
НЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

П Р О Т О К О Л 

№ 116 

 

На 11 септември 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклад относно обществена поръчка във връзка с 

провеждането на разяснителна кампания. 

Докладва: Кристина Стефанова 

2. Проекти на решения за регистрация на партии и коалиции. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, 

АлександърАндреев, 

Цветанка Георгиева, Таня 

Цанева, Севинч Солакова, 

Мария Бойкинова   

3. Проекти на решения за промяна в състав на ОИК. 

Докладва: Бойчо Арнаудов, Мария  

Бойкинова 

4. Поправка на техническа грешка в решение за назначаване 

на състав на ОИК. 

Докладва: Александър Андреев 

5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладва: Бойчо Арнаудов, Мария  

Бойкинова 

6. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Димитър Димитров,  

Силвия Стойчева, Николай 

Николов, Цветанка 

Георгиева 

7. Обсъждане на проекти на принципни решения 
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    Докладва: Емил Войнов 

8. Методически указания за ОИК  

     Докладва: Николай Николов 

8а. Доклад относно обществена поръчка. 

Докладва: Емил Войнов  

9. Разни. 

    Докладват: Александър Андреев, 

      Димитър Димитров,  

      Емил Войнов, Силвия  

      Стойчева, Таня Цанева, 

      Севинч Солакова, Мария 

      Бойкинова, Ивайло Ивков 

 

ПРИСЪСТВАХА: 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, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,  

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВА: Катя Иванова. 

 

Заседанието бе открито в 10,25 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги. 

Откривам заседанието. 

По дневния ред, колеги, има ли предложения? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Госпожо председател, моля да ме 

включите в точка втора –  регистрация на партии и коалиции. 

Друг колега?  

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ:  Госпожо председател, имам доклад относно  

обществената поръчка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нова точка трябва да 

създадем.  
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Друг колега? Днес е денят за регистрации. Така че всичко 

друго ще отстъпва на този въпрос. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Госпожо председател, моля да ме 

включите и в т. „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други желаещи 

колеги, процедура по гласуване на дневния ред с допълненията. 

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

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

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

против –   няма. 

Дневният ред се приема. 

По т. 1 докладчикът – госпожа Стефанова – я няма в момента. 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Проекти на решения за регистрация на партии и 

коалиции. 

 Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание е качен 

проект за решение за регистрация на партия „Българи за алтернатива 

на страха, тоталитаризма и апатията – БАСТА“ за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  

Постъпило е заявление, подписано от Стефан Борисов, 

секретар на Управителния съвет, представляващ партията, заведено 

под № 40 на 10.09.2019 г. в регистъра на партиите за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи. 

Приложен е списък от 3 442 избиратели, подкрепящи регистрацията 

на партията. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в 

бюлетината като БАСТА. 

От протокол  с вх. № МИ-04-03-53 от 10.09.2019 г. на ГД  

ГРАО в МРРБ за извършена проверка на списък на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на Партия БАСТА в ЦИК за участие в 
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изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. се установи спазването на разпоредбата на чл. 133 и 

съответните алинеи от Изборния кодекс, за наличие на 

необходимите 2 500 избиратели, подкрепящи регистрация на 

партията. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс и на решения на 

ЦИК за регистрация на тази партия. 

Затова проектът на решение е следният: Централната 

избирателна комисия регистрира Партия „Българи за алтернатива на 

страха, тоталитаризма и апатията“ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

БАСТА. 

Решението подлежи на обжалване по съответния ред. 

Това е проектът за решение. Моля да го гласуваме, след като 

се запознаете с него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Колеги, има ли въпроси към докладчика?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване решение за 

регистрация на Партия БАСТА за участие в изборите. 

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

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

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

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1041-МИ. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Благодаря. Засега нямам повече 

доклади в тази точка. По-нататък ще се върна на нея. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви, господин 

Арнаудов. 

 Господин Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Госпожо председател, нямам 

готовност в момента да докладвам. Изчаквам още сведения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Госпожо Георгиева, 

заповядайте. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, докладвам ви проект за решение за 

регистрация на Политическа партия Единна народна партия за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г.  

Постъпило е заявление за регистрация от ПП Единна народна 

партия, подписано от Валентина Василева, Василева – Филаделфевс 

в качеството й на председател и представляващ партията, заведено 

под № 38 на 09.09.2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове. 

Към заявлението са приложени изискуемите документи, а 

именно: удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 

20.08.2019 г., образци от подписа на представляващия партията и от 

печата на партията, списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен 

подпис на заявени 2 962 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 27 октомври 2019 г., същият - и в структуриран електронен вид, 

представен и на технически носител, удостоверение от Сметната 

палата за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 

2019 г., удостоверение от Банка Пиреос България за актуална 

банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, 

както 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 ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ 

От протокол с вх. № МИ-04-03-50 от 10.09.2019 г. на ЦИК от 

ГД  ГРАО за извършена проверка за списък  на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ,  в 

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

27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на 

чл. 133 от Изборния кодекс и на наличие на необходимите 2 500 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. 

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и 

Решение № 706-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК за регистрация на 
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ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Предвид изложеното предлагам на Централната избирателна 

комисия да реши: регистрира ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г.  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, по 

предложения проект за решение. Има ли, колеги, въпроси, бележки 

към проекта? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

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

Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1042-МИ. 

 Госпожо Цанева, заповядайте за доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, надявам се, че проектът 

вече е качен. Затова излизах.  Намира се във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. Предлагам ви проект на решение относно 

регистрация на Политическа партия МИР за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от ПП МИР, 

подписано от председателя и представляващ партията. Към 

заявлението са приложени всички изискуеми документи, както 

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

разходите и счетоводната отчетност. 

С протокол с вх. № МИ-04-03-55 от 19.09.2019 г. е извършена 

проверка на списъка на избирателите и са установени необходимите 

2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. 

Затова ви предлагам да регистрираме ПП МИР за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове. 

Наименованието е изписано в бюлетината – МИР. 
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Решението подлежи на обжалване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Чухте проекта за решение за ПП МИР. 

Ако няма, колеги, бележки към проекта, моля, процедура по 

гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

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

Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1043-МИ. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

проект на решение за регистрация на партия Българска 

социалдемократическа партия. Постъпило е заявление, заведено под 

№ 34 в регистъра на Политическите партии в Централната 

избирателна комисия на 09.09.2019 г.  

Заявлението е подписано от председателя Йордан Ангелов 

Нихризов, който представлява партията. Към заявлението е 

приложено удостоверение за актуално състояние от 22.07.2019 г. по 

фирмено дело за вписване на партията в регистъра на 

Политическите партии, образец от подписа на представляващия, 

образец от печата на партията, удостоверение от Сметната палата за 

внесени отчети за последните три години – 2016, 2017 и 2018 г., 

удостоверение от банка ЮРОБАНК – България, за банковата сметка, 

по която ще се обслужва предизборната кампания. Има заявление с 

посочени имена и длъжности на отговорните лица по чл. 164 от 

Изборния кодекс, които ще отговарят за приходите и разходите в 

предизборната кампания. 

Представена е подписка с подписите на 3 808 избиратели. 

Подписката е предоставена  за проверка в ГД  ГРАО  протокол от 10 

септември със съответния входящ номер от Централната 

избирателна комисия. Установява, че са налице необходимите  2500 

броя подписи, подкрепящи регистрацията на партия Българска 

социалдемократическа партия.  
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Предлагам ви да регистрираме партията за участие в изборите 

за общински съветници и за кметове и да допуснем отпечатване 

върху бюлетината наименованието Българска социалдемократическа 

партия с големи букви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, по 

проекта на решение. 

Не виждам изказвания. Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,  Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1044-МИ. 

 

 

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 

 Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Тъй като изчаквам да се появят 

допълнителни документи, преотстъпвам мястото си на колегата 

Бойкинова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте с 

отстъпеното място. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз имам и доклад за регистрация на 

партия. Това ли да докладвам първо? Благодаря. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали е проект относно регистрация на Партия Движение 

България на гражданите. 

Постъпило е заявление от партията, подписано от 

представляващия Димитър Андреев Делчев, под № 39 в регистъра на 

09.09.2019 г. Към заявлението са приложени всички изискуеми 

документи съгласно наше решение и Изборния кодекс – 

удостоверение за актуално състояние на партията, образец от 

подписа на представляващия, от печата на партията, списък от 3 540 

избиратели, подкрепящи регистрацията, удостоверение от Сметната 
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палата, банково удостоверение за банковата сметка, която ще 

обслужва предизборната кампания на партията, списък на лицата, 

които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината като Движение България на гражданите (ДБГ). 

От протокола на ГД  ГРАО е видно, че партията е подкрепена 

от необходимите 2 500 избиратели. 

Тъй като са налице условията за регистрация на партията, 

предлагам ви да регистрираме Партия Движение България на 

гражданите за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: 

Колеги, допълнения, предложения към проекта за решение? Няма. 

Подлагам на гласуване регистрацията на Партия Движение 

България за гражданите (ДБГ). 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1045-МИ. 

Има ли друг докладчик по втора точка – регистрация на 

партии? 

 Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, имам проект 

за решение за регистрация на партия Никола Петков във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание. 

Постъпило е заявление от Партия Никола Петков, подписано 

от Борислав Алексиев Илиев, пълномощник на представляващия 

партията Венцислав Василев Върбанов. Заведено е под № 35 на 

09.09.2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 
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Към заявлението са приложени удостоверение за актуално 

състояние, образец от подписа на представляващия партията, 

образец от печата на партията, удостоверение от Сметната палата за 

внесени финансови отчети за последните три години, банково 

удостоверение, издадено от Обединена българска банка за банковата 

сметка, която ще обслужва кампанията, лицето, което ще отговаря за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност, списък с 4 038 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партията на хартиен и на 

технически носител и пълномощно от представляващия партията в 

полза на Борислав Илиев. 

Заявено е искане за отпечатване в бюлетината като ПП 

НИКОЛА ПЕТКОВ. 

От протокола на ГД  ГРАО с вх. № МИ-04-03.49 от 

10.09.2019 г. на ГД  ГРАО за извършената проверка се установява, 

че е спазена разпоредбата на чл. 140 и са налични необходимите  

2 500  броя подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията. 

Уважаеми колеги, предлагам ви Централната избирателна 

комисия да регистрира Партия Никола Петков за участие в изборите 

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

Съответно наименованието на партията в бюлетината е 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НИКОЛА ПЕТКОВ. 

Решението подлежи на обжалване. 

ПРЕДС. КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, 

допълнения към проекта за решение? Не виждам. 

Подлагам на гласуване регистрацията на Партия Никола 

Петков. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1046-МИ. 

 

Колеги, връщаме се на точка първа от дневния ред: 
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1. Доклад относно обществена поръчка във връзка с 

провеждане на разяснителна кампания. 

Във връзка с процедурата по ЗОП за дейности по медийно 

обслужване в национални и регионални онлайн медии са постъпили 

две оферти до крайния срок – вчера в 16,30 ч. Това са фирмите 

„Рекламен маркет“ ЕООД и „Мелива“ ООД. Съгласно приетата 

документация по поръчката удължаваме срока с два дни – до 

12.09.2019 г. до 17,30 ч., като на 13 септември ще бъдат отворени 

офертите. 

Докладвам го за запознаване. 

Колеги, преминаваме към трета точка от дневния ред: 

3. Проект на решение за промяна в състава на ОИК. 

 Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз отстъпих мястото си на колегата 

Бойкинова. Така че тя ще докладва вместо мен. 

ПРЕДС. КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е проект относно промяна в състава 

на ОИК – Симитли, област Благоевград. 

Постъпило е писмо от Полина Христова, упълномощен 

представител на Партия ВОЛЯ, с искане за промяна в състава на 

ОИК – Симитли. На мястото на  господин Веселин Илиев Димитров, 

член на ОИК, да бъде назначена Силвия Иванова Царева, тъй като  

господин Веселин Димитров е подал заявление, че по лични 

причини не желае да бъде член на ОИК. 

Към писмото са приложени съответно заявлението от  

господин Димитров за освобождаването му като член на ОИК, 

декларация, копие от диплома за висше образование на Силвия 

Иванова Царева. 

Поради това ви предлагам да го освободим като член на ОИК 

и на негово място да назначим предложеното лице Силвия Иванова 

Царева.  

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение и 

съответно да бъде анулирано удостоверението на  господин 

Димитров. 



12 

 

ПРЕДС. КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване предложената промяна в състава на ОИК – 

Симитли, област Благоевград. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Цанева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1046-МИ. 

Колеги, по тази точка има ли други докладчици?  Господин 

Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, аз мислех в 

другата точка да го докладвам, но може би тук му е мястото. 

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-62 от 10.09.2019 г. от 

представителя на Партия ГЕРБ в община Златица, с което прави 

искане да бъде заличен от листата на резервните членове на ОИК – 

Златица, госпожа Снежана Веселинова Найденова, тъй като същата 

ще бъде и кандидат за общински съветник. 

С оглед направеното искане, независимо, че тя не е встъпила 

в длъжност, тоест, считаме, че няма несъвместимост, но предлагам 

да приемем едно протоколно решение, с което да бъде заличена от 

списъка на резервните членове на ОИК – Златица, Янита Юри 

Петрова.  

Тоест, с искането се предлага да бъде заменена със Снежана 

Веселинова Найденова, която погрешно ви прочетох. Но тъй като 

няма приложена декларация от нейна страна, няма как ние да я 

включим в списъка на резервите. 

Затова предлагам само да изключим Янита Петрова. 

ПРЕДС. КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване предложението на  господин Андреев. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 
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Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Поправка на техническа грешка в решение за 

назначаване на състав на ОИК. 

 Господин Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило с вх. № МИ-06-248 от 10.09.2019 г. писмо от Общинска 

избирателна комисия – Сапарева баня, с което ни уведомяват, че с 

Решение № 955-МИ от 04.09.2019 г. е назначен за член на Общинска 

избирателна комисия – Сапарева баня, област Кюстендил, Веселка 

Иванова Добрева, която явно с оглед промяната на личната карта е 

записана вече Веселина Иванова Йорданова, може би във връзка с 

промяна в нейното семейно положение. 

Към писмото е приложено удостоверение за идентичност на 

лице с различни имена, а именно, че Веселка Иванова Йорданова е 

едно и също лице с Веселка Иванова Добрева, както ние сме 

записали. 

С оглед на това ви предлагам да вземем решение, с което да 

извършим промяната в името на члена на ОИК-Сапарева баня, 

област Кюстендил, като вместо Веселка Иванова Добрева, да се чете 

Веселка Иванова Йорданова. 

Проектът на решението е качен във вътрешната мрежа под 

№ 1090 в днешно заседание. 

ПРЕДС. КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, 

номерът на решението на госпожа Бойкинова е 1047-МИ, а не 1046-

МИ. 

Гласуваме предложението на  господин Андреев за поправка 

на техническа грешка в изписване на име на член на ОИК. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 
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Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1048-МИ. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли да ми дадете думата в 

тази точка, за да приключим със Сапарева баня? 

Постъпило е и едно писмо по електронната поща, тъй като 

явно има някакво неразбирателство между областния и общинския 

представител на БСП на място. Направена е една декларация. 

Можете да я видите с вх. № МИ-10-61 от 10.09.2019 г.  

Моето предложение е да остане за сведение, тъй като вече 

Общинската избирателна комисия е назначена, тя си е встъпила в 

правомощията и не следва Централната избирателна комисия да се 

произнася и да взима предвид тази размяна на писма. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме 

към точка пета от дневния ред: 

5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения  

 Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-14-16 от 

10.09.2019 г. от кмета на община Гърмен за разрешаване на достъп 

до запечатани помещения № 1 и № 2, в които се съхраняват изборни 

книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 

г. в помещение № 1, изборите за общински съветници и за кметове и 

от  национален референдум през 2015 г. в помещение № 2. 

Достъпът до помещенията е необходим във връзка с 

преместването на книжата и материалите от националния 

референдум през 2015 г. от помещение № 2 в помещение № 1 и 

освобождаване на място в помещение № 1 за прибиране на книжата 

и материалите от предстоящите избори. 

В тази връзка съм подготвил проект на решение, което се 

намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно 

заседание, с което разрешаваме отваряне на запечатани помещения 

№ 1 и № 2, находящи се на съответния адрес, с цел преместване на 



15 

 

книжата и материалите от националния референдум през 2015 г. от 

помещение № 2 в помещение № 1 и подреждане и освобождаване на 

място в помещение № 2. 

Достъпът до запечатаните помещения да се извърши съгласно 

наше Решение № 243. За извършените действия да се съставят 

съответните протоколи.  

Изрично съм написал, че книжата и материалите от изборите 

за общински съветници и кметове през 2015 г. трябва да останат на 

съхранение в помещение № 2, тъй като техният срок на съхранение 

още не е изтекъл. 

Това е особеното. А в самото искане беше предложено тези 

книжа и материали също да бъдат извадени, да бъдат предадени на 

някакъв човек, който обслужва учрежденския архив. Аз смятам, че 

те трябва да си останат в помещението, в което са, до произвеждане 

на следващите избори от същия вид и тогава да бъдат предадени на 

отдел „Държавен архив“. 

Това ми е проектът на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Ако няма изказвания, колеги, ако нямам бележки към проекта, 

процедура по гласуване на решението. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1049- НР/НС/МИ. 

Заповядайте, господин Арнаудов, за следващия Ви доклад. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Благодаря. Само за сведение ви 

докладвам, че с вх. № МИ-06-279 от 10.09.2019 г. от община 

Брацигово е постъпил протокол за отваряне на помещение, както и 

заповед на кмета, с която е назначена комисия, която да отвори 

помещението. В помещението са прибрани до предаването им в 

„Държавен архив“ приетите от Общинската избирателна комисия с 
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мандат 2015 – 2019 г.  документи. От помещението са извадени 

книжата и документите от произведения през 2013 г.  национален 

референдум за предаване в „Държавен архив“. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

Колеги, следващата точка от дневния ред е точка шеста: 

6. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

 Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Постъпило е искане от Общинска избирателна комисия 

– Кресна, мандат 2015 – 2019 г. за изплащане на възнаграждение на 

стойност 123,00 лв., 163,00 лв. с осигуровките. 

Искането е за едно заседание и всъщност касае предаването 

на документите от архива на общинската администрация в 

изпълнение на наше Решение № 617.  

Имаме справка, контролен лист. Трябва да вземем решение 

само за изплащане на посочената сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Не виждам изказвания. 

Моля да гласуваме протоколно решение за изплащане на 

исканото възнаграждение. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Друг доклад, колега Димитров? Нямате. 

Заповядайте, госпожо Стойчева, за доклад. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане от 

Общинска избирателна комисия – Вършец, подписано от 

председателя и секретаря на комисията за изплащане на 

възнаграждение на членовете на комисията за проведени заседания 

на 6 и на 7 август 2019 г. във връзка с прекратяване пълномощията 
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на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата 

общински съветник. 

Към искането има представен контролен лист и извършване 

на предварителен контрол от финансовия контрольор, както и 

счетоводна справка за размера на исканите възнаграждения, които са 

на стойност 920,36 лв. заедно с осигурителните вноски. 

Предлагам да одобрим с протоколно решение изплащането на 

възнаграждението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

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

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Георгиева, заповядайте за доклад. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам ви искане на Общинска избирателна комисия – Братя 

Даскалови, област Стара Загора, за изплащане на възнаграждение за 

проведено заседание на 27 август 2019 г. Това е заседание на 

комисията с мандат 2015 – 2019 г. 

Заседанието е проведено в състав: председател, заместник-

председател, секретар и осем членове и във връзка с предаване на 

всички документи и печати на Общинската избирателна комисия на 

комисия, назначена със заповед на кмета на община Братя 

Даскалови. 

Към преписката е приложен протокол, съответно контролен 

лист и счетоводна справка. Искането е за 365,75 лв. 

Предлагам на Централната избирателна комисия да одобрим 

изплащането на тази сума с протоколно решение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма изказвания, 

колеги, моля, процедура по гласуване да одобрим изплащането на 

исканата сума. 

Гласуваме, колеги, протоколно решение. 

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

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

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Георгиева, да продължите докладите 

си. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви искане от 

Общинска избирателна комисия – Монтана, с мандат 2015 – 2019 г. 

във връзка с изплащане на възнаграждение на двама членове – 

председател и заместник-председател, за дежурство, свързано с 

предаване на документите и печатите на общинската администрация 

във връзка с изтичане на мандата. 

Сумата, за която става въпрос, е в размер на 113,05 лв. 

Приложен е контролен лист, както и счетоводна справка и 

съответно документите, свързани с предаването на архива на 

Общинска избирателна комисия в Монтана. 

Предлагам на Централната избирателна комисия с протоколно 

решение да одобри тази сума за изплащане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на исканото протоколно 

решение. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
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Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред: 

7. Обсъждане на проекти на принципни решения. 

Вие сте първи. господин Войнов. Имате думата.   

Колеги, днес е последният ден за регистрацията на партии и 

коалиции. Така че тези решения са с предимство. Сега започваме 

обсъждането на принципното решение, но докъдето стигнем. 

Заповядайте,  господин докладчик. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали има проект за принципно решение 

относно преброяване на предпочитанията – преференциите – при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове 

заедно с приложение към него, а именно бланка-чернова за 

отразяване на предпочитанията и преференциите. 

Предлагам да се запознаят колегите с това решение и с 

бланката, тъй като към бланката има едно предложение да се добави 

един текст под чертата. Ще бъда готов след около един част 

примерно. Затова предлагам сега да се запознаят колегите с 

написаното, а да го докладвам и да разгледаме принципното 

решение малко по-късно в дневния ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, добре,  господин 

Войнов. Даваме малко време. 

 Господин Николов не е в момента в залата. 

 

Пристъпваме към точка девета от дневния ред: 

9. Разни. 

 Господин Андреев, имате думата. 

Момент,  господин Войнов поиска думата. Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, вчера в 16,00 ч. изтече срокът за 

подаване на оферти от кандидати за участие в конкурса за 

определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена 

компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и 

издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите 

от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  
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В определения срок постъпи една оферта с вх. № МИ-00-13 

от 10.09.2019 г. Тя е на "Информационно обслужване" АД. 

Работната група, която беше избрана с протоколно решение на 

Централната избирателна комисия, се събра вчера в пълен състав и 

отвори офертата на участника съгласно определената процедура, за 

което се състави протокол. 

Следващата процедура според приетите условия, ред и 

срокове, е провеждане на изпитание и демонстрация на предлагания 

софтуер. Във връзка с това предлагам демонстрацията да се проведе 

на 16 септември 2019 г. – това е понеделник – от 14,00 ч. пред цялата 

Централна избирателна комисия.  

Ако няма други съображения, моля за протоколно решение 

във връзка с посочените дата и час. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

изказвания? Предложения за други дати и други предложения?  

Ако няма, колеги, гласуваме протоколно решение на 16 

септември 2019 г. в 14,00 ч. да изслушаме "Информационно 

обслужване" АД в залата. 

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

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

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, сега преминаваме към точка девета от дневния ред: 

9. Разни. 

 Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само за сведение, колеги. 

Пристигнало е една ръкописно писмо с някакъв протест от 

гражданин, който иска да се регистрира за кмет на с. Бързия. Тук 

има много битови подробности. 

Докладвам го за сведение. Няма как да отговорим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

 Господин Войнов, заповядайте. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, получено е писмо от 

"Информационно обслужване" АД с вх. № ЕП-00-325 от 

10.09.2019 г., с което приложено ни изпращат копие на приемо-

предавателни протоколи за предаване на бюлетина за резултатите от 

гласуването на изборите за членове на Европейски парламент от 

Република България на 26 май 2019 г. 

Приемо-предавателните протоколи са 24 на брой, от всички 

институции, на които са предадени екземпляри от бюлетина 

съгласно разпределението, което им изпратихме с писмо с изх. 

№ ЕП-00-323 от 19.08.2019 г.  

Докладвам ви го за сведение.  

Колеги, докладвам ви жалба с вх. № МИ-22-119, която 

можете да я видите във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. Тя е от 10.09.2019 г. Жалбата по своята същност е сигнал 

от група граждани на с. Кузаново, които заявяват, че искат да бъдат 

анонимни. Сигналът е срещу бившия кмет на селото Запрян Паунов,  

който нарушавал съня им със силна музика, чувала се стрелба от 

пистолет от неговия двор. 

Хората искат да вземем бързи мерки срещу тази човек.  

Докладвам го за сведение. 

И последното нещо, което искам да ви докладвам, е решение  

№ 991 на ЦИК, с което беше извършена промяна в състава на ОИК- 

Аврен. Документите бяха изпратени по факс. Сега докладвам за 

сведение, че са пристигнали оригиналните документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приключихте ли, 

колега Войнов? Благодаря. 

 Господин Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило по електронната поща писмо с вх. № ЦИК-00-533 от 

10.09.2019 г. Същото е качено във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание.  

Писмото е от Държавна агенция "Електронно управление", с 

което ни е прикрепено писмо от  господин Темелков като 

председател на Държавна агенция "Електронно управление", като 

същото е адресирано до ръководителите на организации от 

обществени сектор съгласно Закона за достъп до обществена 
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информация. Става въпрос за прилагането на принципите за защита 

на личните данни при публикуване на отворени данни на портала за 

отворени данни, който е data.egov.bg и предприемането на дейности 

по анонимизиране на публикуваните данни.  

В писмото, което е адресирано до всичките ръководители на 

организации в обществения сектор, пише, че е във връзка с влезлия в 

сила на 25 май 2018 г. Регламент 2016/679 на Европейски парламент 

и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на личните данни, въвеждането на новата директива 

ЕС/2019/1024 на Европейски парламент и на Съвета относно 

отворените данни и повторното използване на информацията от 

обществения сектор, както и измененията в Закона за достъп до 

обществената информация и Закона за защита на личните данни. 

Личните данни следва да бъдат анонимизирани съгласно 

изискванията на директивата, като срокът е до 25 септември 2019 г. 

Обръща се внимание на всички организации, че носят 

отговорност за качеството на публикуваната информация на портала 

за отворени данни. 

В тази връзка се прави препоръка всяка една от 

организациите, които публикуват на този сайт отворени данни, да 

проверят дали те са защитени и евентуално да предприемат 

необходимите действия, тъй като в противен случай ще бъдат 

съответно предприети мерки или указания от страна на Комисията 

за защита на личните данни. 

Аз извърших проверка на същия. В него са качени 

единствено данните от резултатите от проведените предходни 

избори през 2014, 2015, 2016 и 2017 г. и в тази връзка считам, че 

същото следва да остане за сведение и запознаване от членовете на 

Централната избирателна комисия, като в случая данните, които са 

качени, не съдържат такава необходимост от анонимизиране, тъй 

като по силата на Изборния кодекс и правилата и общите указания, 

които се приеха във връзка с Регламента,  тези данни са 

задължителни там, където са публикувани. Тоест, по отношение на 

представители на партии или пък другите лица няма как те да бъдат 

анонимизирани в този смисъл. 

Затова го докладвам за сведение в момента. 



23 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим Ви, колега 

Андреев. 

 Госпожо Стойчева, заповядайте за доклад. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля,  госпожо председател, да 

отложа доклада си. Необходима  ми е още малко информация, за да 

мога да го докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Дойде ред на госпожа 

Цанева. Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо, 

получено по електронната поща с вх. № МИ-25-111. Качени са и 

писмата, и отговорите във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали, като госпожа Димитрова ни казва, че дъщеря й навършва 

18 години от 19 септември, ще й се сменя личната карта до 15 

октомври. Желае да гласува по настоящ адрес. Въпросите й са: какъв 

е срокът за подаване на молба по настоящ адрес и ще може ли да 

гласува с новата си лична карта. 

Затова аз й отговарям, че вписването на избирател по 

настоящ адрес се подава до 12 октомври 2019 г., ако имат 

регистрация. Също така казвам със следващото изречение, че 

„дъщеря Ви може да гласува с новата си лична карта. Ако не е 

получила същата до изборния ден, то тя може да се сдобие с 

удостоверение от съответното управление на МВР.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки към 

докладчика?  

Ако няма, колеги, моля, процедура по гласуване на 

предложения отговор. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева, за следващия Ви доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо в същата папка 

с вх. № МИ-22-112, получено от госпожа Георгиева. Ако искате, го 

прочетете, ако искате, да ви го прочета.  
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Госпожа Георгиева пита: „Имам ли право на глас? Родена 

съм в Македония, завършила съм висшето образование тук, имам 

сключен брак от 2009 г., български гражданин съм. Целият ми 

трудов стаж е в България. В края на юли тази година получих указ за 

българско гражданство. Вписана съм в системата на ГД  ГРАО. В 

процес на издаване е и българската ми лична карта. Постоянният ми 

адрес от 2009 г. е един и същи.  Ще ви бъда много благодарна, ако 

ми дадете бърз отговор.“ 

Тоест, има ли право да гласува. 

Аз съм написала отговор, като моето виждане е, че тя е 

български гражданин вече, има уседналост от 2009 г., според 

нейното писмо, и има право да гласува. Затова в отговора може би е 

излишно, че „избирателните списъци се съставят по постоянен 

адрес“. До 16 септември общинската администрация обявява на 

видно място и ги публикува на сайта си. Видно от Вашето писмо 

Вие вече сте български гражданин и имате право да гласувате. Ако 

не фигурирате в избирателните списъци и получите личната си карта 

да предаване на списъците в секционната избирателна комисия, Вие 

можете да поискате от общинската администрация да бъдете 

вписана в избирателния списък, а в изборния ден – да бъдете 

дописана. 

Тъй като и обсъждаме в момента, предлагам да отложим 

отговора, за да може да бъде обсъден и да дадем правилен отговор 

на госпожа Георгиева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, оттегляте го за 

обсъждане. 

 Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вчера на работно заседание 

на работна група обсъдихме въпроса с приложението, което трябва 

да представят партии, коалиции и местни коалиции в общинските 

избирателни комисии при регистрация на кандидатските листи и 

листи за общински съветници.  

С оглед на това, че общинските избирателни комисии ни 

подсетиха, че можем да ги подпомогнем, като им предоставим 

екселска таблица, за да има единна практика във всички общински 

избирателни комисии, изготвена е такава таблица от нашата 
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администрация. Публикувана е във вътрешната мрежа. Това 

съответства и на предложението за регистрация на кандидатите за 

общински съветници и съдържа всички данни, които се предоставят 

по предложението съобразно образеца на изборна книга. 

В случая виждате със собствено, бащино и фамилно име, 

ЕГН или личен номер, постоянен или настоящ адрес или адрес на 

пребиваване. Има данни, изведени общо за община, област и 

наименование на партия, коалиция или местна коалиция. Под 

формата на забележка изрично да се укаже, че подреждането следва 

да съответства на подредбата на самата партия, коалиция или местна 

коалиция при подаването на предложението за регистрация на 

кандидатите за общински съветници. 

В тази връзка е подготвено и едно проектописмо до всички 

общински избирателни комисии. Аз само искам да им обърнем 

внимание, че във връзка с подаването на предложенията за 

регистрация на общински съветници и представянето на екселска 

таблица и на електронен носител тези списъци, вие предоставяме 

примерна таблица в ексел-формат, което да съответства на 

подаваните предложения. Тази таблица можете да предоставите на 

регистрираните в ОИК партии и коалиции и местни коалиции, които 

участват в изборите за общински съветници.  

Това е само. Ако гледате проекта на писмо, искам да отпадне 

при регистрацията какви проверки се правят, защото имаме 

различно възприемане на процеса по регистрация. В един случай се 

приема, че регистрацията е входирането във входящия регистър, и 

да не започне тази проверка да се извършва механично още на този 

етап от дежурните в общинските избирателни комисии. Всъщност 

проверката следва да бъде извършвана при въвеждане на тези данни 

в платформата, с която разполага Общинската избирателна комисия, 

за което те са получили указания, както разбрахме, по 

предоставената справка от Общинска избирателна комисия. ОИК-

овете са получили указания от "Информационно обслужване" АД. 

Предлагам ви да изпратим приложената таблица с едно 

такова кратко уточнение, както го докладвах. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги?  Ако няма, моля, процедура по гласуване на предложеното 

писмо и приложената към него таблица. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия получихме копие от писмото, което  господин 

Томислав Дончев като указание изпраща на кметовете на общини, 

областните управители и министъра на вътрешните работи,  

министъра на регионалното развитие и министъра на правосъдието. 

Това е указанието, което е съгласувано с Централната избирателна 

комисия и разпределение на дейностите, които следва да бъдат 

извършвани на централно ниво от администрацията на 

Министерския съвет, от областните управители, кметовете на 

общини във връзка с решението на Централната избирателна 

комисия, съгласувано с Министерския съвет, за изработка на 

изборните книжа. 

Това писмо, както обичайно, ще остане в залата, за да можете 

всички да имате достъп до него. Моля да се запознаете. Знаете, че 

ние ще се възползваме от него многократно. И в момента се сещам 

да ви предложа да го изпратим на общинските избирателни комисии 

по електронната поща сканирано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване да изпратим писмото до всички общински 

избирателни комисии, за да се запознаят и те. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
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Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, знаете, че 

получихме указание и срок, в който трябва да представим своите 

предложения за бюджетна прогноза за 2020 г. и за периода 2021 – 

2022 г. за тригодишния период. 

Във вътрешната мрежа трябва да се намира папка, 

представена с докладна записка, изготвено проектопредложение от 

главния счетоводител в администрацията на Централната 

избирателна комисия, с разпределение на предвидените бюджетни 

средства по решението на Министерския съвет за разходните тавани 

с всички необходими документи, които до 13 септември следва да 

бъдат представени и на електронен носител в Министерство на 

финансите заедно с обяснителна записка, декларации и с едно 

придружително писмо. 

Предлагам ви да се запознаете, тъй като имаме време. Да 

видите средства. Те са разчетени, пак казвам, съобразявайки се с 

разходните тавани по решението на Министерския съвет за 

тригодишния период. Виждате, че капиталовите разходи са оставени 

така, както традиционно предвиждаме, с уточненията по отношение 

на сградата, на бройките, които са предвидени по Закона за 

бюджета, но за които няма предвидени финансови средства за 

обезпечаване на тяхната дейност и за обособяване на работни места. 

Ще допълним за дистанционното електронно гласуване, за 

машинното гласуване, ще допълним за звеното, свързано отново с 

дистанционно електронно гласуване и за всички разходи, за които 

ще трябва поне да уведомим министъра на финансите, че ще бъдат в 

един момент необходими за обезпечаване работата на Централната 

избирателна комисия. 

Отлагам го с оглед на това, че имаме време и вие да имате 

възможност да се запознаете. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от Общинска 

избирателна комисия – Пазарджик. Направили са мотивирано искане 

от Общинската избирателна комисия за допълнителни специалисти, 

които да подпомагат работата на Общинската избирателна комисия. 

Посочили са броя на секциите, по същество са посочили дейностите, 

които следва да извършва ОИК като обем работа. Поискали са един 
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експерт и един технически сътрудник, като са посочили това да бъде 

за срок до седем дни от обявяване на изборния резултат. 

Съгласно нашето Решение № 616 от 2019 г. има възможност 

Централната избирателна комисия, като се запознае с направеното 

искане на Общинската избирателна комисия, да разреши 

допълнителен брой специалисти. В случая считам, че Общинската 

избирателна комисия – Пазарджик, която на територията на 

общината има 151 избирателни секции – 97 в Пазарджик, 54 в селата 

– включени са в общи линии всички дейности и са посочени в 

мотивираното искане – няма смисъл да ви ги преповтарям – считам, 

че за ОИК – Пазарджик, можем да дадем разрешение за назначаване 

допълнително на експерт и технически сътрудник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

изказвания? Не виждам. 

Колеги, моля, процедура по гласуване на протоколно 

решение да разрешим на ОИК – Пазарджик, назначаването на двама 

души. Госпожа Солакова мотивира искането, изложи мотивите. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по същия начин 

Общинската избирателна комисия – Търговище, ни уведомява, че са 

създали работна група от специалисти и със същото решение са 

приели да направят мотивирано искане до Централната избирателна 

комисия за назначаване на допълнително още един експерт и един 

технически сътрудник. Мотивирали са своето искане. Срокът, за 

който искат тези лица да бъдат назначени за подпомагане работата, е 

от 12 септември до седем дни, включително, от обявяване на 

изборния резултат. 

Това е също областен център – ОИК – Търговище. Предлагам 

да разрешим. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване на идентично решение за един експерт и 

един технически сътрудник на ОИК – Търговище. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз ви докладвах едно писмо 

от Националния статистически институт по повод на постъпило при 

тях запитване от Организацията на обединените нации за 

разпределение по пол в общинските съвети, избрани през 2015 г. 

Събрахме такава статистическа информация. Представям на 

вниманието ви отговор до председателя на Националния 

статистически институт  господин Цветарски, да го уведомим, че 

през 2015 г. от общо избрани 51 181 общински съветници 3 835 от 

съветниците са мъже, а 1 345 са жени.  

В този смисъл да изпратим отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване на предложеното писмо до Националния статистически 

институт. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо от Велинград за Общинската избирателна комисия – 

Велинград. Тя ни изпраща решение за създаване на работна група от 

специалисти. Продължават да ни изпращат информация за броя на 
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мандатите в съответните общини. Някои общински избирателни 

комисии при нас изпращат копие на писмото, с което уведомяват 

кметовете на общини за сключване на договори с определените от 

тях специалисти за периода на работа на комисиите. 

Докладвам ви ги за сведение. Всички те се класират в 

отделни папки в деловодството с цел по-подробно запознаване, ако 

искате. 

Получили сме покана за участие в работна среща от областна 

администрация на Софийска област, от областния управител  

господин Тодоров. На 18 септември, сряда в 13,00 ч. в сградата на 

Областна администрация – София, ще се проведе работна среща с 

цел по-добрата организация на работата във връзка с 

произвеждането на изборите на територията на Софийска област. 

Изпратено е до администрацията на Министерския съвет, до 

председателя на Централната избирателна комисия, председателите 

на общинските избирателни комисии в Софийска област, разбира се, 

до прокуратура, Областна дирекция на МВР, Пожарна безопасност, 

Териториално звено  ГРАО и други, които имат отношение към 

изборния процес. 

Докладвам го за сведение. Отговорниците на София да го 

имат предвид. 

Уважаеми колеги, тъй като изтече срокът за определяне на 

местата за обявяване на избирателните списъци, тази информация я 

докладвам сега за сведение. Първите писма, които сме получили, тях 

също ще се съхраняват в деловодството в отделно обособени папки. 

От Общинска избирателна комисия – Тополовград, са ни 

изпратили въпрос, свързан с електронните регистри на платформата 

на комисията. Потърсено е съдействие и на регионалното звено но 

"Информационно обслужване" АД. Този въпрос се решава в 

оперативен порядък. 

Изпратили са ни за сведение и указанието, което са получили 

от "Информационно обслужване" АД в общинските избирателни 

комисии. 

Колеги, докладвам ви докладна записка от директора на 

Дирекция „Администрация“ за събиране на оферти за канцеларски и 
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други материали. Можете да ги видите във вътрешната мрежа, може 

да е в папка за 10.09.2019 г., с вх. № ЦИК-09-169.  

В приложенията са посочени конкретните материали, за 

които ще се направи проучване и ще се потърсят оферти, както и 

справка за закупени канцеларски и други материали за периода 

09.09.2018 г. до 09.09.2019 г. Прогнозната стойност на разходите за 

канцеларски материали е до 3 500 лв. без ДДС, а на другите 

материали – до 1 500 без ДДС. Имаме налични средства по бюджета 

на Централната избирателна комисия.  

С оглед на това, че тези материали са свързани с 

организирането на изборите, аз предлагам на главния счетоводител 

да прецени същите да бъдат от план-сметката за Централната 

избирателна комисия, ако това е възможно. Да одобрим разходите за 

канцеларски материали и други материали, както и да възложим 

посочените в докладната дейности за извършване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за 

възлагане на главния счетоводител и на нашата администрация за 

проучване и търсене на оферти, колеги. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч 

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

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, знаете, че изпратихме до 

главния секретар на Министерския съвет писмо с искане да ни 

предоставят експерт от администрацията, който да ни подпомогне 

при изготвянето на документацията за възлагане на отпечатването на 

хартиените бюлетини, както и в комисията по водене на 

преговорите. 
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Получихме отговор от главния секретар на Министерския 

съвет. Те ни предложиха госпожа Виктория Юнакова, главен 

експерт в отдел „Обществени поръчки“. 

С оглед на това, че нашата документация е изготвена, ние сме 

се съобразили с документацията на Министерския съвет, нашият 

главен юрисконсулт Николай Желязков проведе и среща с госпожа 

Юнакова по определени въпроси, свързани с 

проектодокументацията, която ще предоставим на госпожа 

Юнакова, за да може тя да изрази становище по същата. 

Предлагам в утрешния ден, ако е възможно, да влезе и в 

дневния ред. Моля да се запознаете. Продължаваме да прехвърляме 

във вътрешна мрежа в папка „ОП-бюлетини“. 

Във вътрешната мрежа е и проект на договор с госпожа 

Юнакова. При същите условия, при които ние сме се възползвали от 

нейната експертиза на предишните избори, да сключим договор с 

посочения предмет на договора, размер на възнаграждението 500 

лв., както при изработката на документацията, така и при оформяне 

на всички документи, изпращане за публикуване до Агенцията по 

обществени поръчки, всички формуляри, проекта на договор – 

много внимателно, с приложенията, участие в комисията, която ще 

проведе преговорите с изпълнителя по обществената поръчка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? Позната ви е добре госпожа Юнакова, изключително 

компетентен и добросъвестен служител. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на протоколно 

решение, както и да ме упълномощите, колеги, да сключим договор 

с госпожа Юнакова при посочения предмет и възнаграждение. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

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

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожа Солакова приключи докладите си. 

 Госпожо Бойкинова, заповядайте. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Може ли да се върнем първо към 

точка регистрация на партии и ще продължа с т. „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има още двама колеги в 

т. „Разни“ и ще се върнем на регистрациите. Вие сте в т. „Разни“, 

госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви, че вчера е 

постъпила жалба от Политическа партия Християндемократическа 

партия на България. Жалбата е във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от 10.09.2019 г. Тя е срещу Решение на Централната 

избирателна комисия № 998-МИ, с което назначихме Общинска 

избирателна комисия – Созопол, в изпълнение на влязло в сила 

решение на Върховния административен съд. 

Запознайте се с жалбата. Излагат се съображения за 

незаконосъобразност и нищожност на нашето решение. От 

Христояндемократическа партия на България, представлявана от 

госпожа Репуц. Делото е  насрочено за утре от 14,00 ч. и ще се яви 

колегата Николов. 

Докладвам ви също така два броя определения на Върховния 

административен съд. Трябва да са в папка „Решения на ВАС“, 

която е в „Местни избори“. С тези определения са прекратени 

образуваните пред Върховния административен съд производства по 

жалбите на ПП ВОЛЯ и Българи за алтернатива на страха, 

тоталитаризма и апатията – БАСТА, срещу решение на Централната 

избирателна комисия № 934-МИ, с което приехме организацията по 

приемане на протоколите на ЦИК и останалите книжа от ОИК – 

София. С двете определения съдът приема, че основание за 

издаването на това решение е чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, а не т. 5, както 

посочихме, тъй като ние вече сме назначили Общинска избирателна 

комисия – София, и тълкувайки разпоредбата на чл. 57 във връзка с 

чл. 58, казват, че следва да се определи родовата подсъдност на 

депозираните жалби и според тях те подлежат на оспорване по 

общия ред – по АПК – пред Административен съд – АССГ-София. 

Прекратяват с двете определения производството и изпращат 

жалбата по подсъдност на АССГ. 

Моето тълкуване е различно. Аз считам, че в чл. 58 

законодателят изрично е изброил кои решения на Централната 
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избирателна комисия подлежат на оспорване пред Върховния 

административен съд, като критерият е, че всички тези решения, 

които са изброени в чл. 58, във връзка с чл. 57, представляват 

индивидуални или общи административни актове, а останалите не 

подлежат на обжалване, а не че родовата подсъдност следва да бъде 

на АССГ – София, тъй като считам, че Централната избирателна 

комисия е централен орган и неговите актове са подсъдни на 

Върховния административен съд.  От разпоредбите на Изборния 

кодекс мога да направя само този извод. Но очевидно Върховният 

административен съд приема така и делата са изпратени  - съответно 

жалбите – на АССГ – София. 

Докладвам ви го за сведение.  

Докладвам ви две писма - от ОИК – Марица и ОИК – 

Дряново, във връзка с наименованията на местните коалиции. 

Докладвам ви ги за сведение. Считам, че не следва да им отговаряме 

конкретно, тъй като вчера приехме протоколно решение, с което 

дадохме указание относно наименованието на местна коалиция и по 

тези писма колегите ще получат отговори на конкретно зададените 

въпроси. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е отговор 

до госпожа Веселка Сотирова. Тя също пита за наименованието на 

местната коалиция. На ней съм й отговорила конкретно, че 

наименование на коалиция „обединени за нашата община (СДС, 

ДБГ, АТАКА, ВОЛЯ, Коалиция Демократична България – 

Обединение) не отговаря на изискването на Изборния кодекс и на 

нашето указание за наименование, въпреки че сме публикували 

съобщения и във „Въпроси и отговори“. 

Мисля, че няма да направим повече, ако й отговорим. Затова 

ви предлагам да гласуваме този проект на отговор на поставения 

въпрос от госпожа Сотирова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приключихте ли, 

колега Бойкинова? Благодаря. 

 Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, във 

вътрешна мрежа е публикувано писмо, което сме получили от 

администрацията на Министерския съвет, с което приложено ни 
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изпращат приетото постановление № 217 на Министерския съвет за 

приемане  на тарифа, по която партиите, коалициите, инициативните 

комитети заплащат предизборните предавания по Българска 

национална телевизия и Българско национално радио. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е за запознаване? 

Да! Благодаря. 

Друг доклад нямате, госпожо Стефанова? Благодаря. 

Колега Ивков, заповядайте по т. „Разни“. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, много се извинявам, че се 

включвам в дневния ред, обаче имам едно въпросче, публикувано на 

05.09.2019 г. Сега ще разберете защо, малко е неприятна темата. 

 Господин Реджеб Алиев! Заедно с Ерхан ни отложихте. При 

него обаче имаше отхвърлително решение, ясно е положението. При 

мен казахте за втори път да го отложим. Време е да вземем 

становище. Ако искате, можем да направим обсъждане и на 

следобедното заседание на петия въпрос – за припомняне, да не се 

каже, че не съм припомнил – публикуван на 09.09.2019 г. е 

проектоотговорът.  Проектоотговорът, който съм публикувал на 

09.09.2019 г., от по-голямата част от колегите, во главе с колегата 

Солакова, не срещна съгласие и се предложи диаметрално 

противоположен отговор, който също е готов. В смисъл, не го 

виждате, но вместо „едно лице няма правна пречка“ казваме, че „има 

правна пречка по аргумент разпоредбата на чл. 413, ал. 4 от 

Изборния кодекс. 

Чл. 413, ал. 4 от Изборния кодекс казва, че „кандидат за кмет 

от партия или коалиция може да бъде и кандидат за общински 

съветник само от една и съща партия и коалиция.“ 

Ако обърнем думичките, значи ли това, че едно лице може да 

бъде кандидат за кмет и за общински съветник само като кандидат 

на една партия или коалиция? Ако решим така, отговорът е 

очевиден. Ако обаче разгледаме внимателно и ал. 3, ще видите, че 

можем да дадем и отговора, който съм публикувал. Време е обаче за 

становище и то не за друго, не за да отговорим само на  господин 

Реджеб Алиев, на когото се извинявам за забавата, тоест, ние не сме 

се забавили много, но с оглед нашата практика да отговаряме бързо, 

сме. Въпросът му е сложен. Идват и нови въпроси, които иззех от 



36 

 

колегата Арнаудов преди малко. Съгласихме се да ги докладвам 

като свързан доклад, които касаят още по-конкретно същото нещо 

на база регистрираните вече два инициативни комитета с кандидати 

от общинската избирателна комисия. 

Те са като свързан доклад под номер. Да започнем с по-

лесното, докато разглеждате другото. Може и да го отложим и за 

четвърти път, нямам проблем. Но днес ви моля да вземем становище 

по този въпрос.  

Свързаният доклад, тъй като е по-елементарен все пак, е с вх. 

№ МИ-22-124 от днес в папката на колегата Арнаудов. Предлагам ви 

отговорът ми да влезе и в рубриката „Въпроси и отговори“. Затова 

се разбрахме аз да го докладвам, защото съм мислил по въпроса, 

въпреки че, ако  госпожо председател, нямате нищо против, 

разбрахме се с този, на когото е възложена, аз да го докладвам. 

Там ни пита три въпроса една госпожа. Тя пише директно до 

госпожа Стоева, не до ЦИК. Тя се казва Емилия Радева, най-

вероятно. Дошло е по електронната поща. Та въпросите са: 

„Може ли едно лице с постоянен адрес в Софийска община 

едновременно да бъде независим кандидат за кмет и кандидат за 

общински съветник за местните избори през 2019 г.? Ясен въпрос, 

ясен отговор. Може да бъде кандидат за кмет и за общински 

съветник само от същата партия или коалиция, само от една и съща 

партия или коалиция по аргумент разпоредбата на чл. 413, ал. 4. 

Дотук – ясно. Според мен нямаме спор.  

Вторият въпрос: „След като едно и също лице“ – явно тя бие 

на другаде, първият въпрос е загрявка – „е независим кандидат за 

кмет и общински съветник едновременно, от това следва ли“ – ни 

пита тя – „че инициативният комитет е един в подкрепа на 

независим кандидат в двете му качества?“ Също ясен отговор.  

Не знаем за каква хипотеза говори, макар че се досещаме, но 

й казваме – един инициативен комитет може да има само един 

кандидат общо за всички.  Вярвам, че и тук нямаме спор и така ще 

отговорим на първите два въпроса, които дават отговор и на третия 

въпрос. При това положение тя ни пита: в подписката, като се 

събира едновременно, тоест, като не може, третият въпрос е ясен – 
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3000 ли подписа трябва да съберат в подписката или 2000. Ясно е, че 

става въпрос за конкретен случай, макар и да не е назован. 

Затова като свързан доклад и за загрявка ви предлагам да 

отговорим на първите два въпроса така, което във втория отговор ще 

съдържа и третия въпрос. Да ви ги кача след почивката само за 

поглед и да ги одобрим за рубриката. Те са важни въпроси. Тук 

отговорите са ясни. 

Но между редовете на тези въпроси и се страхувам, че още 

ще дойдат, се връщаме към въпроса на  господин Реджеб Алиев, на 

когото трябва също вече да отговорим и да вземем становище. 

Въпросът беше: дали може - за една партия и коалиция е 

ясно, че само една партия или коалиция може да има кандидати за 

кмет и общински съветник по аргумент – казах го – обаче може ли 

два различни инициативни комитета да имат едно и също лице – 

единият кандидат за кмет, другият за общински съветник. 

Ако не сме готови днес, сега, да помислим в почивката ви 

предлагам и да е първа точка, ако няма, разбира се, нещо още по-

спешно, след почивката. 

Това е едното. Както прецените, колеги. 

Има два възможни отговора според мен. Единият го виждате 

публикуван, а другият вместо „няма правна пречка“ ще напишем 

„има правна пречка по аргумент разпоредбата на чл. 413, ал. 4.  

Имаше становище – припомням на колегата Андреев – да е 

ал. 5, ако има правна пречка. Стори ми се, че мнозинството от вас 

възприеха, че има правна пречка и че не трябва – за разлика от мен, 

аз считам, че формално, по буквата на закона няма, но се колебая – и 

въпросът е да обосновем защо. И не само за отговора, а това да е 

наше становище, което предлагам да публикуваме и като съобщение, 

и в рубриката. То е като методическо указание – по нашите 

правомощия чл. 57, ал. 1 – към общинските избирателни комисии, 

доколкото изобщо имаме право да им даваме такова, защото те имат 

и оперативна самостоятелност при решаване на регистрацията. 

Но там, където е регистрирано в противовес на това наше 

становище, ако ние - приключвам – се разберем, че има правна 

пречка, там ще трябва да заличаваме решения и то чак решенията за 

кандидатска листа, след като хората са събрали подписките.  
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Не търпи отлагане. И макар и да е „Въпрос и отговор“, го 

считам за важно и ви го поставям на вниманието. Мисля, че 

достатъчно припомних този път. Ще се съобразя с вашето мнение. 

Отговорът се изписва за една минута. Аз съм го изписал единия 

възможен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Днес сме 19 

членове, това е един прекрасен кворум да преценим отново въпроса. 

 Госпожо Солакова, имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, може би 

предполагам и при вас са постъпили много въпроси и сигнали. 

Въпроси от общинските избирателни комисии и сигнали от 

представители на партии и коалиции, които са регистрирани в 

Централната избирателна комисия и подават документи в 

общинските избирателни комисии. Оказва се, че някои общински 

избирателни комисии са приели решения с чисто организационен 

характер, да започнат приема на документи след получаване на 

списъка от нас на 12.09.2019 г.  На други места, независимо, че 

нямат такова решение, а и дори да имат, връщат упълномощените 

представители на партии и коалиции и не приемат заявления за 

регистрация, независимо, че те имат регистрация в ЦИК. 

На следващо място, някои от упълномощените представители 

наред с всички изискуеми документи не представят копия от 

решението на Централната избирателна комисия или 

удостоверението. При положение, че ОИК има достъп до сайта на 

Централната избирателна комисия и ние сме изборни органи за 

произвеждане на избори и сме в една система и една платформа, би 

трябвало да се направи служебна проверка в тези случаи, а не да 

връщат упълномощените представители. На доста места много рязко 

са върнали упълномощените представители и на другия ден са 

изисквали допълнително да бъдат представени и да пътуват.  

Затова ви предлагам да изпратим едно писмо по електронната 

поща до всички ОИК във връзка с постъпили въпроси от ОИК и от 

представители на партии и коалиции, да укажем или да ги уведомим, 

че документи за регистрация на партии и коалиции, регистрирани в 

ЦИК, могат да подават заявление за регистрация в ОИК и преди 

получаване на списъка на регистрираните партии и коалиции в ЦИК 
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по хронограмата на 12.09.2019 г.  Не е задължително партиите и 

коалициите, регистрирани в ЦИК, да представят копие от решението 

и удостоверението, издадено от ЦИК за регистрация в ЦИК или 

ОИК. В тези случаи е необходимо да се извърши служебна проверка 

както на интернет-страницата на Централната избирателна комисия 

или служебно ОИК да изиска от Централната избирателна комисия 

да им бъде изпратено сканирано копие от решението. 

Уважаеми колеги, с оглед на забележката на колегата Ивков 

ви предлагам малко по-друга редакция. Идеята не е да не се изпълни 

принципното решение, а принципното решение не е пречка да се 

приемат документите от представителите на партиите и коалициите. 

В този смисъл да приемат документите, независимо, че не се 

представят копия от решението и удостоверението на Централната 

избирателна комисия за регистрация на съответната партия или 

коалиция в ЦИК, а на 12 септември по хронограма Централната 

избирателна комисия ще изпрати на всички общински избирателни 

комисии списъка на всички регистрирани в ЦИК партии и коалиции. 

Но тази информация се намира и на интернет-страницата, в 

решенията, както и информацията, която се съдържа в електронния 

регистър за публикуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, с тези 

допълнения предлагам да гласуваме такова писмо. То е от голямо 

фактическо значение. 

Моля, процедура по гласуване на писмото с направената 

корекция. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

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

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Госпожа Бойкинова има думата. Заповядайте, госпожо 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, правя 

предложение да качим на интернет-страницата на Централната 

избирателна комисия съобщение с адресите, телефоните за контакт, 
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представляващите на политическите партии и коалиции, които ще 

участват в консултациите при кмета на общината за съставите на 

секционните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението 

за съобщение, колеги. Има ли изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното съобщение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

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

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, мисля, че изразявам общото мнение, ако кажа едно 

голямо благодаря на членовете на новоназначените общински 

избирателни комисии. Виждате как те работят, съвестно. Ето, някои 

и приемат документи, и всичко, независимо от сроковете, просто 

искат да са отворени към партии, коалиции и към всички граждани. 

А самият факт как много въпроси летят към нас, означава, че те 

работят и питат.  

Така че, благодарим за което. 

 

Колеги, връщаме се на точка втора от дневния ред: 

 2. Проекти на решения за регистрация на партии и 

коалиции. 

Има думата госпожа Йосифова. Заповядайте, госпожо 

Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно 

заседание ви предлагам проект на решение за регистрация на 

Политическа партия Национален фронт за спасение на България за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г.  

Постъпило е заявление за регистрация на посочената 

политическа партия от вчера. Към заявлението са приложени 

удостоверение за актуално правно състояние на партията, образец от 

подписа на представляващия, образец от печата, списък на лицата, 
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подкрепящи регистрацията на партията в предстоящите избори, 

удостоверение от Сметната палата за внесени от партията 

финансови отчети за три предходни години, удостоверение за 

актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната 

кампания, името и длъжността на лицето, което ще отговаря за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината като Национален фронт за спасение на България. 

От протокол с вх. № МИ-04-03-59 от днешна дата ГД  ГРАО 

ни уведомява за извършената проверка на списъка на избиратели, 

които подкрепят регистрацията на посочената партия. Установява се 

спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс. 

Поради това са налице изискванията на Изборния кодекс и на 

наше Решение № 706 и предлагам да регистрираме партия 

Национален фронт за спасение на България за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Същото е и поисканото наименование за отпечатване в 

бюлетината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли бележки, изказвания по проекта за решение? 

Ако няма, колеги, моля, процедура по гласуване на 

решението за регистрация на партия Национален фронт за спасение 

на България. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1050-МИ. 

 Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е проект относно регистрация на 

партия Движение 21. Заявлението е подписано от представляващия 

партията Татяна Дончева Тотева, вписано е в регистъра под № 43 от 

10.09.2019 г. Към заявлението са приложени всички изискуеми 
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документи, а именно удостоверение за актуално състояние на 

партията, образци от подписа на представляващия, от печата на 

партията, удостоверение от Сметна палата за внесени от партията 

финансови отчети за предходните три години, удостоверение за 

банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания и 

лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност на партията и списък от 3 500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията. 

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на 

партията в бюлетината като Движение 21. 

От Протокол с вх. № МИ-04-03-60 от днешна дата е видно, че 

са налице необходимите 2 500 избиратели, които подкрепят 

регистрацията на партията. 

Предвид, че са спазени всички изискуеми разпоредби на 

Изборния кодекс, ви предлагам да регистрираме Партия Движение 

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

октомври 2019 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за решение. Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на решението за регистрация 

на Партия Движение 21. 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Стефка 

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

Решението се приема. 

Решението има № 1051-МИ. 

 Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, във 

вътрешната мрежа е публикуван проект за регистрация на 

Политическа партия Български демократичен съюз – Радикали. 

Моля да го погледнете. Заявлението е под № 25 от 08.09.2019 г., като 

към него са приложени удостоверение за актуално състояние, 

образец от подписа на представляващата партия, образец от печата, 

списък, съдържащ имената на 3 222 избиратели, удостоверение от 
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Сметната палата, удостоверение за актуална банкова сметка, 

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

разходите и счетоводната отчетност на партията, както и допълнение 

към заявлението, съдържащо списък на хартиен носител и в 

електронен вид в подкрепа с подписи. 

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на 

партията на бюлетината БДС- радикали. 

Изрично в заявлението е посочено „радикали“ да бъде в 

кавички. Това е малко по-особено. 

От проверката, която сме получили от ГД  ГРАО с вх. № МИ-

04-03-40 на 09.09.2019 г., се установява, че няма наличие на 

необходимите 2 500 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията. Направено е указание към партията и на 10.09.2019 г. 

партията е представила допълнителен списък със заявени 150 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. Получили сме 

на 10.09.2019 г. отново протокол на ГД  ГРАО, в който вече сме 

събрали наличието на необходимите 2 500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията. 

Предложението е предвид изложеното и на основание чл. 57, 

ал.1, т. 10, буква 1, във връзка с чл. 133 и чл. 134, ал. 1, чл. 135, ал. 1 

и 3 да регистрираме Български демократичен съюз – радикали, за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г.  

  Виждате изписването на бюлетината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Кавичките не са за партията, те са само за една част от 

наименованието.  

Само в първата част на диспозитива: „Регистрира Партия 

Български демократичен съюз …“– изпусната е думата „партия“. 

Други бележки, колеги?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване на решението за 

регистрация на Български демократичен съюз – радикали. 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Стефка 

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

Решението се приема. 

Решението има № 1052-МИ. 

Други колеги има ли с готови доклади, върнати от ГД  ГРАО, 

за регистрация на партии и коалиции? 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, предлагам ви  проект за решение  

относно регистрация на Партия Движение нашият град. Можете да 

го видите във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Постъпило е заявление от ПП Движение нашия град, 

подписано от Атанас Стефанов Калчев, представляващ партията, 

заведено под № 42 на 10.09.2019 г. в регистъра на партиите. Към 

заявлението са приложени удостоверение за актуално състояние на 

партията, образец от подписа на представляващия партията, образец 

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

саморъчен подпис на 5033 избиратели, подкрепящи регистрацията 

на партията за участие в изборите, удостоверение от Сметната 

палата за внесени от партията финансови отчети, удостоверение от 

Централна кооперативна банка за банкова сметка, по която ще се 

обслужва предизборната кампания на партията, 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 нашият град. 

От протокол с вх. № МИ-04-03-58 от 11.09.2019 г. на ГД  

ГРАО за извършена проверка се установява спазването на 

разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на 

необходимите 2 500 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партия Движение нашият град. 

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и 

Решение № 706-МИ на ЦИК за регистрация на партия Движение 

нашият град. 

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 
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Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе следното решение:  регистрира Партия Движение нашият град 

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

октомври 2019 г.  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Има ли бележки към проекта? След като няма, моля, процедура по 

гласуване на решение за регистрацията на Партия Движение нашият 

град. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1053-МИ. 

 Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

от днешно заседание е качен проект за решение за регистрация на 

Партия Христоянреформистка партия. 

Докато гледате проекта за решение, ще ви информирам, че е 

постъпило заявление от Партия Християнреформистка партия, 

подписано от Юлия Симеонова Юрдекова, представляваща 

партията, и подадено от пълномощник адвокат Димитър Ангелов 

Спилков. Същото заявление е заведено под № 41 на 10.09.2019 г. в 

регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Към заявлението са приложени всички изискуеми съгласно 

Изборния кодекс и нашите решения документи, а именно 

удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено 

на 29.08.2019 г. от Софийски градски съд, образец от подписа на 

представляващия партията, образец от печата на партията, 



46 

 

удостоверение от Сметната палата за внесени от партията 

финансови отчети за три години назад, а именно 2016, 2017 и 2018 

г., удостоверение, издадено от Банка ДСК по Пловдивска банкова 

сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партията, 

лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност на партията, свързани с предизборната кампания, както и 

списък от 3 446 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията 

както на хартия, така и в структуриран електронен вид на 

технически носител и пълномощно от представляващия партията в 

полза на адвокат Димитър Ангелов Спилков, който е подал 

заявлението. 

Заявеното искане за отпечатване наименованието на партията 

в бюлетината е като ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ (ХРП). 

От протокола с вх. № МИ-04-03-57 от 10.09.2019 г. на ГД  

ГРАО в МРРБ  за извършена проверка на списъка на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на Християнреформистка партия в 

Централната избирателна комисия за участие в изборите за 

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

установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от 

Изборния кодекс за наличие на необходимите 2 500 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на Партия Християнреформистка партия. 

С оглед на това са налице изискванията на чл. 133 на 

Изборния кодекс и Решение № 706-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК за 

регистрация на партия Християнреформистка партия за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  

Предвид гореизложеното и на основание разпоредбите на 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия предлагам да 

реши: да регистрира Партия Христоянреформистка партия за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г.  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ (ХРП). 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез ЦИК в 

тридневен срок от обявяването му. 

Това е предложението ми за решение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: 

Колеги, подлагам на гласуване предложението за регистрация на 

Партия Християнреформистка партия.  

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1054-МИ. 

Има ли други готови доклади за регистрации на партии? 

Няма. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, благодаря за 

предоставената ми дума.  

Аз предлагам да се върнем към точка шеста от дневния ред: 

6. Приемане на решение за изплащане на възнаграждения 

на общински избирателни комисии. 

Ако позволите, един кратък доклад. Постъпило е с вх. № МИ-

27-116 от 05.09.2019 г. искане от Общинска избирателна комисия – 

Антоново, област Търговище, за изплащане на възнаграждение на 

трима членове на тази комисия – председател, заместник-

председател и секретар, които на 02.09.2019 г. са положили 

дежурство във връзка с предаване на архива на комисията за мендата 

2015 – 2019 г. на общинската администрация. 

Представени са всички необходими документи. Издаден е 

съответният контролен лист, който удостоверява законността на 

разхода. Разходът е в размер на 166,25 лв. възнаграждение за 

ръководството на комисията – председател, заместник-председател и 

секретар ведно със съответните осигуровки за стореното дежурство. 

Моля за протоколно решение за утвърждаване на този разход. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: 

Колеги, подлагам на гласуване одобрението на разход за 

направеното дежурство. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
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Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Баханов, заповядайте за следващия Ви доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Моя доклад е същият като на колегата Николов. Входящият номер е 

МИ-27-113 от 04.09.2019 г.  Молбата е за изплащане на дежурство 

на председател и секретар на Общинска избирателна комисия – 

Струмяни, на 02.09.2019 г., които са предали архива на Общинската 

избирателна комисия с мандат 2015 – 2019 г. 

Направени са справки и има контролен лист от 

счетоводството на Централната избирателна комисия. Размерът на 

възнаграждението с осигурителните вноски е 113,05 лв. за 

председател и секретар на ОИК – Струмяни, за едно дежурство. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма 

въпроси, да гласуваме протоколно решение за изплащане на 

предложеното възнаграждение. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Изпратили са ни приемо-предавателен 

протокол и описа на документите, които се предават. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, процедура по 

гласуване. 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч 

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

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Имате ли друг доклада, колега Баханов? Нямате. 

Ако няма готови други решения за регистрация на партии и 

коалиции, обявявам почивка, колеги. Продължаваме работа в 

15,00 ч., за да бъдат подготвени следващите проекти. 

Прекъсваме заседанието до 15,00 ч., след което 

продължаваме днес, докато свършим, колеги. 
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(след почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължава 

заседанието, колеги. Кой иска думата? Има ли готови колеги с 

проекти на решения за регистрация на партии и коалиции? Не. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, сутринта Централната 

избирателна комисия прие протоколно решение относно 

провеждането на демонстрацията на кандидата за обществената 

поръчка за конкурса за определяне на изпълнител за компютърната 

обработка на данните в ОИК и ЦИК. 

Във връзка с това предлагам да изпратим едно писмо до 

кандидата – "Информационно обслужване" АД – със следното 

съдържание: 

„Във връзка с протоколното решение на Централната 

избирателна комисия от 11.09.2019 г. и т. 13 от Раздел 12 на 

„Условия, ред и срокове за конкурс за определяне на изпълнител, на 

когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в 

ОИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетина на ЦИК на 

технически носител за резултатите от изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., ви каним на 

16.09.2019 г. от 14,00 ч.  в сградата на ЦИК да извършите 

демонстрация на предлагания от вас софтуер.“ 

Предлагам да изпратим това писмо по електронната поща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване на предложеното писмо до "Информационно обслужване" 

АД. 

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, получено е писмо с вх. № МИ-22-

88 от 05.09.2019 г. Качено е във вътрешната мрежа в папка с моите 
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инициали. Това е писмото на  господин Раджеб Алиев и отговорът 

намирате в папка от 09.09.2019 г. мисля, че беше, в уърдовски файл.  

Съдържанието да го повтарям ли? Гледахме го преди това. 

„В отговор на ваш въпрос, Ви информираме, че няма правна 

пречка едно лице да бъде независим кандидат за общински съветник 

и за независим кандидат за кмет, ако е издигнат от два различни 

инициативни комитета.“ 

Ако искате, пък да го напишем още по-ясно: независим 

кандидат за общински съветник от един и от друг – за независим 

кандидат за кмет. Но и така мисля, че е ясно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Чухте предложения отговор. Има ли противно становище в 

момента? Не виждам.  

Колеги, моля процедура по гласуване на отговора. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  против – 2 

(Александър Андреев, Йорданка Ганчева).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Ивков, за следващия Ви доклад. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващият ми доклад е по писмо с вх. № 

МИ-22-124 и се намира във вътрешната мрежа в папка с инициалите 

на  господин Арнаудов. Там са и трите въпроса. 

Първият въпрос е: „Може ли едно лице с постоянен адрес в 

Софийска община едновременно да бъде независим кандидат за 

кмет и кандидат за общински съветник за местните избори?“  

Отговорът на този въпрос е: „Да, може, ако е издигнат от 

една партия или коалиция и за двамата по аргумент разпоредбата на 

чл. 413, ал. 4 – „че кандидат за кмет от партия или коалиция може да 

бъде кандидат за общински съветник само от една и съща партия 

или коалиция“. Това е отговорът. 

Вторият въпрос: „След като едно и също лице е независим 

кандидат за кмет и общински съветник едновременно, от това следва 

ли, че инициативният комитет е един?“ 
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Отговорът е следният: Казваме, че инициативен комитет 

може да издигне само един кандидат, с което отговаряме индиректно 

и на третия въпрос. 

След приетия отговор – правилно ме подсеща колегата 

Бойкинова – на първия въпрос казваме, че може, ако е издигнат от 

една и съща партия или коалиция по аргумент разпоредбата на чл. 

413, ал. 4, а на втория казваме, че може, ако е издигнат от два 

различни инициативни комитета – от единия в едното качество, от 

другия – в другото. При това положение се обезсмисля отговор на 

третия въпрос. 

На първия отговаряме, че може, ако е от два различни 

инициативни комитета, а на втория казваме, че се събират две 

подписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Засега – добре. Да се 

връщаме ли към колегата Войнов? 

Заповядайте, колега Войнов, за принципното решение. Имате 

думата,  господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали се намира проект № 1092, има проект за 

принципно решение относно преброяване предпочитанията – 

преференциите – при произвеждане на избори за общински 

съветници, а заедно с него има и приложението към това решение, а 

именно бланка-чернова за отразяване на преференциите. 

Това е едно стандартно решение, което Централната 

избирателна комисия взима преди всички видове избори, където се 

гласува с преференции. 

Тъй като, след като се установи броят на действителните 

гласове, подадени за всяка кандидатска листа, трябва да се преброят 

предпочитанията или преференциите за всеки един от кандидатите 

на партиите и коалициите. За целта се използват бланки-чернови за 

отразяване резултатите от преброяването на предпочитанията – 

преференциите – както се вижда и на приложението. 

Всяка бланка се състои от толкова полета, колкото кандидати 

е регистрирала съответната партия или коалиция. На първия, най-

горния ред в ляво на полето е изписан номерът на кандидата в 

кандидатската листа и в бюлетината за гласуване. Знаете, че 
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номерата са от 101 нагоре. В самото поле са вписани 116 

квадратчета в пет реда, като последният ред е с празни квадратчета.  

Отчитането или преброяването на преференциите става, след 

като при наличие на бюлетина с преференция за даден кандидат, 

член на секционната избирателна комисия оповестява на глас за кой 

глас е предпочитанието, а членът на ЦИК, който записва 

преференциите върху бланките чернова, го отразява, като огражда 

или зачертава първото число на първия ред в полето на съответния 

кандидат. При следващо предпочитание или преференция за същия 

кандидат се зачертава второто число и т.н. се продължава във 

възходящ ред, без да се изпускат числа до изчерпване на 

предпочитанията или преференциите за този кандидат. 

Последното оградено и зачертано число показва броят на 

получените от този кандидат предпочитания и преференции.  

Важно е да се знае, че за тези избори за разлика от изборите 

за членове на Европейски парламент, когато не се интересувахме от 

броя на бюлетините без предпочитания, без преференции, при тези 

избори трябва да се знае  броят на бюлетините без преференции, тъй 

като те се добавят към преференциите на първия кандидат. . 

Затова е описано как се намира броят на бюлетините без 

предпочитания – преференции. Той се установява, като от броя на 

бюлетините, подадени за листата на съответната партия или 

коалиция, се изважда сумата от всички подадени предпочитания или 

преференции за всички кандидати на тази партия или коалиция и 

полученото число се записва на последния ред в бланката-чернова. 

Виждате, че там е написан един ред за броя на  бюлетините без 

предпочитания-преференции. 

Накрая в „n“-тото решение е дадена контролата, която трябва 

да бъде изпълнена, а именно, че общият брой разпределени по 

кандидатите предпочитания -  преференции – включително и броят 

на действителните гласове без преференции, трябва да е равен на 

броя на действителните гласове за съответната кандидатска листа 

съгласно отбелязването по т. 8 в графа „действителни гласове“ от 

черновата на протокола на СИК. 

В приложението на бланката-чернова виждате, че накрая е 

добавен един текст с по-ситни букви,тъй като се предполага, че ако 
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някой от членовете на секционната избирателна комисия не са 

прочели решението, този текст да ги ориентира как трябва да се 

попълни и да се преброят преференциите за всички кандидати. 

Ако имате някакви въпроси, съм готов да отговарям. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Има ли някакви въпроси по стр. 1, колеги? Колеги, да започваме, ако 

сте готови, страница по страница или има общи изказвания по 

проекта? Имате думата. Не виждам желаещи. Тогава по стр. 1, 

колеги.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм с предложенията на госпожа 

Бойкинова – навсякъде, където е споменато за партия и коалиция, да 

се добави „и местна коалиция“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, това – в цялото 

решение. 

Бележки, предложения има ли по стр. 1, колеги? Ако няма, 

колеги, по стр. 1 бележки, да преминем на стр. 2. Има ли изказвания 

по стр. 2?  

Предлагам да отпадне. Има даване на някакво тълкуване 

какво е „действителен глас“. Най-добре е да го махнем, защото нищо 

не дава към това решение.  

Приема ли докладчикът да отпадне подобно тълкуване? 

Поначало ще даваме ли дефиниции в нашите методически указания? 

Дали сме го, поне си спомням един – единствен път при сгрешен 

протокол – какво означава толкова сгрешен протокол, толкова 

нарушен. Там помните, че пак отпадна един абзац. 

 Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Предлагам в т. 7, вторият абзац да 

отпадне, тъй като той ни дава дефиницията  какво е действителен 

глас без предпочитание, а решението ни е преброяване на 

предпочитанията, което предполага, че се броят предпочитанията, 

отбелязани върху действителни гласове на бюлетини за определени 

кандидати, издигнати от партии, коалиции и местни коалиции, 

поради което предлагам да отпадне вторият абзац, тъй като в т. 7 

ясно е казано, че при липса на предпочитания или при повече 

предпочитания  е налице действителен глас без предпочитание и той 

отива за водача на листата. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Приемам предложението на госпожа 

Бойкинова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме, колеги. 

Други бележки по стр. 2? Ако няма други изказвания, стр. 3, колеги! 

Ако няма бележки и по стр. 3, колеги, моля да разгледаме 

приложението към решението. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В приложението там, където е 10 партия, 

коалиция, ще добавя „и местна коалиция“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги, към приложението? Към таблицата и обяснението към нея? 

Бланка-чернова!  Ако няма изказвания, колеги, а виждам, че няма, 

подлагам на гласуване проекта за решение за преброяване на 

преференции заедно с приложението към него. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева);  против –  1 (Севинч Солакова,).  

Решението се приема. 

Решението има № 1055-МИ. 

Колеги, остават 55 минути до края на подаване на заявления 

за регистрации. 

Има ли друг колега готов с проекти за решения за 

регистрации на партии? 

 Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание можете да се 

запознаете с проект на решение за регистрация на ПП АТАКА. 

Документите са представени за регистрация с вх. № 47 от 

10.09.2019 г. Окомплектовани са в цялост съгласно изискванията на 

Изборния кодекс. Представено е освен заявление по форма, която е 

определена в съответната изборна книга, към него са приложени 

удостоверение за актуално правно състояние на партията, което е 

издадено на 31.07.2019 г. по съответното фирмено дело, образец от 

подписа на представляващия партията, образец от печата на 
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партията, списъка, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 

4 850 избиратели, които подкрепят тази регистрация, удостоверение 

с изх. номер от 03.09.2019 г. от страна на Сметната палата за това, че 

партията, кандидатстваща за регистрация пред Централната 

избирателна комисия, е подала своите финансови отчети за 2016, 

2017 и 2018 г. пред този орган и, разбира се, удостоверение от 

съответната банка от 09.09.2019 г. за актуална банкова сметка, по 

която се обслужва предизборната кампания ведно с имената и 

длъжностите на лицата, които ще отговарят за финансовите въпроси 

-  за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията. 

Днес, в 13,32 ч. е постъпила приемо-предавателна разписка с 

протокол за извършена проверка от страна на ГД  ГРАО на 

представения списък с подписи на лица, подкрепящи регистрацията 

на партията, от който е видно, че повече от 2 500 избиратели са 

подписали тази подписка, съответно са с действителни подписи, 

имат избирателни права, не се дублират, коректни са съответните 

записи. 

От тази гледна точка аз предлагам проект на решение, който, 

както вече казах, е в папката, с правно основание чл. 57, ал. 1, т. 10, 

буква „а“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 133, чл. 134 и чл. 135, 

ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, като освен че се регистрира 

политическа партия АТАКА за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., в решението е 

вписано, че наименованието на партията за отпечатване в 

бюлетината е ПП АТАКА. 

Съответно решението може да се обжалва пред Върховния 

административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

по проекта за решение. Ако няма бележки и въпроси, моля, 

процедура на гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

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

против –   няма. 
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Решението се приема. 

Решението има № 1056-МИ. 

Заповядайте, госпожо Стойчева, имате думата за доклад. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Колеги, постъпило е заявление за регистрация от Политическа 

партия Движение „Напред България“, представлявано от Зорница 

Атанасова Тодорова, чрез Моника Бисерова Брейчева, заведено под 

№ 36 в регистъра на партиите на Централната избирателна комисия 

за участие в изборите за общински съветници и за кметове.  

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, 

като: удостоверение за актуално състояние; образец от подписа на 

представляващия партията; образец от печата, удостоверение от 

Сметната палата; удостоверение за номера на банковата сметка, 

която ще обслужва предизборната кампания, както и за лицето, 

което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност 

на партията; списък на 3830 избиратели, подкрепящи регистрацията 

на партията.  

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в 

бюлетината като ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“.  

От протокол с вх. № МИ-04-03-54 от 10 септември 2019 г. на 

ГД „ГРАО“ за извършена проверка на списъка на избирателите, 

подкрепящи регистрацията, се установява разпоредбата на чл. 133 от 

Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели. 

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение 

№ 706-МИ на Централната избирателна комисия.  

Предвид на това и на цитираните в Проекта на решение 

правни основания, предлагам следното решение:  

Регистрира партия Движение „Напред България“ за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е 

ПП ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“.  

Решението подлежи на обжалване по съответния ред.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване на 

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против - няма.  

Номерът на решението е 1057-МИ.  

Имате ли друг доклад?  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Не.  

Колегата Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило заявление от партия „Български 

земеделски народен съюз“, подписано от Александър Христов – 

упълномощен от представляващия партията Николай Нанков 

Ненчев, заведено под № 48 на 10 септември 2019 г. в регистъра на 

партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 27 октомври 2019 г.  

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в 

бюлетината като ПП БЗНС.  

От протокол с вх. № МИ-04-03-64 от 11 септември 2019 г. на 

ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списъка на 

избирателите, подкрепящи регистрация на партията за участие в 

изборите, се установява спазването на разпоредбите на Изборния 

кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията.  

Налице са изискванията на Изборния кодекс и на Решение на 

ЦИК за регистрация на партията „Български земеделски народен 

съюз“.  

Предвид изложеното и на следните правни основания ви 

предлагам Централната избирателна комисия да регистрира партия 

„Български земеделски народен съюз“ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ПП БЗНС.  

Решението подлежи на обжалване по съответния ред.  

Проектът на решение е качен в моя папка в днешно заседание.  



58 

 

Моля да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Не виждам изказвания.  

Моля процедура по гласуване, колеги, решението за 

регистрация на партия БЗНС.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против - няма.  

Номерът на Решението, колега Арнаудов, е 1058-МИ.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Благодаря.  

Нямам повече доклади.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Димитров, 

имате думата.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз ще докладвам решение за 

регистрация на Радикалдемократическа партия.  

Постъпило е заявление от партията „Радикалдемократическа 

партия в България“, подписано от Захари Петров Петров, 

представляващ партията, заведено под № 46 от 10 септември 2019 г. 

в регистъра на партиите за участие в изборите.  

Към заявлението са приложени необходимите документи: 

удостоверение за актуално състояние; образец от подписа на 

представляващия партията; от печата на партията; удостоверение от 

Сметната палата; удостоверение, издадено от Банка ДСК за банкова 

сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партията; 

списък на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на партията; както и списък от 4038 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партията на хартиен и в 

електронен вид.  

С протокол от 11 септември  2019 г. ГД „ГРАО“ докладва за 

извършена проверка на списък на избирателите, която е установила, 

че от заявените 4038 имена и подписи – 3316 са приети за валидни. 

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс, както и на 

наше Решение № 706-МИ.  
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, 

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

предлагам на Централната избирателна комисия да реши:  

Регистрира партия „Радикалдемократическа партия в 

България“ за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г..  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

Радикалдемократическа партия в България.  

Решението подлежи на обжалване по съответния ред.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Колеги, ако няма изказвания, моля процедура по гласуване 

решението за регистриране на Радикалдемократическа партия в 

България.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против - няма.  

Номерът на решението, колега Димитров, е 1059-МИ.  

Имате ли друг доклад?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги с готови 

решения по регистрация на партии и коалиции? Засега няма.  

Господин Николов, заповядайте.  

 

8. Методически указания за ОИК.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, в моя папка за днешното заседание съм 

представил проект на Методически указания за прилагане на 

Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите 

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

Материалът се състои от малко повече от 12 страници. Мисля, 

че го докладвах в работен порядък в четвъртък в изминалата 

седмица.  
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Структурно проектът се състои от четири раздела и фокусира, 

разработва дейността на общинските избирателни комисии  

съответно в четири посоки.  

Първата са действия в изборния ден – до приключване на 

гласуването.  

Втората посока, раздел II са действия на общинските 

избирателни комисии  по отчитане на резултатите и най-вече 

указания за работа на изчислителния пункт към Общинската 

избирателна комисия.  

На следващо място, в раздел III, разбира се, регламентираме 

процедурата, както е разписана и в Изборния кодекс. Тук се 

съдържат малко по-детайлни правила относно предаването на 

книжата и материалите от общинските избирателни комисии – 265, 

на Централната избирателна комисия.  

И на последно място, раздел IV – действия на Общинската 

избирателна комисия след отчитане на резултатите.  

Проектът стъпва на разработени правила и практики в 

изборите, които са проведени досега. Няма съществени корекции. 

Междувременно са нанесени промените в изборното 

законодателство, най-вече тези в бр. 39 от 2016 г., например от типа 

на промяна в началния част на изборния ден; промените, които са 

във връзка с определяне на поредността на номерацията на 

кандидатстващите партии и коалиции, местни коалиции и 

инициативни комитети в бюлетините за предстоящите избори. 

Направени са и някои други корекции с оглед на измененото 

законодателство.  

Предлагам проекта на обсъждане, доколкото това ще има 

значение за предстоящото обучение на общинските избирателни 

комисии. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първо, текстът е сложен.  

Второ, 16,30 ч. е. Имаме работа. Цел първа – регистрация на 

партии и коалиции.  

Предлагам, ако въобще ще правим такъв текст, за който аз 

имам известни резерви, най-малкото не е част втора, защото не 

знаем дали ще има част първа?  
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Част първа е.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Защо да е част първа, като не сме взели 

въобще дали ще има част първа, но – както и да е. Няма значение, те 

са принципни въпроси. Пиша ли тук и тръгна да обсъждам част 

втора, по необходимост ще ми кажете после: къде е част първа? А аз 

не знам въобще дали ще има част първа.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Няма да има част първа.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Без излишни истории предлагам това да се 

оттегли за днес и да влезе в точка евентуално утре на свежа глава, 

преди обяд и в по-пълен състав.  

Предложение да се оттегли за днес разглеждането на проекта, 

евентуално да се включи в началния етап в утрешния работен ден.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз не възразявам, колеги.  

Между другото, няма да има част първа. Тук става дума за 

техническа грешка. Това е единственият текст от 52 точки.  

Не възразявам предвид крайния срок, който е задал 

законодателят в нашата работа за днешния ден, в утрешния ден на 

сутрешното заседание да продължим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Под такова условие 

господин Николов предложи да го постави на вашето внимание. Ние 

днес не можем да го приключим – безспорно.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Въпросът е всеки да си го прочете.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това беше намерението 

– да каже: колеги, в папката ми е, това съдържа, моля ви гответе се 

за обсъждане.  

Колеги, има още 35 минути, в които очакваме регистрация. 

Ако няма някой готов да докладва по някоя от преписките, да дадем 

почивка.   

Колеги, 35 минути почивка – до 17,00 ч.  

 

(Почивка) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължаваме.  

Все още няколко колеги приемат документи. Имаме кворум.  

Кой е готов да докладва?  
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Има ли някой с приключила проверка, колеги?  

Госпожо Георгиева, заповядайте.  

6. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, докладвам ви искане от Общинска 

избирателна комисия – Кърджали, с мандат 2015 – 2019 г., за 

изплащане на възнаграждение във връзка с осъществени три 

дежурства на датите 3 септември 2019 г. от председател, секретар и 

един член, 4 септември 2019 г. от председател и секретар във връзка 

с подготовка на документи и изборни книжа за предаването им на 

комисия в общинската администрация, и на 5 септември 2019 г. от 

председател и секретар за самото предаване на документи и изборни 

книжа на Общинската избирателна комисия – Кърджали, на комисия 

на общинската администрация.  

Към преписката са предложени контролен лист и счетоводна 

справка. Сумата е 389 лв. и 69 ст.  

Предлагам на Централната избирателна комисия да одобри 

изплащането на съответната сума за дежурствата в Общинска 

избирателна комисия – Кърджали.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.  

Моля процедура по гласуване на протоколно решение за 

изплащане на възнаграждение на ОИК – Кърджали.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Стефка Стоева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов и Цветанка Георгиева); против - 1 (Таня Цанева).  

Вероятно, колеги, това са последните извършени проверки, но 

пак са бързо – това са все постъпили заявления от днес.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Браво на „ГРАО“!  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така е – справиха се 

„ГРАО“ много експедитивно.  

 

2. Проекти на решения за регистрация на партии и 

коалиции.  

Господин Андреев, заповядайте.  
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

регистрация на партия „Съюз на свободните демократи“. Проектът 

на решение е в моя папка с проектен № 1004.  

Уважаеми колеги, постъпило е в Централната избирателна 

комисия заявление за регистрация под № 49 от партия „Съюз на 

свободните демократи“. Заявлението е подписано от 

представляващия Радослав Милев Кацаров.  

Към заявлението са приложени необходимите документи, 

съгласно чл. 133 и наше Решение № 706-МИ, а именно: 

удостоверение за актуално състояние от 2.09.2019 г.; образец от 

подписите на представляващия; образец от печата на партията; 

удостоверение от Сметната палата за предадени отчети за трите 

години назад, а именно 2016, 2017 и 2018 г.; от Банка „Пиреос“ е 

представено и удостоверение за откриване на банкова сметка. Освен 

това към заявлението е приложен и списък с 2816 избиратели, които 

подкрепят  регистрацията на партията, който е представен както на 

хартиен носител, така и в структуриран електронен вид на 

технически носител.  

От протокол с вх. № МИ-04-03-68 от 11 септември 2019 г. на 

ГД „ГРАО“ за извършената проверка на списъка на избирателите в 

подкрепа на регистрацията на партия „Съюз на свободните 

демократи“ в ЦИК, се установява наличието на 2500 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на партията.  

С оглед на което ви предлагам на регистрираме партия „Съюз 

на свободните демократи“ за участие в изборите за общински 

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

на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Съюз на свободните 

демократи, като няма кавички и съкращението, което ви дадох.  

Във връзка с това, че е заявено два начина на изписване на 

наименованието и след като дежурните в днешния ден се обадиха на 

представляващия, той потвърди по телефон на колегата Димитров, 

че изписването в бюлетината трябва да е дългото, а именно: ПП 

Съюз на свободните демократи.  

В тази връзка ви предлагам да регистрираме партия „Съюз на 

свободните демократи“ за участие в изборите.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата по 

предложения проект за решение.  

В част втора от диспозитива, колега Андреев, ще има ли 

кавички?  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, след това 

уточнение има ли други въпроси?  

Моля процедура по гласуване на решението за регистрацията 

на Съюз на свободните демократи.  

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Номерът на решението е 1060-МИ.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Уважаеми колеги, втората регистрация, която ще ви 

докладвам, е решение за регистрация на партия „Национално 

движение за стабилност и възход“ (НДСВ). Номерът на проекта в 

папката е 1087.  

Уважаеми колеги, постъпило е заявление за регистрация от 

партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ), 

което е подписано от един от представляващите, а именно Съби 

Давидов Събев и е заведено под № 30 в регистъра на партиите за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. в Централната избирателна комисия.  

Към заявлението са приложени предвидените в разпоредбата 

на чл. 133 и в наше Решение № 706-МИ документи, които следва да 

бъдат представени за регистрацията, с които са изпълнени 

изискванията, както и в хартиен и структуриран електронен вид 

подписка с избиратели, която съдържа 2890 подписа, като при 

извършването на проверката е установено, че са били недостатъчни 

роят на избирателите от извършената проверка, като в тази връзка 

след допълнителни указания от страна на Централната избирателна 

комисия в днешния ден е представен допълнителен списък на 

избирателите както в хартиен, така и в структуриран електронен вид 
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с допълнителни 339 избиратели. След проверката са установени 

допълнително 242 избиратели, което означава, че е изпълнено 

изискването за 2500 избиратели, които да подкрепят регистрацията.  

В тази връзка и след изпълнението на указанията и всички 

условия за регистрацията, предлагам да регистрираме партия 

„Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ) за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове, като наименованието 

на партията за отпечатване в бюлетината е НДСВ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада.  

Има ли изказвания? Не виждам.  

Моля процедура по гласуване.  

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против - 

няма.  

Номерът на решението е 1061-МИ.  

Приключихте с Вашите доклади за регистрация.  

Друг колега, готов с приключила проверка?  

Заповядайте, госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви проект за 

решение за регистрация на партия „Българско национално 

обединение“.  

Постъпило е заявление от „Българско национално 

обединение“, представлявано от Георги Венелинов Георгиев, 

заведено под № 56 на 11 септември 2019 г. в регистъра на партиите 

на ЦИК за участие в предстоящите избори.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи, ведно 

със списък от 3130 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партията.  

С вх. № МИ-04-03-73 от 11 септември 2019 г. се е върнал 

протокол за извършена проверка. Налице са необходимият брой по 

закон подписи, които да подкрепят регистрацията на тази партия.  

С оглед това, че са налице всички изискуеми документи и 

законовите основания ви предлагам да регистрираме партия 

„Българско национално обединение“ за участие в предстоящите 
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избори, като наименованието за отпечатване в бюлетината е: 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Чухте доклада. Приключила е проверката.  

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване, колеги.  

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против - 

няма.  

Номерът на решението, колега Ганчева, е 1062-МИ.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам и с неприключила проверка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Малко изчакайте да 

свършим с приключилите.  

Господин Джеров, заповядайте.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, в моя папка от днес съм подготвил един 

проект за решение, номерът му е 1073, моля ви да го погледнете, 

относно регистрация на партия „Подем“ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Постъпило е заявление за регистрация на партия „Подем“, 

представлявано от Александър Цветков Богданов в качеството му на 

председател и представляващ партията. Заведено е под № 29 на 9 

септември 2019 г. в регистъра на партиите в Централната 

избирателна комисия.  

Към заявлението са приложени съответните изискуеми 

документи: удостоверение за актуално правно състояние на партията 

от 2.08.2019 г.; образец от подписа на представляващия партията 

Александър Цветков Богданов; образец от печата на партията; 

списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 

3030 избиратели, подкрепящи регистрацията за участие в изборите; 

удостоверение от Сметната палата за внесените от партията 

финансови отчети за 2018 г.; представено е също удостоверение от 

„Инвестбанк“ за актуална банкова сметка, по която ще бъде 

обслужена предизборната кампания, както и лицата, които ще 
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отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

партията, свързани с предизборната кампания.  

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в 

бюлетината, както следва: ПП ПОДЕМ.  

С протокол с вх. № МИ-04-03-51 от 10 септември 2019 г., 

както и протокол с вх. № МИ-04-03-70 от 11 септември 2019 г. на ГД 

„ГРАО“ за извършената проверка на списъка на избиратели е видно, 

че има наличните необходими 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партия „Подем“.  

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и 

Решение № 706-МИ от 23 август 2019 г. на Централната избирателна 

комисия за регистрация на партия „Подем“.  

Предвид изложеното, колеги, ви предлагам да регистрираме 

партия „Подем“ за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

ПП ПОДЕМ.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Втората част на диспозитива не трябва да има кавички при 

„Подем“.  

Има ли други бележки към проекта за решение?  

Ако няма, моля процедура по гласуване регистрацията на 

партия „Подем“.  

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

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева и Таня Цанева); против - няма.  

Номерът на решението е 1063-МИ, колега Джеров.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друга приключила 

процедура нямате.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

проект на решение за регистрация на партия „Ред, законност и 

справедливост“ за участие в изборите на 27 октомври 2019 г.  

Постъпило е заявление, което е вписано под № 55 в регистъра 

на партиите от 11 септември т.г. Заявлението е подписано от 

председателя и представляващ партия „Ред, законност и  

справедливост“.  

Приложени са: удостоверение за актуално състояние на 

партията от 22 юли 2019 г.; образци от подписа на представляващия, 

от печата на партията; удостоверение от Сметната палата за внесени 

отчети за периода 2016, 2017 и 2018 г.; удостоверение от банката за 

актуална сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; 

с един удостоверителен документ от председателя на РЗС е 

представена информация за името и длъжността на лицето, което ще 

отговаря за приходите и разходите в периода на предизборна 

кампания; пълномощно в полза на Емил Генов Василев изрично с 

право да внася документи в Централната избирателна комисия. На 

хартиен и електронен носител в съответния вид е внесена подписка с 

подписите на 3057 избиратели, които подкрепят регистрацията на 

партията.  

Извършена е проверка в ГД „ГРАО“ и с протокол от 

11 септември 2019 г. сме получили резултатите от извършената 

проверка, а именно, че подписката отговаря на изискванията на 

закона и регистрацията на партията е подкрепена от повече от 2500 

избиратели.  

Предвид изложеното предлагам ви Централната избирателна 

комисия да регистрира партия „Ред, законност и справедливост“ за 

участие в изборите и така, както е посочено в заявлението за 

отпечатване в бюлетината: РЕД, ЗАКОННОСТ И 

СПРАВЕДЛИВОСТ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.  

Има ли бележки към Проекта за решение? Не виждам.  

Процедура по гласуване, колеги, регистрацията на партия 

„Ред, законност и справедливост“ за участие в изборите.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 
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Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против - няма.  

Номерът на решението е 1064-МИ, колега Солакова.  

Колега Стойчева, имате думата.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам проект на решение 

относно регистрация на партия „Българска демократична общност“.  

Постъпило е заявление от регистрация партия „Българска 

демократична общност“, подписана от Господин Тончев Тонев в 

качеството му на председател и представляващ партията, заведено 

под № 50 в регистъра на партиите на ЦИК.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние; образци от подписите на представляващия 

партията и печата на партията; списък с избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията на брой 5463; удостоверение от Сметната 

палата; удостоверение от Обединена българска банка, клон Велико 

Търново, за актуална банкова сметка; както и имената и 

длъжностите на лицата, които ще отговарят за счетоводната 

отчетност на партията.  

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в 

бюлетината като:  Българска демократична общност.  

От протокол със съответния входящ номер на Централната 

избирателна комисия за извършена проверка на списъка на 

избиратели, подкрепящи регистрацията на цитираната по-горе 

партия, се установява, че е налице спазването на разпоредбата на 

чл. 133 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 

избиратели, подкрепящи регистрацията, поради което са налице 

изискванията на чл. 133 и на Решение № 706-МИ на Централната 

избирателна комисия за регистрация на партия „Българска 

демократична общност“.  

Предвид изложеното и на цитираните в проекта на решение 

правни основания, регистрираме партия „Българска демократична 

общност“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 27 октомври 2019 г.  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

Българска демократична общност.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада.  

Има ли бележки и въпроси? Не виждам.  

Процедура по гласуване, колеги, решението за регистрация на 

партия „Българска демократична общност“.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против - няма.  

Номерът на решението, колега Стойчева, е 1065-МИ.  

Има ли друг колега с приключила проверка?  

Колеги, ако ми разрешите да изляза за миг да погледна в 

Деловодството дали има още нещо приключило, върнати проверени 

от „ГРАО“. Ако не, да започваме регистрация на неприключилите 

проверката партии и коалиции.  

Колеги, приключи регистрацията. 64 са постъпилите заявления 

за регистрация от партии, 8 от коалиции.  

Последната с извършена проверка е на господин Николов и 

започваме преписките, по които проверките не са приключили.  

Заповядайте, господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, с вх. № 54 от 

11 септември 2019 г. в Централната избирателна комисия е 

постъпило заявление от Политическа партия „Солидарност“, 

подписано от Христо Младенов Маринов, представляващ  партията, 

с искане за регистрация за предстоящите избори за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Към заявлението е представено: удостоверение за актуално 

правно състояние; образец от подписа на представляващия партията; 

образец от подписа на секретаря на партията; образец от печата на 

партията; списък, съдържащ три имена и саморъчен подпис на 

3788 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията; 

удостоверение от Сметната палата от 23 август 2019 г.; 

удостоверение, издадено от Първа инвестиционна банка; име и 

длъжност на лицето, което ще отговаря за приходите; пълномощно 

на представляващия партията.  
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Това, което е същественото, е, че днес в 17,17 ч. е пристигнала 

разписка, с която е представен протоколът за извършената проверка 

от Главна дирекция „ГРАО“. При извършената проверка на 3788 

подписа се е установило, че 2465 от тях са коректни. По заявление 

на колегите, които са дежурни в пункта, е извършен телефонен 

разговор с представители на партията, лицето за контакт, с което им 

е дадено указание в изпълнение на чл. 134, ал. 2, да извършат 

съответното отстраняване на констатираните непълноти и 

несъответствия.  

В момента – в 18,42 ч. представям на вашето внимание проект 

на решение за отказ за регистрация на тази политическа партия, 

поради липса на изискването за 2500 саморъчни подписа на 

избиратели.  

Моля да се запознаете с проекта на решение за отказ. В него 

същественият момент е, че Централната избирателна комисия 

констатира неизпълнение на изискването на чл. 133, ал. 3, т. 5 от 

Изборния кодекс, от една страна. И, от друга страна, изрично сочим, 

че след тази констатация на основание чл. 134, ал. 2 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия е дала незабавно указание 

за отстраняване на установените несъответствия, но не по-късно от 

крайния срок за регистрацията. Отстраняване на несъответствията в 

законния срок не е извършено.  

Централната избирателна комисия констатира, че не е спазена 

разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 за наличие на необходимите 2500 

избиратели, подкрепящи регистрацията на Политическа партия 

„Солидарност“, поради което намира, че следва да бъде отказана 

регистрацията на партията за участие в изборите.  

Диспозитивът е реши: отказва да регистрира Политическа 

партия „Солидарност“ за участие в изборите за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд в тридневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Приключи в 17,00 ч. Не би могло да приемаме след този 

преклузивен срок.  

Това е първият проект за отказ да се регистрира.  
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(Обсъждания извън микрофоните.)  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, предлагам в правните 

основания, както се каза и в мотивната част, изрично да се определи 

като правно основание на това решение за отказ чл. 133, ал. 3, т. 5 и 

чл. 134 в цялост, а не само ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 135, ал. 1 и 

3 си остават.  

(Обсъждания извън микрофоните.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Няма как да е в цялост, 

тъй като ал. 1 не важи, тя е за регистрация на партии. Ние сме в 

хипотезата на ал. 2: когато не се отстранят нередовностите, ЦИК 

отказва.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Така е, но пак има връзка с ал. 1, 

защото в ал. 1 извършваме проверката.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Добре, правя си автокорекция –

вместо ал. 2 на чл. 134 предлагам да бъде чл. 134, ал. 2 и 3.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: То е ред за обжалване, 

не е основание за издаване на решение.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Само чл. 134, ал. 2, вместо ал. 1.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки има ли, 

колеги?  

Ако няма, колеги, процедура по гласуване на решението, 

съдържащо първия отказ да се регистрира Политическа партия 

„Солидарност“.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против - няма.  

Номерът на решението е 1066-МИ, колега Николов.  

Колеги, с това решение приключихме преписките с 

проверените от „ГРАО“ списъци. Завършихме с отказ, за съжаление.  

Започваме тези, които са в условията на недовършена 

проверка.  

Господин Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам недовършена проверка, която се 

изразява в следното. Към настоящия момент сме получили от 
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„ГРАО“ подписка, че към 16,40 ч. партията няма необходимия брой 

избиратели. Дадени са указания до завършване на указания срок, 

съобразно указанията на Централната избирателна комисия, да се 

дадат недостигащия брой подписи до 2500 броя.  

Към момента нямаме информация дали е изпълнено това 

указание или не, поради което предлагам моето решение малко по-

късно след запознаване с конкретните текстове и фактически 

действия по изпълнение на указанията на Централната избирателна 

комисия, вписани в съответната книга.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ще чакаме нов доклад.  

Има ли колега, който е готов с решение при незавършена 

процедура?  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам постъпило 

заявление от партия „Нова алтернатива“, представлявана от Николай 

Георгиев Цонев, заведено под № 53 на 11 септември 2019 г. в 

регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

състояние на „Нова алтернатива“; образец от подписа, образец от 

печата на партията; удостоверение от Сметната палата със 

съответния изходящ номер; удостоверение, издадено от Първа 

инвестиционна банка за банковата сметка, която ще обслужва 

предизборната кампания на партия „Нова алтернатива“; лицето, 

което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност 

на партията; списък от 3891 избиратели в съответния вид. Заявено е 

искането за отпечатване наименованието на партията в бюлетината 

като ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.  

Към настоящия момент не е получен резултат от проверката 

на списъка по т. 7 от предложения ви проект на решение от ГД 

„ГРАО“, съгласно изискването на закона, предвид което ви 

предлагам да регистрираме партията в условията на неприключила 

процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.  

Това е проекта на решение.  

(Уточнения извън микрофоните.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма други 

изказвания, моля процедура по гласуване решение за регистриране 

на партия „Нова алтернатива“.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против - няма.  

Номерът на решението е 1067-МИ, колега Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.  

Нямам повече доклади.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Джеров, 

заповядайте.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, в моя папка от днес съм подготвил проект, 

№ 1111, за регистрация на партия „Национална Републиканска 

партия“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 27 октомври 2019 г.  

Колеги, постъпило е заявление от партия „Национална 

републиканска партия“, подписано от Младен Александров 

Младенов, представляващ партията. Заведено е под № 59 от 

11 септември 2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи: 

удостоверение за актуално състояние на партията „Национална 

Републиканска партия“, издадено на 31.07.2019 г.; образец от 

подписа на представляващия партията; образец от печата на 

партията; удостоверението от Сметната палата под съответния 

изходящ номер; удостоверение от 10.09.2019 г. на „Обединена 

българска банка“ за банковата сметка, която ще обслужва 

предизборната кампания на партията; списък на лицата, които ще 

отговарят за приходите, разходите и счетоводната дейност на 

партията, свързани с предизборната кампания; списък от 3396 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партията на хартиен 

носител и в структуриран електронен вид на технически носител.  

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в 

бюлетината като:  Национална Републиканска партия.  
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Към момента на постановяване на решението не е получен 

резултат от проверката на списъка по т. 7 от ГД „ГРАО“, предвид 

което регистрацията на партията се извършва в условията на 

неприключила процедура по чл. 135, ал. 4.  

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и 

нашето Решение № 706 от 23 август 2019 г. Предлагам ви, колеги, да 

вземем решение, с което да регистрираме при тези условия партия 

„Национална Републиканска партия“ за участие в изборите за 

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

наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

Национална Републиканска партия.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването.  

Това е предложението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.  

Има ли въпроси към докладчика? Бележки?  

Моля процедура по гласуване, колеги, за регистриране 

„Национална Републиканска партия“.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против - няма.  

Номерът на решението е 1068-МИ.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли друг доклад?  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Нямам друг доклад в тази точка. 

Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг колега?  

Заповядайте, колега Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви проект на решение за регистрация на 

Политическа партия „Средна европейска класа“ за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  
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Постъпило е заявление от Политическа партия „Средна 

европейска класа“, представлявана от Георги Василев Манев, 

заведено под № 58 на 11 септември 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 изискуемите документи, а 

именно: удостоверение за актуално състояние от 19 август 2019 г.; 

образец от подписа на представляващия партията, както и образец от 

печата на партията; удостоверение от Сметната палата за внесени 

финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.; удостоверение от Банка 

ДСК за банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания 

на партия „Средна европейска класа“; лицето, което ще отговаря за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, 

свързани с предизборната кампания; както и списък от 4146 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партията на хартиен 

носител и в структуриран електронен вид на технически носител.  

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в 

бюлетината като: ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА.  

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол 

от 11 септември 2019 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Към момента на 

постановяване на решението не е приключила проверката, предвид 

което регистрацията на партията се извършва в условията на 

неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.  

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и 

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

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

предлагам на Централната избирателна комисия да реши: 

регистрира Политическа партия „Средна европейска класа“ за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. Наименованието на партията – тук  правя една 

корекция – за отпечатване в бюлетината е: ПП СРЕДНА 

ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Защо пишем чл. 135, ал. 3 в правните 

основания? Според мен изобщо не трябва да пишем ал. 1 и 3, но 

ал. 3 – съвсем. В нея пише: за резултата от проверката ГД „ГРАО“ 

съставя протокол. Ти го нямаш това към момента.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Да махна чл. 135?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И чл. 134, ал. 1.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Внасям корекция – „чл. 135, ал. 1 и 

3“ да отпаднат от правните основания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В тези хипотези чл. 135 

няма нищо общо, колеги.  

Приключихме ли с основанията? В мотивите пише, че 

заявеното искане в бюлетината е „Средна европейска класа“, а в 

диспозитива пишем „ПП Средна европейска класа“. Пише едно, пък 

ние регистрираме друго? Как ще стане по телефона? В документите 

няма „ПП“. Не може. Както е в документацията. Както е заявено, 

така да остане.  

(Обсъждания извън микрофоните.) 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тоест вие предлагате да остане така: 

Регистрира Политическа партия „Средна европейска класа“, 

наименованието в бюлетината е „Средна европейска класа“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така е заявено. Само за 

бюлетината говорим.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА:  И не „ПП“, а „партия“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да.  

Други изказвания? Не виждам.  

Моля, колеги, процедура по гласуване на решението.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против - няма.  

Номерът на решението е 1069-МИ, колега Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Имам още едно, но трябва да се 

провери.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Отлагаме доклада за 

проверка.  
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Госпожо Стефанова, имате ли?  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова има 

думата.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение, публикуван във вътрешната мрежа. Моля да го погледнете. 

Той е по повод на заявление от „Християндемократическа партия на 

България“.  

Заявлението е подписано от председателя Ирина Юлий 

Абаджиева-Репуц и от заместник-председателя Филип Александров 

Александров. Съгласно съдебното удостоверение двамата заедно и 

поотделно представляват партията.  

Заявено е за отпечатване върху бюлетината: 

Християндемократическа партия на България.  

Представена е подписка с подкрепата на 4235 избиратели.  

Към заявлението е представено: удостоверение за актуално 

състояние от 13 август 2019 г.; образец от подписа на председателя; 

образец от подписа на заместник-председателя; образец от печата на 

партията; удостоверение от Сметната палата за представени 

финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.; удостоверение от 

Централна кооперативна банка за актуална сметка, по която ще се 

обслужва, както е видно и декларирано, предизборната кампания; 

представена е информация за името и длъжността на лицето, което 

ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

партията. Това са документите, които са представени.  

Заведено е под № 62 на 11 септември 2019 г. Подписката е 

предадена за проверка от  ГД „ГРАО“.  

В случая, тъй като нямаме постъпила информация за 

резултатите от извършената проверка ви предлагам при условията на 

незавършила, неприключена процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния 

кодекс и съгласно т. 16 от Решение № 706 от 23 август 2019 г. на 

ЦИК да регистрираме партия Християндемократическа партия на 

България и съответно наименованието за отпечатване на 

бюлетината.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Само правните основания трябва да се 

видят.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да. Ще ви помоля по правните 

основания да ми кажете бележките си.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Остават само чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и 

чл. 134, ал. 1.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с л. 134, ал. 1. Добре.  

(Дискусии извън микрофоните.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, запазете добрия 

тон.  

Госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Абсолютно възразявам, госпожо 

Председател и ви моля да вземете отношение като председател, член 

на ЦИК да прави забележки и да държи тон извън микрофона на 

друг колега, без значение за кого става въпрос. Считам, че трябва да 

поддържаме някакви етични отношения.  

И да се върнем на доклада на колегата Солакова. Аз, като 

докладчик, който мина с първата регистрация в условията на 

неприключила проверка, изрично при доклада си мисля, че казах, че 

предлагам за първи път проект и моля наистина, ако сме утвърдили 

някаква банка, или някакви корекции сме правили… Считам, че и 

така, както беше предложен от мен проекта, няма противоречие. 

Използвала съм сламка (така да се каже) от практиката на 

Централната избирателна комисия. Не считам, че е налице 

противоречие, но ако Комисията има вече такова становище, моят 

призив е да не правим корекции на всеки проект на решение, просто 

да уеднаквим практиката.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: На Вашето решение сме, 

госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Освен този висок тон, който държах 

преди малко извън микрофона, сега да го държа пред микрофон.  

Уважаеми колеги, госпожа Ганчева имаше предвид мен, аз 

обичам да поемам атаките, за да туширам.  

Моля да ме извинят всички, на които държах висок тон.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, знам, че сте 

много изморени. Моля ви, запазете добрия тон, за да можем да 

произвеждаме добри актове. Хайде, моля ви, малко работа остана.  



80 

 

Моля ви, колеги, не се изяснявайте. Работим да са добри 

нашите актове. Моля ви, знам, че сте уморени. За кой път да казвам? 

Уважавайте себе си.  

Връщаме се към доклада на госпожа Солакова.  

Има ли други бележки, колеги.  

Ако няма, моля процедура по гласуване регистрация на 

партията.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против - няма.  

Номерът на решението е № 1070-МИ.   

Госпожа Дюкенджиева заповядайте.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка в 

днешно заседание има проект за решение за регистрация на 

Политическа партия „ВМРО – Българско национално движение“.  

Постъпило е заявление от партия „ВМРО – Българско 

национално движение", подписано от Ангел Чавдаров Джамбазки – 

упълномощен представител на представляващия партията Красимир 

Каракачанов, заведено е под № 51 на 11 септември 2019 г. в 

регистъра.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

състояние на партията; образец от подписа на представляващия 

партия „ВМРО – Българско национално движение“; образец от 

печата на партията; удостоверение от Сметната палата за внесени 

финансови отчети за последните три години; удостоверение от 

Първа инвестиционна банка за банковата сметка, която ще обслужва 

предизборната кампания; лицето, което ще отговаря за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност; списък на 6090 избиратели, 

подкрепящи регистрация на партията на хартиен и на електронен 

носител в структуриран вид; и пълномощно от представляващия 

партията в полза на господин Джамбазки.  

Заявеното наименование за отпечатване в бюлетината е: ПП 

„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.  
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От протокол на „ГРАО“ с вх. № 04-03-67 от 11 септември 

2019 г. за извършената проверка се установява спазването на 

разпоредбата за наличие на необходимите 2500 избиратели, които 

подкрепят регистрацията на партията, поради което, колеги, ви 

предлагам да регистрираме партия „ВМРО – Българско национално 

движение“ за участие в изборите, като наименованието на партията 

за отпечатване в бюлетината е: ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.  

Решението подлежи на обжалване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Процедура по гласуване регистрацията на ВМРО, колеги.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против - няма.  

Номерът на решението е 1071-МИ.  

Заповядайте.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, имам за 

регистрация още една партия, която е с приключила процедура. 

Проектът е качен в моя папка. Това е партия „Социалистическа 

партия български път“.  

Постъпило е заявлението от тази партия, подписано от 

представляващия Ангел Георгиев Димов. Заведено е под № 52 на 11 

септември  2019 г. в регистъра.  

Приложени са: удостоверение за актуално състояние на 

партията; образец от подписа на представляващия партията; образец 

от печата на партията; удостоверение от Сметната палата за внесени 

финансови отчети за последните три години; удостоверение от 

Обединена българска банка за банковата сметка; лицето, което ще 

отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност; и 

списък от 4200 избиратели, подкрепящи регистрацията.  

Заявено е искане за отпечатване на партията в бюлетината 

като: СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Български път“.  
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От протокол на  „ГРАО“ с вх. № 04-03-65 от 11 септември 

2019 г. за извършената проверка се установява наличие на 

необходимите 2500 избиратели.  

Колеги, налице са изискванията и ви предлагам да 

регистрираме партия „Социалистическа партия български път“ за 

участие в изборите, като наименованието на партията за отпечатване 

в бюлетината е СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Български път“.  

Решението подлежи на обжалване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, докладчикът 

приема направените му бележки.  

Моля процедура по гласуване, колеги.  

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против - няма.  

Номерът на решението е 1072-МИ, колега Дюкенджиева.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви.  

Нямам друг доклад.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг колега?  

(Дискусия извън микрофоните.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Хайде да запазим 

спокойствие. Не разбирам за какво става дума.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Става дума за това да уеднаквим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Разбирам, но за какво 

спорим? Дайте спокойно още веднъж да видим текстовете.  

Въпросът е да има ли чл. 135 когато не е приключила 

процедурата в „ГРАО“. Това е питането.  

(Дискусия извън микрофоните.)  

Върху какво се обединяваме, колеги? Чл. 57 безспорно е 

основание. Чл. 134, ал. 1 – безспорно е. Въпросът е да пишем ли 

чл. 133, където се съдържат изискванията за регистрация?  

(Дискусия извън микрофоните.)  

Продължаваме, колеги.  

Ще помоля да дойде госпожа Дюкенджиева, която е приемала 

документите, за да се изясни каква е била фактическата обстановка.  



83 

 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, по № 60 от регистъра – 

Съюз за отечеството, освен че липсва удостоверение от Сметната 

палата, което изобщо не е представено, защото те са си дали днес 

искането и дадоха само входящ номер от Сметната палата, нямат 

удостоверение, техническият носител на подписката не отговаряше 

абсолютно по никакъв начин на това, което съдържаше подписката, 

в съвсем друг вид беше.  

Дадено е указание до 17,00 ч. да представят технически 

носител, който да отговаря на подписката. Такъв технически носител 

не е представен и подписката не е предавана на „ГРАО“.  

Това е Съюз за отечеството, № 60 в регистрацията.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В какъв смисъл структурираният 

електронен вид не отговаря на подписката?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И като имена, и като 

структуриран вид, и като номерация изобщо нямаше нищо общо.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Друг списък?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Някакви имена. Извинявайте, 

колеги, но не съм ги сравнявала име по име. Не мога да кажа такова 

нещо.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: И дадохте указания.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Дадохме указания и е записано в 

регистъра. Сега ще ви го цитирам: „Представеният списък на 

избирателите, подкрепящи регистрацията, не отговаря на 

изискванията по решение. Техническият носител не отговаря на 

изискванията. В срок до 17,00 ч. на 11-и да се представят описаните 

по-горе документи.“ Това е дадено като указание.  

Партията е подала в 16,40 ч. Повече нищо не е представяно по 

тази партия.  

И отдолу лицето се е подписало „Уведомен за забележката“.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: В 16,40 ч., вие го гледахте до 17,15 ч. и му 

дадохте забележка до 17,00 да представи.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз съм длъжна да дам забележки.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Защо да си длъжна? Приемаше последния 

ден всичко, както е дошло, и взимаме решение.  

(Дискусия извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги! 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Този човек, който беше в 16,30 от 

Съюз за отечеството, указанията бяха преди 17,00 ч.  

(Дискусия извън микрофоните.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не могат да се 

уеднаквяват отминали събития, колеги.  

Госпожа Георгиева, чухте доклада на приелия документите – 

на госпожа Дюкенджиева. Ако има някакви други въпроси към нея, 

имаме дневника, за да може при тези доказателства госпожа 

Георгиева да подготви проекта.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, това е второ 

нещо, което искам да е ясно на комисията, под № 63 от регистъра 

документи са подали Българска земеделска партия. Това е вече след 

17,00 ч. Исках само да кажа, че на тази Българска земеделска партия 

документите са започнали да се приемат в 17,45 ч. Приети са от 

госпожа Стойчева и господин Димитров. При тях списъкът на 

избирателите, които подкрепят регистрацията, първо, не е 

номериран изобщо, няма никаква номерация нито на листите, нито 

на избирателите. И освен всичко друго техническият носител, който 

те дават, не отговаря на нашите изисквания и е в pdf формат. С това 

исках само да е наясно Комисията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Андреев, 

заповядайте.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Проект на решение за регистрация 

на партия „Български съюз за директна демокрация“. Проектът е 

№ 1125 и е в моята папка.  

Постъпило е заявление, което е под № 64 в регистъра на 

партиите. Заявлението е подписано от представляващия Георги 

Стефанов Неделчев.  

Към заявлението са приложени изискуемите съгласно чл. 133 

документи, а именно: удостоверение от Софийски градски съд по 

фирменото дело за регистрация на партията от 23.08.2019 г.; образец 

от подписа на представляващия партията; образец от печата на 

партията; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-528 от 

28.08.2019 г.; уведомление от „Алианцбанк България“ АД за 

банковата сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; 

и е определено лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и 
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счетоводната отчетност. Към заявлението, освен документите, е 

представен списък с 3670 избиратели, съгласно вписаното в 

регистъра за регистрация на партиите, избиратели, които подкрепят 

регистрацията на „Български съюз за директна демокрация“. 

Списъкът, заедно със структурирания електронен вид, са предадени 

на ГД „ГРАО“ за извършването на проверката, която към момента 

до края на приемането на документи за регистрация на партията не е 

приключила.  

С оглед на което ви предлагам да регистрираме партия 

„Български съюз за директна демокрация“ при неприключила 

процедура, за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове, като наименованието на партията да се отпечата в 

бюлетината както следва: БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА 

ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД).  

Решението подлежи на обжалване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, по 

проекта за решение.  

Ако няма други бележки, колеги, моля процедура по гласуване 

на решението. Регистрираме партия „Български съюз за директна 

демокрация“.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева и Таня Цанева); против - няма.  

Номерът на решението е 1073-МИ, колега Андреев.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Кой друг колега е готов?  

Госпожо Стойчева, заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с проектен № 1119 в папката с 

моите инициали има проект на решение относно регистрация на 

Политическа партия „Новото време“.  

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Новото 

време“, подписано от Росица Йовчева Кабзева-Дикина в качеството 

й на председател и представляващ партията, заведено под № 57 в 

регистъра на партиите за участие в изборите.  
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Към заявлението са приложени всички изискуеми документи.  

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в 

бюлетината, като: НОВОТО ВРЕМЕ.  

Списъкът по т. 7, а именно списък, съдържащ три имена, ЕГН 

и саморъчен подпис на заявени 3230 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията, е предаден с приемо-предавателен 

протокол от 11 септември 2019 г. на Главна дирекция „ГРАО“ за 

проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен 

резултатът от проверката, предвид на което регистрацията на 

партията се извършва в условията на неприключила процедура по 

чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.  

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и 

Решение № 606-МИ на ЦИК от 23 август 2019 г. за регистрация на 

партия „Новото време“ за участие в изборите за общински 

съветници и кметове.  

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

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

кодекс Централната избирателна комисия регистрира партия 

„Новото време“. Наименованието на партията за отпечатване в 

бюлетината е: НОВОТО ВРЕМЕ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Ако няма, колеги, моля процедура по гласуване регистрацията 

на партия „Новото време“.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Таня 

Цанева); против - няма.  

Номерът на решението, колега Стойчева, е 1074-МИ.  

Приключихте ли?  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, нямам други.  

Кой друг колега иска думата?  

Господин Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има проект за решение за отказ от регистрация на Политическа 

партия „Национално движение Единство“. Виждате проекта.  
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Заявени са и представени списък, съдържащ имената на 3119 

избиратели, подкрепящи партията. Въз основа на протокол с 

вх. № МИ-04-03-61 се установява, че общият брой на установените 

коректни записи е 1725. Дадени са указания, вписани в съответната 

книга, за преодоляване на това несъответствие. Отстраняването на 

несъответствието в законоустановения срок не е извършено.  

Поради което предлагам въз основа на изложения текст в 

цялост да приемем решение за отказ на регистрация на партия 

„Национално движение Единство“ за участие в изборите за 

общински съветници и кметове, със съответната добавка, че нашето 

решение подлежи на обжалване пред Върховния административен 

съд.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, виждате проекта 

за решение.  

Има ли някакви бележки, изказвания? Неотстранени 

нередовности. Няма изказвания.  

Моля, колеги, процедура по гласуване на решение, с което да 

откажем регистрация на партия „Национално движение Единство“.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силвия 

Стойчева и Таня Цанева); против - няма.  

Колега Чаушев, номерът на решението е 1075-МИ.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг готов колега?  

Господин Николов, заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, постъпило е днес в 17,53 ч. под № 8 искане 

за регистрация на коалиция. Коалицията е „Блок на комунистически 

партии“ (БКП).  

Това, което е важно, е, че към документите, които е следвало 

да представи съответната коалиция, не е представен един от 

изискуемите документи, а именно: удостоверението за банкова 

сметка, по която да се извършва съответната предизборна кампания.  
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Представено е: решение за създаване на коалицията; 

удостоверение за актуално правно състояние на двете партии, които 

участват в тази коалиция; образци от подписите на представляващия 

коалицията; образци от подписите на представляващия съставните 

партии; образци от печатите на съставните партии; удостоверение от 

Сметната палата и от двете партии, които са в срока; имената и 

длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите 

и счетоводната отчетност; както и списък на хартиен носител и в 

структуриран електронен вид от 2530 избиратели, които са 

подписали подписка в подкрепа на съответната коалиция.  

В конкретния случай предлагам отказ за регистрация на 

съответната коалиция, съгласно мотивите, които съм представил на 

вашето внимание. Констатираме, че не е изпълнено изискването на 

чл. 140, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс. Констатираме, че няма 

възможност за приложение на разпоредбата на чл. 141, ал. 2, 

изречение 1 от Изборния кодекс.  

Съответно диспозитивът, освен обективиране на отказа, 

съдържа и възможността за обжалване на постановеното решение в 

съответния срок.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като докладчикът докладва, че 

след 17,00 ч. са приети документите, моля да обясните защо са 

приети след 17,00 ч.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Той не знае. Аз трябва да обясня.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Доколкото беше изключително натоварено 

на дежурните, поради закъснелите пристигания на множество 

партии и коалиции в часа на крайния срок, обективната 

невъзможност всички да бъдат приети наведнъж, поради това че 

регистърът е един, а не заради липса на капацитет на хора на ЦИК, 

практиката беше и слязохме да помогнем хора, които да приемат 

едновременно и да преглеждат документите.  

Предлагам следния текст. И в случая, и всички, които се 

докладват досега, са пристигнали и са постъпили в ЦИК преди 17,00 
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ч., но са разгледани по-късно. Нито една от партиите и коалициите 

не е постъпила след 17,00 ч.  

Затова предлагам без много дебати, ако докладчикът приеме, 

думата „постъпил“ да бъде заменена с думата „прието за 

разглеждане в 17,53 ч. на 11 септември 2019 г.“. Това е обичайна 

практика на Централната избирателна комисия. Затова сме стояли до 

полунощ да регистрираме, за да сме в срок. Всички документи и 

всички партии са пристигнали на входа на Централната избирателна 

комисия преди 17,00 ч. Разликата идва от това, че са разглеждани до 

по-късен етап, поради обективната невъзможност на дежурните да 

прегледат всички наведнъж.  

(Дискусия извън микрофоните.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е абсолютно вярно 

и съобразен с термините на закона, без конкретика.  

Господин Николов, приемате ли?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Приемам направените забележки, 

които са основно към абзац втори на стр. 2 и касаят две изречения – 

изцяло отпадане на сегашното второ в абзац втори. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Обединихме ли се около 

„непълнота“? Други бележки има ли към проекта за решение.  

Колеги, процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов и Таня 

Цанева); против - няма.  

Номерът на решението, колега Николов, е 1076-МИ.  

Госпожо Георгиева, готова ли сте? Заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, в моя папка трябва да 

намерим проект за решение относно отказ за регистрация на 

Политическа партия „Съюз за отечеството“ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.   

Постъпило е заявление от Политическа партия „Съюз за 

отечеството“, представлявана от Васил Иванов Точков, заведено под 

№ 60 на 11 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за 
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участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г.  

Към заявлението са приложени документи, а именно: 

удостоверение за актуално състояние от 4 септември 2019 г., образец 

от подписа на представляващия и образец от печата на партията; 

удостоверение за банкова сметка; лицето, което ще отговаря за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност; и списък от 2500 

избиратели, подкрепящи  регистрацията на партията на хартиен 

носител и в структуриран електронен вид на технически носител.  

Не е представено удостоверение от Сметната палата за 

внесени финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.  

Списъкът от избирателите на хартиен носител не съвпада със 

списъка в структуриран вид на технически носител.  

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на 

бюлетината.  

На основание чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия е дала незабавно указание за отстраняване на 

установените нередности в срок до 17,00 ч. на 11 септември 2019 г. 

В указания срок партията не е изпълнила дадените й указания, 

поради което ЦИК намира, че исканата регистрация следва да бъде 

отказана, тъй като не са изпълнени изискванията на разпоредбата на 

чл. 133, ал. 2, т. 5 и 6 от Изборния кодекс.  

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

„а“, предлагам на Централната избирателна комисия да реши: 

отказва да регистрира партия „Съюз за отечеството“ за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата.  

Има ли бележки към проекта за решение, извън техническата 

грешка?  

Господин Андреев.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Едно-единствено нещо с оглед 

повторението в абзаца, който е „В указания срок“ да бъде „в 
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посочения срок“, или „в предоставения срок“ не е изпълнила 

указанията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други бележки 

към проекта? Не виждам, колеги.  

Моля процедура по гласуване на решението, с което се отказва 

регистрация на партия „Съюз за отечеството“.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против - няма.  

Номерът на решението е 1077-МИ, колега Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги готови има 

ли? Няма.  

Пет минути почивка, колеги.  

 

(Почивка.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заседанието продължава.  

Господин Димитров, имате думата.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Най-напред ще гледаме проекта 

относно отказ за регистрация на Политическа партия „Българска 

земеделска партия“ за участие в изборите.  

Постъпило е заявление от Политическа партия „Българска 

земеделска партия“, подписана от Пейчо Димитров Касъров, 

представляващ партията. Заведено е под № 63 в нашия регистър.  

Към това заявление са приложени: удостоверение за 

актуалното състояние и всичко друго, което се прилага – образец от 

подписа на представляващия партията; образец от печата; списък, 

съдържащ трите имена (тук е важен този абзац) и саморъчен подпис 

на избиратели и в електронен вид диск с имената на подкрепящите 

регистрацията на партията за участие в изборите в pdf формат. На 

всичко, което се казва, смисълът в него е, че има pdf формат, даже 

няма значение колко са подписите. Удостоверение на Сметната 

палата; удостоверение, издадено от „Алианцбанк“; както и името и 
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длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната 

кампания.  

Заявено е искане за отпечатване по определен начин.  

И тук са обясненията. Представените подписки в хартиен 

електронен вид не позволяват да се направи проверка, тъй като не са 

спазени изискванията за формата и структурирания електронен вид 

на списъка на избирателите, подкрепящи  регистрацията и 

коалициите, определени в Решение № МИ-631 от 20.08.2019 г. Това 

е решението, което Катя два пъти внася и веднъж ходи да съгласува. 

Извинявам се, че пояснявам.  

Централната избирателна комисия констатира, че не е спазена 

разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на 

необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на 

Политическа партия „Българска земеделска партия“, поради което 

намира, че следва да бъде отказана регистрация на партията за 

участие в изборите.  

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

буква „а“, във връзка с чл. 134, ал. 2, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, 

Централната избирателна комисия реши: отказва да регистрира 

Политическа партия „Българска земеделска партия“ за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: От диспозитива само да 

махнем „политическа“, да остане само „партия“.  

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз съм съгласен с решението. Предлагам 

само една редакционна бележка в абзаца „Представените подписки“ 

след запетаята „определени в решение…“, да стане „в нарушение на 

решение…“.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може да бъде „в нарушение“, за да е 

по-ясно.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да е ясно защо е отказът.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам чисто редакционна 

бележка – навсякъде, където има „политическа“ преди „партия“ – да 

отпадне.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Само чисто редакционно – в правното 

основание може би да посочим „във връзка с чл. 134, ал. 2“ и да 

добавим „чл. 135“ преди да продължим с „ал. 1 и 3“.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Самото правно основание е чл. 134, ал. 2.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Само че има една неяснота – чл. 134, 

ал. 2, ал. 1 и 3“ пише в момента. При това положение трябва да 

паднат „ал. 1 и 3“ и да си остане само „чл. 134, ал. 2“, че иначе не 

върви. Заличават се „ал. 1 и 3“.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: От чл. 134, така ли?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Точно така. Остава само чл. 134, ал. 2, 

казано позитивно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът прие ли 

бележките, които се правят от колегите?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да. Махам „ал. 1 и 3“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: От правното основание. 

Добре. Остава само ал. 2.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да се премахне „политическа“.  

Други бележки има ли, колеги?  

Ако няма, моля процедура по гласуване – ЦИК отказва да 

регистрира партия „Българска земеделска партия“.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против - няма.  

Номерът на решението Ви, колега Димитров, е 1078-МИ.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължавам с второто решение, 

което е много сходно. То е отказ за регистрация на Политическа 

партия „Общество за нова България“.  



94 

 

Постъпило е заявление от Политическа партия „Общество за 

нова България“. Подписано е от Калин Димитров Крулев – 

представляващ партията. Заведено е под № 61 на 11 септември 

2019 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

състояние, издадено на 3.09.2019 г. от VI състав по фирмено дело 

№ 8209 от 2007 г.; образец от подписа на представляващия партията; 

образец от печата. И сега следва нещо, което трябва да се обясни: 

списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис – ще 

махнем саморъчен, защото не сме ги контролирали – подпис на 2698 

избиратели и в електронен вид подписка на 2706 имена, подкрепящи 

регистрацията на партията за участие в изборите. Удостоверение от 

Сметната палата със съответния изходящ номер за внесени от 

партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.; удостоверение с 

изх. № 223 от 10 септември 2019 г. от „Пощенска банка“ за банкова 

сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на 

партията; имената и длъжностните лица, които ще отговарят за 

приходите и разходите.  

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в 

бюлетината като Общество за нова България.  

Представените подписки в хартиен и електронен вид не 

позволяват да се направи проверката, тъй като не са спазени 

изискванията за формата и структурирания електронен вид на 

списъка на избиратели, подкрепящи  регистрацията на партията, 

определени в Решение № МИ-631 от 20.08.2019 г. Заявителят Калин 

Димитров Крулев е удостоверил наличието на несъответствия, които 

е определил като приемливи – така е записал в бележките.  

Нередовностите в представените документи са основание за 

отказ от регистрация на партията за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Централната 

избирателна комисия констатира, че няма възможност да се 

установи дали е спазено изискването на разпоредбата на чл. 133, 

ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличието на необходимите 2500 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Общество за нова 

България“, поради което намира, че следва да бъде отказана 
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регистрацията на партията за участие в изборите за общински 

съветници. Половината от тази формулировка е на Иво.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Има ли 2500 избиратели? Няма! Това 

ти е основанието.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Как да няма?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може и да има, разбира се, но ние 

няма как да установим.  

Добре, ако искате предишната формулировка, която е по-

кратка.  Тази е малко по-обяснителна.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не е като предишното решение.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Още в момента, в който се установи, 

че числата са различни, човекът стоеше на компютъра и го 

попитахме как да установим кои са тези 6 или 8 избиратели. Той 

каза: „Няма как“.   

(Дискусия извън микрофоните.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, приемаме ли 

тези две нарушения?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Кои, госпожо Председател?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Че не е спазен чл. 133 за 

представяне на списъка в структуриран електронен вид, и че е 

нарушено нашето решение. Поради това да направим отказа. Питах 

дали ги приемаме?  

(Обсъждания извън микрофоните.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът приема 

бележките.  

Колеги, има ли други бележки към проекта за решение?  

Ако няма, моля процедура по гласуване на решението, заедно 

с направените корекции.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против - няма.  

Номерът на решението, колега Димитров, е 1079-МИ.  
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С това мисля, че приключихме, колеги, регистрацията на 

партии и коалиции за участие в изборите на 27 октомври 2019 г.  

Колеги, има ли други желаещи за изказвания в днешното 

заседание на ЦИК?  

Благодаря много. Беше тежък ден.  

Закривам заседанието, колеги.  

Насрочвам следващото заседание за утре в 10,30 ч.  

 

(Закрито в 21,55 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        

       Стефка Стоева  

     

   СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

Стенограф:  

Божидарка Бойчева 

 

Нина Иванова  

 

 

   

 


