики на Севинч Солакова.) 

Ако искате, мога да го изчета набързо. Входящият № МИ-15-

181.  
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И един въпрос относно регистрацията, за който възникват 

спорове в ОИК – Никопол, при разискване на хронограмата – през 

периода за подаване на заявление за регистрация на партии, 

коалиции, местни коалиции, инициативни комитети, както и на 

кандидати решения за регистрация се вземат на следващото 

заседание на ОИК или на заседание на ОИК след крайния срок за 

подаване на заявленията се регистрират всички кандидати на един 

път. (Реплики.) 

По което искат време, но до 16 септември трябва да са се 

произнесли с решение за всички постъпили заявления до тази дата – 

на 16 септември 2019 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

нека да гласуваме така представения отговор. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Приема се. 

 

Колеги, давам думата на госпожа Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, предлагам Ви 

проект за промяна в наше Решение № 985-МИ от 5 септември 2019 г.  

Както знаете, колеги, с писмо на 5 септември 2019 г. 

Народното събрание ни уведоми, че на народен представител от 

коалиция „БСП за България” от Шести изборен район – Врачански,  

Иван Киров Генов са прекратени  пълномощията като народен 

представител и Централната избирателна комисия следва да обяви за 

народен представител следващия в листата. 

След проверка на списък А и списък Б по многомандатни 

изборни райони се установи, че следващият кандидат в листата на 

коалицията е Цветан Минков Ралчовски, който обаче след проверка 

в Национална база данни – „Население“ се установи, че лицето е 
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починало, поради което е необходимо Централната избирателна 

комисия да обяви следващия в листата. Следващият кандидат от 

листата на коалиция „БСП за България“ е Анастас Маринов 

Попдимитров, поради което Ви предлагам ЦИК да промени своето 

Решение № 985, както следва:  

Обявява Анастас Маринов Попдимитров, ЕГН …, за народен 

представител в 44-ото Народно събрание от листата на коалиция 

„БСП за България“ от Шести изборен район – Врачански, като 

решението да се обнародва в „Държавен вестник”. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата за изказвания. 

Ако няма, режим на гласуване за проекта на решение за 

промяна. 

Гласували 11 членове: за – 11 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е с № 997-МИ. 

 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка за 

днешното заседание има проект на решение относно назначаване на 

общинска избирателна комисия в община Созопол, област Бургас. 

Аз ще си позволя върху проекта, който виждате – искам да 

добавя тук някои неща, затова сега отново ще го докладвам. 

С Решение № 12139 от 5 септември 2019 г. на Върховния 

административен съд е отменено Решение № 922-МИ от 30 август 

2019 г. на Централната избирателна комисия за назначаване на 

общинската избирателна комисия в община Созопол за изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

В мотивите на решението Върховният административен съд е 

приел, че решението на Централната избирателна комисия е 

незаконосъобразно, тъй като при постановяването му е съобразено 
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предложението на коалиция „БСП за България“, която не е участвала 

в проведените консултации на 19 август 2019 г.  

Съгласно наше Решение № 600-МИ от 9 август 2019 г., което 

е потвърдено от Върховния административен съд съставът на 

общинската избирателна комисия с 11 членове, както знаете, 

включително председател, двама заместник-председатели и секретар 

е със съответното разпределение: ГЕРБ – 4 членове; коалиция „БСП 

за България“ – 4 членове; коалиция „Обединени патриоти“ – 1 член; 

партия „ДПС” – 1 член; партия „Воля“ – 1 член.  

Извън тази бройка коалиция „Демократична България – 

обединение“ има право на 1 член. В случай че общият брой е 12 

човека, трябва да бъде назначен тринадесети човек – на коалицията с 

най-голям неоползотворен остатък, а именно „Обединени патриоти“. 

Колеги, виждате проекта.  

Искам само да добавя, че в правомощие на Централната 

избирателна комисия е да съблюдава изпълнението на 

императивните разпоредби на Изборния кодекс и съответно 

респективно законосъобразността на проведените консултации при 

кметовете.  

На проведените на 19 август 2019 г. консултации при кмета 

на община Созопол се е явил представител на коалиция „БСП за 

България“, който обаче не е имал надлежно упълномощаване и 

съответно не е допуснат до участие в консултациите.  

Документите, които коалиция „БСП за България“ е 

представила в ЦК е на 21 август 2019 г., тоест преди назначаване 

състава на общинската избирателна комисия и преди крайния срок 

от 24 август 2019 г.  

Поради това, колеги, така както виждате проекта за решение, 

предлагам Ви да бъде назначен  състав на общинската избирателна 

комисия в община Созопол, област Бургас, в състав от 13 членове, 

както следва:  

Председател – Виржиния Караджиян; зам.-председател – 

Албена Хаджийска; зам.-председател – Николай Чампаров; секретар 
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– Атанас Мирчев, и членове:  Марияна Стойчева, Николина 

Зафирова, Гана Бък, Веселина Дамянова, Петър Чапевов,  Мария 

Славова, Красиана Манолакиева,  Емилия Жавова, Костадина 

Хрусанова. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

имате думата за изказвания. 

Ако няма изказвания, да преминем към гласуване на 

предложения проект за решение. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Решението е с № 998-МИ. 

Колеги, други желаещи за включване в точка Разни? 

(Реплика.) 

Колеги, обявявам почивка от 15 минути. 

 

(След почивката.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

продължаваме заседанието по точка Разни. 

Давам думата на господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в моя папка за днешното 

заседание виждате проект, който вече веднъж сме разглеждали – бил 

е на доклад на колегата Бойкинова и по нейния проект за решение е 

работено – в случая със заявената за регистрация в ЦИК коалиция 

„Дани Каназирева и Съюз за Пловдив”. 

Както знаете, на 5 септември 2019 г. ЦИК с необходимото 

мнозинство и при наличие на кворум реши да остави преписката без 

разглеждане и да даде съгласно нашето протоколно решение да даде 
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указание на заявителя за промяна на наименованието на коалицията 

в 3-дневен срок, в смисъл да не съдържа имената на физически лица, 

доколкото се касае за коалиция от партия, която се регистрира за 

участие в изборите. 

Правил съм проекта за решение върху първоначалния проект 

и той остава едно към едно с данните, защото според мен не следва 

да се променя и така извършена проверката. Затова новото в това 

решение е втора страница, абзацът от: 

„Централната избирателна комисия на основание свое 

протоколно решение” – според мен, понеже тук бързах, по-правилно 

е не „на основание”, но може и да остане и така – „остави 

преписката без движение и със свое писмо, изх. № еди-кой си даде 

указания на заявителя за промяна на наименованието на коалицията, 

което не следва да съдържа имена на физически лица в тридневен 

срок. 

Със заявление, входирано в ЦИК на 6 септември 2019 г. – не 

виждате входящ номер, защото то е входирано от пълномощник и е 

вписано в регистъра – в изпълнение на указанията на Централната 

избирателна комисия е внесено искане за регистриране на 

коалицията с ново наименование, а именно „Съюз за Пловдив”, като 

по идентичен начин ще се изписва и в бюлетината.  

Към заявлението са представени  и Анекс към предизборното 

политическо споразумение, подписан от представляващите 

съставните партии, нотариално заверено пълномощно от Евелин 

Георгиев Парасков и Веселин Иванов Козарев в полза на Гергана 

Стоянова, Протокол № 37 на изпълнителния съвет на едната 

съставна партия и Протокол № 9 на другата съставна партия”.  

Това само е промяната. „Само” – но то допълва новите 

обстоятелства и ги доразвива. Така считам. Има и други начини на 

изписване на решението. Оставям на разискване. За улеснение, Ви 

казвам. Оставил съм всичко друго, като, разбира се, в диспозитива 

при това положение съм променил и това. (Уточнения.) 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, 

има ли други изказвания по предложения проект за регистрация? 

Ако няма други изказвания, предлагам да гласуваме проекта за 

регистрация на коалиция „Съюз за Пловдив” за участие в изборите 

за общински съветници и за кметове. 

Гласували 11 членове: за – 11 (Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло  Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е с № 999-МИ. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

днешното заседание. 

Насрочвам следващото заседание за 9 септември 2019 г., 

понеделник, от 10,00 ч. 

 

(Закрито в 15,55 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Таня Йосифова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

Стенограф: 

Катя Бешева 


