ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 156
На 4 април 2012 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Разглеждане на проект за решение за печати на СИК за
нови и частични избори.
Докладва: Емануил Христов
2. Разглеждане на хронограма и проект на решение за
приемане на хронограмата за новия избор на 8 юли.
Докладва Силва Дюкенджиева
3. Вземане на решение относно провеждане на обучение
в Кнежа във връзка с изборите на 22 април 2012 г.
Докладва: Красимира Медарова
4. Разглеждане на проекти за решения за обявяване на
народни представители.
Докладва: Венцислав Караджов
5. Предложение до Президента на Република България за
частичен избор в с. Пиргово, община Иваново, област Русе.
Докладва: Ерхан Чаушев
6. Информация за работата на работната група по
архивирането на документите от местните избори 2007 г.
Докладва: Севинч Солакова
7. Утвърждаване на образци на изборни книжа за нови
избори на кметове на кметства.
Докладва: Паскал Бояджийски
8. Кореспонденция и други.
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Докладват: Севинч Солакова, Ерхан Чаушев, Сабрие
Сапунджиева,
Венсислав
Караджов, Емануил
Христов, Владимир Христов
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Румяна Сидерова,
Сабрие Сапунджиева, Севинч Солакова, Анна Недялкова КолушеваМанахова, Бисер Троянов, Венцислав Караджов, Владимир Христов,
Гергана Маринова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Красимир Калинов, Паскал Бояджийски, Ралица Негенцова
и Силва Дюкенджиева.
ОТСЪСТВАХА: Елена Маркова,
Валентин Бойкинов и Мариана Христова.

Мария

Мусорлиева,

Заседанието бе открито в 14,20 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги,
откривам заседанието на Централната избирателна комисия на
4 април 2012 г.
Относно отсъстващите имам информация, че госпожа
Христова продължава да е в болнични, госпожа Мусорлиева
също е в болничен, госпожа Маркова отсъства по уважителни
причини.
Заповядайте, господин Христов, да докладвате по точка
първа от дневния ред.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Предполагам, че
проектът е раздаден на всички. Решението е кратко, ще ви го
зачета накратко.
„Относно печатите на СИК при произвеждане на нови и
частични избори
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На основание чл. 26, ал. 1, т. 35 във връзка с чл. 21, ал. 2 от
Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да
вземе следното решение:
1. При насрочени нови и частични избори за общински
съветници и кметове на секционните избирателни комисии се
предоставят неизползвани печати, които са от наличните резерви на
областните администрации, останали от изборите през октомври
2011 г.”
Само ще допълня, че тази първа част от решението е
свързана със съобщението, което сме дали на нашия сайт преди
време и което се използва за първите избори на 11 март.
„2. Ако наличните неизползвани печати не са достатъчни за
всички разкрити секционни избирателни комисии, те не се
използват, а се предоставят печати от вече употребените на изборите
през октомври 2011 г., разпределени на случаен принцип, като на
първи тур не се извършва допълнителна маркировка.”
Ще поясня за какво става въпрос. Тъй като във всички
администрации има по няколко печата, но например, ако има
избори за общински съветници и са разкрити повече секции, те
няма да бъдат достатъчни, моето предложение е да не се
употребяват общо нови печати с използвани печати, а в случая,
когато не са достатъчни, се използват само използваните
печати. И тъй като тези използвани печати имат вече по две
маркировки и тъй като ще бъдат разпределени на случаен
принцип, предложението ми е при първия тур да не се налага да
се прави маркировка. Има вече две маркировки и на практика
печатите са унифицирани.
„3. При произвеждане на втори тур на нови и частични
избори за кметове печатите, използвани на първи тур, се разпределят
на случаен принцип между секционните избирателни комисии и се
прилага Решение № 1699-МИ от 12 март 2012 г. на ЦИК.”
Това наше решение казва, че преди отварянето на секциите
на втори тур печатите трябва да бъдат допълнително маркирани,
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тоест да се направи трето нарязване на тези печати. Решение №
1699-МИ от 12 март 2012 г. на ЦИК прехвърля съответно на постаро решение от 27 октомври за маркирането на печатите на
втория тур.
Мисля, че обясних какво съм имал предвид при
изработването на проекта за решение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не може да се елиминира
маркирането на първи тур, защото е изискване по закон.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Те са маркирани.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Те не са маркирани. Това са печати.
Маркирането значи в самия ден да се направи някаква резка.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз затова поставих въпроса и го
обясних. Но ако Централната избирателна комисия каже, ще го
коригираме.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам в т. 1 да не пишем
„нови”, за да няма объркване, че се правят нови печати, а да се
напише изрично „неизползваните печати на изборите през октомври
2011 г.”
ЕМАНУИЛ
ХРИСТОВ:
Добре,
ще
напишем
„неизползваните” и на двете места.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това означава ли, господин Христов, че
няма да се изработват каквито и да било нови печати? Съгласно
нашето решение означава, че областните управители няма да
поръчват нови печати. Това ли сте имал предвид?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Благодаря.
(Коментари и предложения за корекции на текста.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте
предложенията за редакция на решението и то придобива
следния вид:
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 35 във връзка с чл. 21, ал. 2 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
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Р Е Ш И:
1. При насрочени нови и частични избори за общински
съветници и кметове на секционните избирателни комисии се
предоставят неизползвани печати, които са от наличните резерви на
областните администрации, останали от изборите през октомври
2011 г.
2. Ако наличните неизползвани печати не са достатъчни за
всички разкрити секционни избирателни комисии, се предоставят и
печати от вече използваните на изборите през октомври 2011 г.,
разпределени на случаен принцип.
3. При произвеждане на втори тур на нови и частични избори
за кметове печатите, използвани на първи тур, се разпределят на
случаен принцип между секционните избирателни комисии и се
прилага Решение № 1699-МИ от 12 март 2012г. на ЦИК.”
Ако нямате други предложения за редакции и забележки,
който е съгласен с проекта за решение относно печатите на
секционните избирателни комисии при произвеждане на нови и
частични избори, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 1753.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № 390 от 23
март 2012 г. сме получили запитване от областния управител на
област Кюстендил, който пита: „Относно печатите на СИК при
произвеждане на нови и частични избори през 2012 г. моля да
дадете указания за реквизитите на новите печати, които следва
да се изработят,

тъй като

областната администрация –

Кюстендил, не разполага с резерви от неизползваните печати от
изборите през 2011 г. С уважение, областен управител
Стойков.”
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Предлагам след взетото вече решение да изпратим
следния отговор:
„Уважаеми господин областен управител,
В отговор на Вашето запитване относно печатите на СИК при
произвеждане на нови и частични избори през 2012 г. приложено Ви
изпращаме Решение № 1753-МИ от 4 април 2012 г. на ЦИК.”
Предлагам и да изпратим това решение на областния
управител, за да го улесним.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението на господин Чаушев за отговор. Имате ли
забележки?
Ако няма забележки, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № 419 от 3
април 2012 г. сме получили уведомление от Общинската
избирателна комисия – Иваново, с което ни уведомяват, че с
решение № 183 от 23 март 2012 г. са прекратили пълномощията
на кмета на кметство Пиргово на основание чл. 33, ал. 1, т. 1,
тъй като кметът е починал при трагичен инцидент.
Приложили са решението, приложили са уведомлението
от кмета на община Иваново, приложили са заверено копие на
препис-извлечение от акта за смърт.
Предлагам да гласуваме предложение от Централната
избирателна комисия до Президента на Република България за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пиргово,
община Иваново, област Русе:
„На основание чл. 279, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 278 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия предлага да
насрочите частичен избор за кмет на кметство Пиргово, община
Иваново, област Русе.
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Приложения: 1. Предложение на ЦИК, прието с протоколно
решение от 4 април 2012 г.
2. Уведомление от ОИК – Иваново, с приложенията към
него.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Чаушев поради настъпила смърт на кмета на кметство
Пиргово

да

направим

предложение

до

Президента

за

насрочване на частичен избор. Имате ли забележки към
предложението?
Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение за предложение за насрочване на
частичен избор.
Заповядайте, госпожо Сапунджиева.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Уважаеми

колеги,

Общинската избирателна комисия – Септември, е получила писмо
от кмета на общината, в което той ги уведомява, че стаята на третия
етаж от административната сграда, в която се съхраняват изборните
материали, бюлетини, протоколи и др. от двата тура на изборите
през м. октомври 2011 г., е определена да се ползва за архив на
дирекция „Градоустройство и архитектура”, който архив е с
дълъг период на съхранение. Той твърди, че част от архива на
тази дирекция се намира в момента в коридора и им казва:
„Във връзка с гореизложеното моля да предприемете
действия за изнасяне на архива на ОИК – Септември, от
горецитираното помещение.”
Общинската избирателна комисия – Септември, се е
събрала на свое заседание, разгледала е това писмо и е взела
решение на 26 март, което гласи:
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„Изпраща писмото по компетентност на ЦИК, за да вземе
решение.”
Аз не подготвих нито проект за писмо, нито проект за
решение, но все пак имам предложение да напишем две писма
или пък едно с два адресата: до Общинската избирателна
комисия и до кмета, като първи адресат, разбира се, да бъде
кметът, като се позовем на текста от закона, че материалнотехническото

обезпечаване

на

работата

на

общинските

избирателни комисии отговарят общинските администрации,
тоест кметът на общината и негово задължение е със заповед да
определи друго помещение. И чак когато имаме влязла в сила
такава заповед, ние вече можем да вземем решение по искане
на

Общинската

избирателна

комисия

за

отпечатване

на

помещението, в което се съхранява архивът, и за неговото
пренасяне по съответния ред.
Това е моето предложение. Разбира се, в писмото до
Общинската избирателна комисия да им укажем, че все пак те
заедно с общинската администрация отговарят за съхранението
на изборните книжа и материали и не може по този начин да се
десезират и фактически да прехвърлят свои правомощия на
Централната избирателна комисия.
Ако искате, ще напиша две отделни писма. Едното писмо
до кмета, като му припомня текстовете от Кодекса, че той
отговаря

за

материално-техническото

обезпечаване

на

комисията и че със своя заповед трябва да определи помещение
и да определи лице от общинската администрация, когато се
налага преместването или отварянето на помещението, да
присъства и техен представител. Да му напомня тези текстове
от закона и нашите решения.
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Другото писмо да е до Общинската избирателна комисия
в същия смисъл, но и за това, че те нямат право да прехвърлят
свои правомощия и че на територията на общината това е тяхна
отговорност.
Ако ми дадете мандат, ще напиша тези две писма.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте предложението.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тази случка има и продължение. Във
връзка с този протокол № 52 на Общинската избирателна
комисия, в който решават да изпратят по компетентност на ЦИК
писмото на кмета, сме получили с вх. № 413 от 2 април 2012 г.
писмо, подписано от секретаря на въпросната Общинската
избирателна комисия – Септември. В него се казва: „...да
задължите председателя на ОИК – Септември, да спазва
Изборния кодекс и решенията на ЦИК, тъй като по този начин
не е възможно ОИК – Септември, да работи ефективно, като
спазва изборното законодателство.”
Твърденията за това искане са, че съгласно приетото
решение на ОИК с протокол № 52 от 19 март 2012 г.
председателят, след като е бил уведомен за получаването на
избирателните списъци, не е свикал комисията за определяне на
трима

свои

членове

за

получаване

и

запечатване

на

помещението с избирателните списъци, а е получил списъците
сам с представител на общинската администрация и в момента
избирателните списъци не се съхраняват съгласно изискванията
на т. 15 от Решение 1098 на ЦИК. Това не е спазено от ОИК –
Септември, тъй като членовете й не са били уведомени за
получаването на избирателните списъци. „Едва през м. март
2012 г., когато комисията се събра по друг повод – писмо от
кмета на община Септември за преместването на изборните
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книжа и материали, се разбра, че тези избирателни списъци са
получени неправомерно и неправомерно са съхранявани до този
момент.” Чета текста така, както съм го получил:
„Писмото от кмета на община Септември за преместване
на изборните книжа и материали е било предадено преди
месеци и е получено от председателя Владимир Кадийски, но
не

е

входирано

във

входящия

дневник

на

Общинската

избирателна комисия – Септември, а на 20 март 2012 г. отново
е изпратено писмо от кмета на община Септември до
Общинската избирателна комисия.”
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Може ли, господин Чаушев,
тогава да се намеся? По моята преписка има приложено писмо с
изх. № от 20 март на община Септември. Освен това е
приложено решение на Общинската избирателна комисия №
346 от 26 март 2012 г. и то е подписано от секретар и от член на
комисията, не е подписано от председател и секретар. Вие
цитирате протокол № 53, в който е обективирано това решение
№ 346. От коя дата е този протокол? При мен пише, че е от 26
март, заседанието е от 14 часа.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не може ли двете
преписки да се обединят?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако ще тръгваме така, преписката е
била разпределена отначало на госпожа Сапунджиева, след това
е било при господин Христов и чак сега идва при мен. Не че
има несъгласувани действия, те са извън нас. Аз го получавам
сега.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: И двете писма са с различен
номер, постъпили са в един ден, но са различни. Добре, ще ги
обединим и тогава ще ги докладваме.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съгласен съм да се обсъди цялата
история и да подготвим един доклад.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Може ли едно разяснение? Аз
съм прегледал тази преписка, която е при господин Ерхан
Чаушев. Имали сме подобни случаи, дали това трябва да го
смятаме изобщо за преписка или просто за сигнал. Защото това
е едно писмо, което е подписано от секретаря. Много пъти сме
казвали, че кореспонденцията между ОИК и ЦИК се извършва
от председателя и секретаря, подписали взаимно. Тук няма
такъв случай. Доколкото разбрах, и при госпожа Сапунджиева
не е подписано от председателя.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Подписано е от член на
комисията.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да, но този член трябва да бъде
определен от Общинската избирателна комисия, за да подпише
при липсата на другите двама. Няма такъв протокол за
определен член, просто е подписано от един член. В преписката
има още един протокол, от 19 март, когато е проведено
заседание на Общинската избирателна комисия, на което
отсъстват и председателят, и заместник-председателя. Кой е
свикал това събрание – не пише. Събрали са се една групичка,
имат мнозинство и са взели решение да отменят председателя.
Трябва да вземем решение това като сигнал ли ще го
приемем или изобщо като преписка на Общинската избирателна
комисия. Досега сме искали да има подпис от председател и
секретар.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Господин Христов, от тези
две писма, пристигнали в Централната избирателна комисия с
два различни номера, заведени при нас, в един и същи ден, но с
различно съдържание, защото са приложени два различни
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протокола, аз за себе си правя извода, че има проблеми в тази
общинска

избирателна

комисия.

Затова

предлагам

двете

преписки да се обединят.
Нека колегите не мислят, че ние се десезираме от това,
но според мен най-редно е отговорникът, който е за областта,
да се свърже с тях, да поговори, да види защо има два различни
протокола за едно и също решение, подписани по различен
начин. Двете преписки да отидат при отговорника за област
Пазарджик.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз съм един от отговорниците
за област Пазарджик и приемам преписките.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако възприемем
предложението на госпожа Сапунджиева, предаваме двете
преписки на господин Владимир Христов и той ще ги докладва,
след като се запознае с тях.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако може, да се изясни защо
е подписано само от секретаря и защо няма подпис и от
председателя.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Явно в тази комисия има
проблем. Трябва да се види какъв е проблемът.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако е упълномощен
– може. Или ако има решение на комисията. Но ако няма,
трябва да се види защо подписите са тези.
Давам думата на господин Караджов да докладва
проектите за решения за обявяване на народни представители.
Заповядайте, господин Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Благодаря,

госпожо

председател.
Колеги, на 4 април 2012 г. председателят на Народното
събрание Цецка Цачева ни уведомява, че с решение на
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Народното

събрание

от

същата

дата

пълномощията на народния представител

са

прекратени

Едуард Иванов

Стойчев, обявен за избран с решение 1746-НС на Централната
избирателна комисия от Двадесет и трети многомандатен
избирателен район – София.
Председателят на Народното събрание ни моли съгласно
чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс да обявим за народен
представител следващия кандидат в листата на политическа
партия ГЕРБ в Двадесет и трети многомандатен избирателен
район – София.
Предлагам на вниманието ви следния проект за решение:
„На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в Двадесет и
трети многомандатен изборен район – София, Антоний Венциславов
Кръстев, от листата на ПП „ГЕРБ”.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Караджов. Поради подадена оставка са прекратени
пълномощията на Едуард Стойчев и обявяваме за избран за
народен представител следващия в листата кандидат.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Имаме Решение с № 1754.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, постъпило е още
едно

писмо-уведомление

от

председателя

на

Народното

събрание Цецка Цачева с вх. № 431 от 4 април 2012 г. в
Централната избирателна комисия, с което на Мирослав Петков
Маринов, обявен

за избран с Решение № 1774-НС на
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Централната избирателна комисия от Шести многомандатен
избирателен район – Враца, поради подаване на оставка са
прекратени пълномощията.
Предлагам ви следния проект за решение:
„На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в Шести
многомандатен изборен район – Враца, Валери Маринов Ангелов, от
листата на ПП „ГЕРБ”.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Караджов – аналогичен е случаят, прекратени
пълномощия поради подадена оставка на народен представител
и обявяване за избран следващия в листата кандидат.
Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Имаме Решение № 1755.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Постъпило е едно искане от
община Кнежа. Искането е да преведем авансово по 100 лв. на
всеки член от Общинската избирателна комисия целево във
връзка с изборите в община Кнежа.
Предлагам

ви

съгласно

протоколно

решение

на

Централната избирателна комисия от 4 април 2012 г. да
изпратим на главния секретар на Министерския съвет на
Република България господин Росен Желязков писмо за
авансово изплащане на сумата от 100 лв. на всеки член от
комисията. Средствата да бъдат преведени в бюджета на
община Кнежа, област Плевен:
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„Уважаеми господин Желязков,
Съгласно протоколно решение на ЦИК от 4 април 2012 г. Ви
изпращаме имейл от община Кнежа, област Плевен, с вх. № 425 от
03.04.2012 г. на ЦИК относно искане на ОИК – Кнежа, за авансово
изплащане на сумата от 100 лв. на всеки член на комисията.
Молим за Вашето съдействие средствата да бъдат преведени
по бюджета на община Кнежа, област Плевен съгласно чл. 13 от
Изборния кодекс.
Приложение: съгласно текста.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
алтернативно предложение?
Ако нямате други предложения, който е съгласен с проекта за
писмо, предложен от господин Караджов, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: С вх. № 397 от 30 март 2012
г. е постъпила документация от Общинската избирателна
комисия – Бяла Слатина, относно невъзможността да определят
членския състав на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния
кодекс за новите избори за кмет на кметство Бъркачево,
насрочени за 22 април 2012 г., както и невъзможността да
определят квотното съотношение и състава на секционна
избирателна комисия 022 за изборите за 22 април в същото
кметство.
Общинската избирателна комисия ни изпраща протокол
№ 64 от 27 март 2012 г., с който са взели решение да ни
изпратят на нас да определим и комисията по чл. 242, и тази
секционна избирателна комисия в с. Бъркачево. Изпращат ни
също тяхното решение № 308 от 5 март 2012 г. за определяне на
общия брой на членовете на секционната избирателна комисия
в с. Бъркачево 022, пет броя, включително решение № 309 от 5
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март на Общинската избирателна комисия – Бяла Слатина,
относно начина за разпределение и преразпределение на
местата на СИК в кметство Бъркачево, община Бяла Слатина, за
изборите за кмет на кметство с. Бъркачево, насрочени на 22
април 2012 г. Препратили са ни документацията на община
Бяла Слатина с местните ръководства на парламентарно
представените партии и коалиции от партии и партиите и
коалиции от партии, които имат член в Европейския парламент
относно свикването на консултации при кмета, протоколите от
проведените консултации и за самата секционна избирателна
комисия, и за комисията по чл. 242.
Проблемът е следният. Присъствали са представителите
на ГЕРБ, Коалиция за България, ДПС и НДСВ. Синята
коалиция е уведомена, но не присъства, а „Атака” отказва да
приеме изобщо уведомлението, за което е съставен и протокол.
Определено е квотното разпределение за СИК 022 в с.
Бъркачево: ГЕРБ – 2 представители, Коалиция за България – 1,
ДПС – 1, НДСВ – 1. Въз основа на това разпределение те ни
изпращат предложение: на ГЕРБ – председател и заместникпредседател; Коалиция за България – секретар; ДПС –
заместник-председател; НДСВ – член.
След като прегледах документацията, установих, че
въпреки проведените разисквания, те не са постигнали решение
относно квотното разпределение на ръководните длъжности и
вариантите са два: председател да бъде Галина Ангелова
Ценова, предложена от ГЕРБ; заместник-председател – Ани
Мирянова Искренова, предложена от ДПС; Георги Георгиев
Узунов да бъде секретар, предложен от Коалиция за България;
Христо Цветков Иванов – член, и Мариета Георгиева Тодорова
– член.
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Втори вариант: Галина Ангелова Ценова – председател
от ГЕРБ; Христо Цветков Иванов – заместник-председател от
ГЕРБ; Георги Георгиев Узунов – секретар.
ОБАЖДАТ СЕ: Твоето предложение какво е?
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Моето

предложение

е:

председател – ГЕРБ, заместник-председател – ДПС, секретар Коалиция за България, 1 член от ГЕРБ и 1 член от НДСВ.
Предлагам ви проект на решение със следния текст:
„Постъпило е писмо от Общинската избирателна комисия
– Бяла Слатина с вх. № 397 от 30.03.2012 г., като към него по реда на
чл. 34, ал. 11 от ИК са приложени всички относими документи по
отношение назначаването на секционна избирателна комисия на
територията на община Бяла Слатина за нов избор за кмет на
кметство Бъркачево на 22 април 2012 г., в т.ч.: протокол № 64 от
27.03.2012 г. на ОИК – Бяла Слатина от проведено заседание, ведно
с приложени писма-уведомления изх. № 5500-1 от 08.03.2012 г. и
№ 5500-2-1 от 15.03.2012 г. на кмета на община Бяла Слатина до
местните ръководства на парламентарно представените партии и
коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат
членове в Европейския парламент; протоколи от 15.03.2012 г. и
20.03.2012

г.

от

проведени

заседания

на

упълномощените

представители на парламентарно представени партии и коалиции от
партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалиции от партии,
които

имат

членове

в

Европейския

парламент,

но

не

са

парламентарно представени по смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ИК за
определяне квотното разпределение и състава на СИК в с. Бъркачево
и броя на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК; писмо изх.
№ 5500-1-6 от 22.03.2012 г. на кмета на община Бяла Слатина до
ОИК – Бяла Слатина, относно резултатите от преговорите за
определяне състава на СИК в с. Бъркачево и състав на комисията по
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чл. 242, ал. 7 от ИК за новия избор за кмет на кметство Бъркачево на
22 април 2012 г.; протоколи, удостоверяващи уведомлението на
упълномощените представители на парламентарно представените
партии и коалиции от партии, имащи право на участие в преговорите
при кмета; решение № 308 от 05.03.2012 г. на ОИК – Бяла Слатина,
относно определяне общия брой на членовете на секционна
избирателна комисия № 060800022 на територията на кметство
Бъркачево, община Бяла Слатина, при произвеждане на нови избори
за кмет на кметство Бъркачево, насрочени на 22 април 2012 г.;
решение № 309 от 05.03.2012 г. на ОИК – Бяла Слатина, относно
начина на разпределение и преразпределение на местата в СИК №
060800022

в

кметство

Бъркачево,

община

Бяла

Слатина;

предложения на местните ръководства на политическите партии и
коалиции от партии, участвали в консултациите: политическа
партия „ГЕРБ”, КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, политическа партия
„Движение за права и свободи” и политическа партия „Национално
движение за стабилност и възход”.
Видно от протокола за проведените консултации не е
постигнато съгласие по отношение на квотното разпределение и
ръководните длъжности по квоти за съответните участници в
консултациите.

От

протоколите

от

две

заседания

на

упълномощените представители на парламентарно представените
партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и
представителя на партията, която има член в Европейския парламент
и от представения протокол от заседание на ОИК – Бяла Слатина, е
видно, че при консултациите при кмета и проведеното заседание на
ОИК – Бяла Слатина въпреки проведените разисквания не се е
стигнало до вземане на решение относно квотното разпределение и
ръководните длъжности по квоти в СИК в с. Бъркачево, община
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Бяла Слатина, поради което ОИК – Бяла Слатина е изпратила всички
документи в Централната избирателна комисия.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във
връзка с чл. 34, ал. 11 и във връзка с чл. 284 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
РЕШИ:
НАЗНАЧАВА секционна избирателна комисия № 060800022
в кметство Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца, както
следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Галина Ангелова Ценова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ани Мириянова Искренова

СЕКРЕТАР:

Георги Георгиев Узунов

ЧЛЕНОВЕ:

Христо Цветков Иванов
Мариета Георгиева Тодорова

Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението на господин Караджов.
Ако няма забележки или предложения, който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме Решение № 1756.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, същият е проблемът и
във връзка с комисията по чл. 242. Само че ние имаме решение,
съгласно което всеки има право на по един член в тази комисия.
Представени са по един член от ГЕРБ, един от ДПС, един от
Коалиция за България, един от НДСВ и един представител на
общинската администрация съгласно заповед на кмета.
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И понеже други предложения не постъпиха, аз ви предлагам
проект на решение, с което да назначим комисия по чл. 242, ал. 7 от
Изборния кодекс в състав в община Бяла Слатина:
„Постъпило е писмо вх. № 397 от 30.03.2012 г. от
Общинската избирателна комисия – Бяла Слатина, област Враца, с
което се уведомява ЦИК, че комисията не е стигнала до приемане на
решение за назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от
Изборния кодекс.
Към писмото са приложени: писма-уведомления изх. №
5500-2 от 08.03.2012 г. и № 5500-2-1 от 15.03.2012 г. на кмета на
община Бяла Слатина до местните ръководства на парламентарно
представените партии и коалиции от партии и партиите и
коалициите от партии, които имат членове в Европейския
парламент; протоколи от 15.03.2012 г. и 20.03.2012 г. от проведени
заседания на упълномощените представители на парламентарно
представени партии и коалиции от партии в 41-ото Народно
събрание и партиите и коалиции от партии, които имат членове в
Европейския парламент, но не са парламентарно представени по
смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ИК за определяне състава на
комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК; писмо изх. № 5500-1-6 от
22.03.2012 г. на кмета на община Бяла Слатина до ОИК – Бяла
Слатина, относно резултатите от преговорите за определяне състава
на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК; протоколи, удостоверяващи
уведомлението

на

упълномощените

представители

на

парламентарно представените партии и коалиции от партии, имащи
право на участие в преговорите при кмета; заповед № 122 от
14.03.2012 г. на кмета на община Бяла Слатина за определяне на
представител на община Бяла Слатина в комисията, която ще приема
от СИК бюлетините, екземплярите, протоколите и останалите книжа
и материали в новия избор за кмет на кметство Бъркачево, община
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Бяла Слатина на 22 април 2012 г.; предложения на местните
ръководства на политическите партии и коалиции от партии,
участвали

в

консултациите:

ПП

„ГЕРБ”,

КОАЛИЦИЯ

ЗА

БЪЛГАРИЯ, ПП „Движение за права и свободи” и ПП „Национално
движение

за

консултации

стабилност
при

кмета

и

възход”протоколи

на

община

Бяла

от

проведени

Слатина

между

парламентарно представените партии и коалиции от партии и партия
„НДСВ” за назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК
и протокол № 64 от 27.03.2012 г. на ОИК – Бяла Слатина, от който е
видно, че въпреки проведените разисквания не се е стигнало до
вземане на решение относно определяне състава на комисията по чл.
242, ал. 7 от ИК в община Бяла Слатина, поради което ОИК – Бяла
Слатина е изпратила всички документи в Централната избирателна
комисия.
Предвид изложеното и на основание с чл. 26, ал. 1, т. 5 във
връзка с чл. 242, ал. 7 във връзка с чл. 35 и във връзка с чл. 284 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
НАЗНАЧАВА комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Бяла
Слатина, област Враца, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Николаев Петков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Асен Асенов Бончев

СЕКРЕТАР:

Силвия Данчева ЧорбаджийскаПървановска

ЧЛЕНОВЕ:

Илия Иванов Илиев
Ивка Георгиева Начева

Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд, чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок от съобщаването му.”
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте доклада на
господин Караджов. Има ли други предложения?
Ако няма други предложения, който е съгласен с проекта
за решение, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 1757.
Колеги, във връзка с изборите на 22 април в Кнежа за
кмет на община в миналото заседание коментирахме, че е
удачно да се проведе обучение, което да бъде извършено от
отговорниците за областта след предложение за схемата, по
която да бъде извършено, за да се уведомят общинската
комисия, Министерският съвет и останалите ангажирани лица.
Предлагам да гласуваме едно решение да проведем обучение на
18 април и то да бъде осъществено от отговорниците за
областта господин Караджов и госпожа Андреева, а поради
обективна невъзможност на господин Троянов да присъства,
той да бъде заместен от господин Бояджийски. Тези трима
членове на Централната избирателна комисия да поемат
организацията и уведомяването на Общинската избирателна
комисия, Министерския съвет и останалите лица, които
преценят, че е необходимо да бъдат уведомени и да присъстват.
Имате

ли

други

предложения?

На

заседанието

в

понеделник ще имаме възможност да коментираме вече и в
конкретика обучението, предполагам, че и работната група ще
има предложения.
Ако нямате възражения, който е съгласен, моля да
гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Господин Христов, заповядайте.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Постъпило е предложение с вх. №
ОИК-856 от 16.03.2012 г. от община Мизия, област Враца, от
упълномощения представител на политическа партия „ГЕРБ”
Теодоси Берчев за освобождаване на председателя на Общинската
избирателна

комисия – Мизия Цветан Василев Петров и

назначаване за нов председател на Общинската избирателна
комисия – Мизия на Димитринка Розенова Карапеткова. Приложено
е заявление за освобождаване поради преминаване на друга работа
от Цветан Василев Петров; декларация по чл.16, ал. 2 от Изборния
кодекс и копия от дипломата за висше образование и личната карта
на Димитринка Розенова Петкова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс
предлагам Централната избирателна комисия да
Р Е Ш И:
ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Мизия, област
Враца,

Цветан

Василев

Петров,

и

анулира

издаденото

му

удостоверение.
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Мизия, област Враца,
Димитринка Розенова Карапеткова.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до три дни от съобщаването му.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението на господин Христов. Документите са в оригинал.
Ако нямате възражения, който е съгласен с проекта за
решение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме Решение № 1758.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ако разрешите, да зачета едно
решение на Административния съд – гр. София, във връзка с
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подадена жалба от госпожа Антоанета Цонева за това, че не сме й
предоставили актуална информация, че не сме й предоставили
протоколите от заседанията на ЦИК и т.н.
Съдът е разгледал подробно жалбата й. Приема, че е
допустима, но по същество казва, че жалбата е неоснователна, като
се аргументира с това, че законът предвижда някои хипотези, при
които достъпът до обществена информация е ограничен и едно от
тези ограничения е предвидено в разпоредбата на закона, съгласно
която достъпът до обществена информация може да бъде
ограничен, когато тя е свързана с оперативната подготовка на
актовете на органите и няма самостоятелно значение. Това са
именно мнения и препоръки, изготвени от органа, становища и
консултации.
Съдът приема, че обсъжданията в Централната избирателна
комисия са от този характер и затова окончателното решение на
съда е: „Отхвърля жалбата на сдружение „Институт за развитие на
публичната среда” против отказ за предоставяне на обществена
информация, обективиран в протокол № 71 от 21 септември 2011 г.
на Централната избирателна комисия. Решението подлежи на
обжалване с касационна жалба пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.”
Това е препис от решението, заведен при нас с вх. № 415 от 2
април 2012 г.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е искане с
вх. № 422 от 03.04.2012 г. на ЦИК от ОИК – Мизия, област Враца, за
разрешаване разпечатването на помещението, в което се съхраняват
изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30
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октомври 2011 г. Искането се прави във връзка с писмо от Областна
дирекция на МВР – Враца (рег. № 13299/26.03.2012 г. за образувано
производство ДП 90/2012 г./ДП 160/2012 г. по описа на РП –
Оряхово), за предоставяне в срок до 06.04.2012 г. в оригинал на
съхраняваните избирателни списъци от проведените на 23 октомври
2011 г. избори за президент и вицепрезидент на Република България
от СИК № 062800011 с. Липница, община Мизия.
Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на
ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в
помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по
разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.
Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на
ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. предлагам Централната
избирателна комисия да
Р Е Ш И:
РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което
се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент
и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове
на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК – Мизия, област Враца.
Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима
членове на общинската избирателна комисия, предложени от
различни парламентарно представени партии и коалиции от партии
и от партията, която има член в Европейския парламент, определени
с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на
определено със заповед на кмета на общината служебно лице от
общинската администрация.
След отваряне на помещението същото задължително да се
запечата с хартиена лента и да се подпечата с восъчния печат на
комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от избраните членове на
общинската избирателна комисия.
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За всяко отваряне на помещението се съставя протокол в
2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
възражения по предложението за разрешение за отваряне на
помещение от ОИК - Мизия?
Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Решението е с № 1759.
Заповядайте, господин Христов.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, по повод на взетите от мен две преписки
с входящи номера 413 и 414 от 2 април се свързах с председателя на
Общинската избирателна комисия – Септември, Кадийски, както
и със секретаря Бонева. Учтиво помолих тази дама и тя обеща да ми
изпрати препис от решението на комисията, с което са определили
члена на комисията Спаска Игнатова Симеонова да подпише
въпросното искане за отваряне на помещение.
След това се свързах и с председателя на комисията
Кадийски, когото помолих за обяснение по повдигнатите към него в
този сигнал, грубо казано, обвинения, като му препратих имейлите.
В писмото с вх. № 413 се съдържа обаче още едно искане към
нас, което всъщност се чете от протокола от 19 март. В този
протокол пише, че Общинската избирателна комисия ни изпраща
няколко протокола с номера 47, 48, 49, 50 и 51, от ние да установим,
че един от членовете на комисията – това е госпожа Мирослава
Георгиева, не е участвала в три поредни заседания. Поради което
помолих до нас да се изпрати официално становище иска ли се
прекратяване на пълномощията на тази дама, както и да ни се
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изпрати нейно обяснение. И да уточним процедурата от тяхна страна
как се свикват заседанията.
Докладвам, тъй като видимо имаше някакво напрежение с
тези материали, като до понеделник аз ще съм готов с проект за
решение както за отваряне на помещението, така и по отношение на
другия сигнал.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря.
Други доклади?
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Госпожо

председател,

във

връзка с определяне на графика за дежурствата предлагам всеки
член на Комисията да се записва по един път, в заседание да се
прочете графикът, да се обяви кой кога е дежурен и това да влезе в
протокола.
ОБАЖДАТ СЕ: Имаме такова решение.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не искам да прозвучи заядливо, но ние
нямахме

решение

миналия

път.

Имаше

предложение

от

председателя, който сега можем да гласуваме. Но нямаше решение
относно графика. Сега чисто процесуално можем да си вземем
решение как да си определяме графиците, но държа да споделя, че
действително нямаше решение, имаше само предложение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Преди да продължим
нататък ще ви уведомя, че с Красимира Манолова по телефона се е
свързала Десислава Парушева от Министерството на външните
работи и е предала, че срещата, която представители на ОССЕ
поискаха и ние отговорихме, че е удобно да бъде осъществена през
май, ще бъде осъществена в периода между 7 и 9 май. Ние ще бъдем
уведомени официално с писмо, когато то пристигне, но сега просто
ви уведомявам, че между 7 и 9 май ще бъде посещението на
членовете на ОССЕ, така че, ако желаете да присъствате на тази
среща, евентуално да не поемате ангажименти за тези дати. Или
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поне да го имате предвид като информация. Конкретната дата ще
бъде съобщена с официално писмо и ние ще можем да реагираме,
ако имаме възражения.
Давам думата на госпожа Дюкенджиева да докладва проекта
за хронограмата за нов избор.
Упълномощавам госпожа Андреева да води временно
заседанието.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Уважаеми

колеги,

на

предишното заседание на Централната избирателна комисия беше
докладвано, че с Указ № 127 от 27 март 2012 г. на Президента на
Република България е насрочен нов избор за кмет на кметство
Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, на 8 юли
2012 г. Изготвила съм проект на хронограма, която е раздадена на
всички

колеги.

Хронограмата

е

изготвена

на

база

на

хронограмата за 13 май 2012 г.
Аз имам няколко въпроса, които искам да поставя пред
вас, за да решим трябва ли да останат в хронограмата
предложените от мен точки с въпросителни или трябва да
отпаднат.
(Следва обсъждане, след което госпожа Дюкенджиева
обобщи предложенията и хронограмата беше уточнена в
следния вид.)
ХРОНОГРАМА
за нов избор за кмет на кметство на 8 юли 2012 г.
№

Основни процедури, събития и
действия

1. Президентът
на
републиката
насрочва нов избор за кмет на
кметство
2. ЦИК утвърждава образците на
изборните книжа за избора за кмет на
кметство

Основание
от ИК

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден

Чл. 281, т. 5
Чл. 12, ал. 2

Срок до дата
(вкл.)
Указ № 127 от
27.03.2012 г.

- 3 дни от
насрочването
на избора
(ДВ, бр. 27 от
03.04.2012 г.)

6.04.2012 г.
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№

Основни процедури, събития и
действия

3. ЦИК определя реда за проверка на
подписки за участие на независими
кандидати и възлага изпълнението на
ГД “ГРАО” в МРРБ
4. ЦИК определя реда за проверка на
списъците с имената, ЕГН и
подписите
на
избирателите,
подкрепящи
регистрацията на партиите, както и
реда за проверка на кандидатските
листи, и възлага изпълнението на ГД
“ГРАО” в МРРБ
5. Партиите
представят
в
ЦИК
заявление за регистрация/заявление
за участие в избора за кмет на
кметство
Решение № 1496-МИ от 17.11.2011 г.
6. ЦИК регистрира/допуска партиите за
участие в избора за кмет на кметство
7. ГД “ГРАО” в МРРБ извършва
проверка на списъците, представени
от новорегистриращите се партии по
чл. 285, ал. 4 във връзка с чл. 89, ал.
3, т. 11 от ИК за участие в избора за
кмет на кметство
8. Коалициите от партии представят в
ЦИК
заявление
за
регистрация/заявление за участие в
избора за кмет на кметство
9. ЦИК незабавно регистрира/допуска
до участие партия за участие в избора
за кмет на кметство в случаите,
когато отказът за регистрация/за
участие по чл. 90, ал. 2 от ИК е
отменен от ВАС
10 ЦИК регистрира/допуска коалициите
. от партии за участие в избора за кмет
на кметство
11 ЦИК с решение извършва промени в
. състава
на
регистрираните
и
допуснати до участие коалиции от
партии за избора за кмет на кметство
12 ЦИК изпраща на ОИК списък на
. регистрираните и допуснати до
участие партии и коалиции от
партии, както и информация за
извършените промени в състава на
коалициите от партии незабавно след
приключване на регистрацията в
избора за кмет на кметство
13 ЦИК
определя
структурата
и
. съдържанието
на
единната
номерация на избирателните секции

Основание
от ИК

Срок до дата
(вкл.)

Чл. 26, ал.1, т. 30

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
- 90 дни

Чл. 26, ал.1, т. 31

- 90 дни

8.04.2012 г.

Чл. 89, ал. 1
Чл. 285

- 75 дни

23.04.2012 г.

Чл. 89, ал. 1

- 75 дни

23.04.2012 г.

Чл. 90, ал. 4

- 72 дни

26.04.2012 г.

Чл. 91, ал. 2
Чл. 285

-65 дни

3.05.2012 г.

Чл. 90, ал. 3
Чл. 284

- 65 дни

3.05.2012 г.

Чл. 91, ал. 2
Чл. 285

- 65 дни

3.05.2012 г.

Чл. 92, ал. 1, 2 и 3
Чл. 285, ал. 3

- 65 дни

3.05.2012 г.

Чл. 93
Чл. 284

- 64 дни

4.05.2012 г.

Чл. 26, ал. 1, т. 14
и 15

- 60 дни

8.05.2012 г.

8.04.2012 г.
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№

Основни процедури, събития и
действия

14 Кметът на общината образува със
. заповед избирателните секции на
територията
на
общината
и
утвърждават тяхната номерация и
адрес.
Заповедта на кмета се обявява
публично
15 ЦИК може да извърши поправка в
. изборните книжа при констатирани
непълноти или технически грешки и
ги обнародва в ДВ

Основание
от ИК

Срок до дата
(вкл.)

Чл. 71, ал. 2 и 3

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
- 55 дни

Чл. 12, ал. 3

- 55 дни

13.05. 2012 г.
(11.05.2012 г. в
ДВ)

- 55 дни

13.05.2012 г.

- 55 дни

13.05.2012 г.

- 55 дни

13.05.2012 г.

- 55 дни

13.05.2012 г.

- 55 дни

13.05.2012 г.

- 55 дни

13.05.2012 г.

- 55 дни

13.05.2012 г.

16 ЦИК утвърждава образците на Чл. 26, ал. 1, т. 38
. указателните табели и табла, както и
образците на отличителните знаци на
застъпниците
17 ГД “Изпълнение на наказанията” в
Чл. 46, ал. 2
. Министерството на правосъдието
предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ
данни за лицата, изтърпяващи
наказание лишаване от свобода за
автоматизираното им заличаване от
избирателните списъци
18 Кметът на общината определя
Чл. 54, ал. 3
. местата
за
обявяване
на
избирателните списъци и уведомява
ОИК
19 Партиите и коалициите от партии
Чл. 92, ал. 4
. могат да подадат заявление за
Чл. 284
заличаване
от
състава
на
коалицията
наименованието на партия, която я е
напуснала,
за избора за кмет на кметство
20 ЦИК заличава от наименованието на Чл. 92, ал. 4 и 5
. коалицията от партии партиите,
Чл. 284
които са напуснали състава й, и
отбелязва в регистъра промените в
наименованието й в избора за кмет на
кметство
21 Партия, включена в състава на
Чл. 92, ал. 6
. коалиция от партии, която след
Чл. 284
регистрацията на коалицията от
партии напусне състава й, може да
участва на избора за кмет на
кметство самостоятелно, ако се
регистрира в ОИК
22 Партиите и коалициите от партии,
Чл. 94, ал. 1
. регистрирани/допуснати до участие в
Чл. 95, ал. 1
ЦИК, както и образуваните местни
Чл. 285, ал. 5
коалиции от партии, които ще
участват в
избора за кмет на кметство се
регистрират в ОИК

13.05.2012 г.
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№

Основни процедури, събития и
действия

Основание
от ИК

23 Инициативните комитети представят Чл. 97, ал. 5, т. 3
. в ОИК заявление за регистрация,
Чл. 284
подписано от всички членове на
инициативния комитет, за участие в
избора за кмет на кметство
24 Кметът на общината изпраща на ГД
Чл. 71, ал. 4
. “ГРАО” в МРРБ списък с
адресите на избирателните секции и
уведомява ОИК
25 ЦИК определя условията и реда за Чл. 26, ал. 1, т. 26
. участие на наблюдатели
26 Кметът на общината, съответно Чл. 54, ал. 1 и 4
. кметът на кметството обявяват част І
на
избирателните
списъци.
Избирателните списъци – част І се
публикуват на интернет страницата
на съответната община
27 Гражданин на друга държава-членка
Чл. 63, ал. 1
. на ЕС, който желае да бъде вписан
и ал. 2
в избирателния списък за избора за
кмет на кметство и не е бил вписан в
избирателните списъци – част ІІ, в
изборите на 23 октомври 2011 г.,
представя декларация по образец в
общинската администрация по адреса
на пребиваване на територията на
съответното
населено
място.
Вписаните в избирателните списъци
– част ІІ, подават нова декларация
само при промяна на някои от
декларираните обстоятелства
28 Доставчиците на медийни услуги, с
Чл. 138
. изключение на електронните медии,
обявяват условията и цените на
предоставените от тях услуги на
интернет страниците си. Тези
условия и цени се изпращат
незабавно на Сметната палата и на
ЦИК
29 Електронните медии, с изключение Чл. 148, ал. 2 и 3
. на БНТ, БНР и техните регионални
центрове определят и обявяват на
интернет страницата си условията,
реда и тарифите за предоставяне на
време за отразяване на предизборната
кампания на партиите, коалициите от
партии и инициативните комитети и
ги изпращат на Сметната палата.
Електронните медии с национален
обхват предоставят тези условия, ред
и тарифи на ЦИК. Електронните
медии с регионален и местен обхват
предоставят тези условия, ред и
тарифи на ОИК

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
- 55 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 53 дни

15.05.2012 г.

- 50 дни

18.05.2012 г.

- 40 дни

28.05.2012 г.

- 40 дни

28.05.2012 г.

- 40 дни

28.05.2012 г.

- 40 дни

28.05.2012 г.

13.05.2012 г.
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№

Основни процедури, събития и
действия

Основание
от ИК

30 Кметът на общината предава на ГД
Чл. 52, ал. 5
. “ГРАО”
в
МРРБ
данни
за
автоматизирано
отпечатване
на
избирателните списъци за избора за
кмет на кметство – част ІІ
31 Инициативният комитет предава на
Чл. 125, ал. 4
. ОИК подписката за издигане на
Чл. 284
независим кандидат за кмет. ОИК
предава незабавно подписката на
териториалното звено на ГД „ГРАО”
в МРРБ за проверка
32 ОИК регистрира кандидатите за кмет
Чл. 126, ал. 3
. на кметство
Чл. 284
33 ОИК изпраща на ЦИК за проверка
Чл. 122
. списък с данни за регистрираните
кандидати за кмет на кметство
34 ОИК
определя
чрез
жребий Чл. 33, ал. 1, т. 9
. поредните номера на партиите,
Чл. 173, ал. 1
коалициите
от
партии
и
независимите
кандидати
в
бюлетината и обявява резултатите от
жребия
35 ОИК чрез жребий определя реда за
Чл. 146, ал. 3
. представяне на кандидатите в
различните форми на предизборната
кампания по регионалните радио- и
телевизионни центрове и обявява
определения от жребия ред
36 Кметът на общината представя на Чл. 34, ал. 6 и 7
. ОИК предложенията за състав на
секционните избирателни комисии в
случаите, когато е постигнато
съгласие между участниците в
консултациите
37 Кметът на общината изпраща на
Чл. 34, ал. 5
. ОИК предложенията на партиите и
коалициите от партии за състав на
секционните избирателни комисии в
случаите, когато не е постигнато
съгласие между участниците в
консултациите
38 ОИК с решение формира единните
Чл. 71, ал. 6
. номера на избирателните секции в
общината
съобразно
единната
номерация на секциите, определена с
решение на ЦИК
39 Избиратели с трайни увреждания,
Чл. 176, ал. 1
. които желаят да гласуват с подвижна
избирателна
урна,
заявяват
желанието си чрез заявление по
образец
до
общинската
администрация по постоянен или
настоящ адрес
40 Откриване
на
предизборната
Чл. 128
. кампания

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
- 35 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 32 дни

5.06.2012 г.

- 32 дни

5.06.2012 г.

- 32 дни

5.06.2012 г.

- 31 дни

6.06.2012 г.

- 31 дни

6.06.2012 г.

- 30 дни

7.06.2012 г.

- 30 дни

7.06.2012 г.

- 30 дни

7.06.2012 г.

- 30 дни

7.06.2012 г.

- 30 дни

От
8.06.2012 г.

2.06.2012 г.
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Основни процедури, събития и
действия

Основание
от ИК

41 ГД “ГРАО” в МРРБ извършва
Чл. 125, ал. 4
. проверка
на
подписките
за
независими кандидати за кмет на
кметство, предадени от ОИК
42 ОИК установява резултата от
Чл. 125, ал. 5
. подписката
на
независимите
кандидати за кмет на кметство
43 ЦИК определя размера и вида на
Чл. 190, ал. 4
. таблото, което се поставя пред
изборното помещение
44 ОИК назначава СИК, включително и
Чл. 34, ал. 1
. подвижните секционни избирателни
комисии
45 Кметът на общината, съответно Чл. 54, ал. 2 и 4
. кметът на кметството обявяват част ІІ
Чл. 284
на
избирателните
списъци.
Избирателните списъци – част ІІ се
публикуват на интернет страницата
на съответната община
46 Партията или коалицията от партии Чл. 127, ал. 4 и 5
. при отказ за регистрация или при
Чл. 284
обявяване на недействителност на
регистрацията на кандидата за кмет
на кметство, при смърт или изпадане
в трайна невъзможност на кандидата
й да участва в избора може да
предложи за регистриране друг
кандидат
47 Бюлетината за избор на кмет на
Чл. 173, ал. 4
. кметство започва да се отпечатва не
по-рано от 18 дни преди изборния
ден
48 ГД “Изпълнение на наказанията” към
Чл. 46, ал. 2
. Министерството на правосъдието
предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ
данни за лицата, изтърпяващи
наказание лишаване от свобода, за
автоматизирано
заличаване
от
избирателните списъци (повторно)
49 Краен срок за подаване на заявления
Чл. 53, ал. 1
. и вписване на избирател в списъка по
настоящ адрес, чиито постоянен и
настоящ адрес са в различни
населени места
50 Общинските
администрации
по
Чл. 53, ал. 3
. настоящ адрес предават на ГД
“ГРАО” в МРРБ информация за
подадените искания за гласуване по
настоящ адрес
за автоматизирано включване на
избирателя в избирателните списъци
по настоящ адрес и заличаването му
от избирателния списък по постоянен
адрес

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
- 29 дни

Срок до дата
(вкл.)

- 29 дни

8.06.2012 г.

- 25 дни

12.06.2012 г.

- 25 дни

12.06.2012 г.

- 25 дни

12.06.2012 г.

- 20 дни

17.06.2012 г.

- 18 дни

От
20.06.2012 г.

- 15 дни

22.06.2012 г.

- 14 дни

23.06.2012 г.

- 12 дни

25.06.2012 г.

8.06.2012 г.
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№

Основни процедури, събития и
действия

51 Избирателите подават до кмета на
. общината/кметството заявления за
отстраняване на непълноти и грешки
в избирателните списъци
52 ЦИК
издава
разрешения
за
. провеждане
на
социологически
проучвания в изборния ден
53 ОИК оповестява по подходящ начин
. чрез
средствата
за
масова
информация мерките, позволяващи
на избиратели с увреждания на
опорно-двигателния апарат или на
зрението да гласуват
54 Край на предизборната агитация
. (кампания)

Основание
от ИК

Срок до дата
(вкл.)

Чл. 50, ал. 2

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
- 7 дни

Чл. 137, ал. 1

- 7 дни

30.06.2012 г.

Чл. 175, ал. 1

- 7 дни

30.06.2012 г.

Чл. 133, ал. 5

- 24 часа
преди
изборния ден
- 24 часа
преди
изборния ден

До 24,00 ч. на
6.07.2012 г.

55 Забрана за огласяване на резултати от
Чл. 136
. допитвания до общественото мнение
по повод изборите под каквато и да е
форма
56 ОИК регистрира застъпниците на Чл. 33, ал. 1, т. 19
. кандидатите за кмет на кметство и им
издава удостоверения
57 ИЗБОРЕН ДЕН
.
58 ОИК обявява края на изборния ден Чл. 33, ал. 1, т. 20
. след приключване на гласуването не
по-късно от 20,00 часа на 8 юли 2012
г.
59 Оповестяване на резултати от
Чл. 137, ал. 3
. социологически проучвания
60 СИК
предава
протоколите
за
. резултатите от гласуването за кмет на
кметство на ОИК
61 СИК предава останалите книжа и
. материали
на
общинската
администрация
62 ОИК
установява
и
обявява
. резултатите от гласуването и издава
удостоверение на избрания кмет на
кметство
63 ОИК предава в ЦИК документите
. съгласно изискванията на чл. 250,
ал. 1 от ИК за избора за кмет на
кметство
64 ОИК насрочва втори тур за кмет,
. когато няма избран кандидат

След 19,00 ч.
на
8.07.2012 г.
Чл. 36, ал. 1, т. 4
+ 24 часа от
приключване
на
гласуването
Чл. 36, ал. 1, т. 5
+ 24 часа от
приключване
на
гласуването
Чл. 33, ал. 1, т. 21 + 48 часа след
приключване
на
гласуването
Чл. 250, ал. 1
+ 48 часа след
получаване
на
протоколите
на СИК
Чл. 33, ал. 1, т. 23 до 48 часа от
обявяване на
изборния ден
за приключен

30.06.2012 г.

От 00,00 ч. на
7.07.2012 г. до
20,00 ч. на
8.07.2012 г.
8.07.2012 г.
8.07.2012 г.
8.07.2012 г.

8.07.2012 г.
9.07.2012 г.

9.07.2012 г.

10.07.2012 г.

10.07.2012 г.
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Основни процедури, събития и
действия

Основание
от ИК

65 Партиите, коалициите от партии и
Чл. 134, ал. 9
. инициативните комитети премахват
поставените от тях агитационни
материали.
При неизпълнение на задължението
по чл. 134, ал. 9 от ИК се налага
глоба
от 1000 до 5000 лв. (чл. 298, ал.1 от
ИК)
66 ЦИК
публикува
на
интернет Чл. 26, ал.1, т. 33
. страницата
си
резултатите
от
гласуването по избирателни секции
67 Кандидатът за кмет, допуснат до
Чл. 246, ал. 8
. участие до втори тур, може да се
откаже
от участие в срок до 24 часа от
обявяване на резултатите от първия
тур
68 Произвеждане на втори тур на
Чл. 246, ал. 4
. изборите за кмет
79 ОИК
предава
на
общинската
§ 5, т. 13 ДР
. администрация останалите книжа и
материали от изборите

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
+ 3 дни след
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

+ 7 дни

15.07.2012 г.

+ 7 дни от
обявяване на
резултатите

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Чета ви и проекта за решение
относно приемане на хронограма за нов избор за кмет на кметство на
8 юли 2012 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Приема хронограма за нов избор за кмет на кметство на 8
юли 2012 г.”
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Решението е № 1760.

36

ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Добре.

Колеги,

протоколът от 26 март 2012 г. е готов за публикуване, подписан е от
председателя, секретаря и стенографа.
Предлагам ви да гласуваме едно решение, с което на
„Информационно обслужване” да бъде подаден протоколът във
вариант за публикуване съгласно условията, които приехме, с
предложението на господин Христов, което да бъде доведено до
знанието

на

„Информационно

обслужване”

и

съответно

публикувано на сайта.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8, против – 4.
Имаме решение.
Задачата на господин Христов е да се свърже с лицето,
което поддържа сайта.
По отношение на графика за м. април: за 5 април се е
записала госпожа Сидерова, за 6 април – госпожа Маринова, за
9 април – господин Владимир Христов. На заседанието в
понеделник на 9 април ще уточним дните с липсващ дежурен
член на ЦИК и ще обявим графика за целия месец.
Предлагам ви сега да направим кратка почивка, за да
може господин Бояджийски да подготви проекта за решение за
образците на изборните книжа за 8 юли.
(След почивката.)
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Господин

Бояджийски, заповядайте да докладвате проекта за решение за
образците на изборни книжа за изборите на 8 юли.

37

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, раздаден ви е
проект на решение на Централната избирателна комисия за
утвърждаване на образци на изборни книжа при произвеждане на
нови избори за кметове на кметства.
Избраният подход ще гарантира утвърждаване на книжа за
нови избори на кметове на кметства до края на мандата на
общинските съвети и кметове, избрани през 2011 г. Не са включени
кметовете на общини, тъй като по отношение на тях образците за
изборни книжа са утвърдени с Решение № 1621 от 13 февруари
2012 г. на Централната избирателна комисия и са обнародвани в
„Държавен вестник”. С Решение № 1519 от 9 декември 2011 г. сме
утвърдили образци на изборни книжа за произвеждане на изборите
за кметове на кметства на 11 март 2012 г.
Подхода, който избрах и който ви предлагам на вниманието,
е да премахнем датата 11 март 2012 г. и да утвърдим така
утвърдените с Решение № 1519 от 9 декември 2011 г. изборни
книжа.
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 284 и чл. 12,
ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
При произвеждане на нови избори за кметове на кметства се
използват образците на изборни книжа, утвърдени с Решение №
1519-МИ от 9 декември 2011 г. (обнародвани в ДВ, бр. 98 от
13.12.2011 г.).”
ПРЕДС.
предложението

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

на

Бояджийски

господин

Колеги,
за

чухте

решение

за

утвърждаване на образците на изборни книжа за нови избори за
кметове на кметства. Имате ли забележки към предложението за
решение?
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Ако няма, който е съгласен с проекта за решение, моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 1761.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако ми позволите, госпожо
председател, да докладвам на Централната избирателна комисия
едно писмо, което е пристигнало от Министерския съвет във връзка
с нашето писмо, с което ги запитахме докъде е стигнала процедурата
по доставка на компютрите за нуждите на Централната избирателна
комисия.
Писмото е с вх. № 433 от 4 април 2012 г. от главния секретар
на Министерския съвет Росен Желязков, с което ни уведомява във
връзка с наше писмо изх. № 304 от 30 март 2012 г., че заявената за
нуждите на Централната избирателна комисия компютърна техника
е включена в предмета на обществена поръчка доставка на
компютърна техника, разделена на четири обособени позиции
(изреждат се обособените позиции). След това се казва, че
назначената с негова заповед комисия за разглеждане, оценка и
класиране

на получените оферти

по обществената

поръчка

осъществява възложените й задачи, като срокът за приключване на
работата на комисията е 20 април 2012 г. „При наличие на законови
предпоставки след сключване на договор с избрания изпълнител
доставката на компютърна техника за нуждите на Централната
избирателна комисия ще бъде реализирана.”
Това е за сведение. За сградата все още нищо не са
отговорили.
Докладвам

и

едно

определение

на

Върховния

административен съд по дело № 4597 от 2012 г., образувано по
жалбата на Величка Петрова Георгиева от гр. Пловдив в качеството
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й на председател на общинския съвет на БСП при община Родопи,
област Пловдив, против Решение № 1744-ПВР/МИ от 28 март 2012
г. на ЦИК, с което по собствено желание са освободени като членове
на ОИК – Родопи, област Пловдив, Лили Иванова Лалова, Татяна
Кънчева Йотова и Пламен Пенков Пантов и на тяхно място са
назначени Елена Калоферова Тасева, Красимира Михайлова Кънева
и Димитър Георгиев Пенков.
Върховният административен съд счита, че жалбата е
недопустима поради липса на правен интерес на жалбоподателя да
оспорва решението (каквото беше и нашето становище) и с
определението е оставил без разглеждане жалбата на Величка
Петрова Георгиева от Пловдив против цитираното решение.
Производството е прекратено. Определението не подлежи на
обжалване.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: От кога е определението?
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

От

днес.

„Прекратява

производството по административно дело № 4597/2012 г. по описа
на Върховния административен съд. Определението не подлежи
на обжалване.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Други доклади има ли?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Докладвам за сведение, тъй като
преди малко разговаряхме с представителите на Министерския
съвет. Те искат да изпратим с официално писмо договора с трите
приложения за съгласуване, а не по електронната поща.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен да изпратим на Министерския съвет окончателния вариант
на договора с приложенията към него за съгласуване, моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
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Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, имам да докладвам две
неща.
Ако си спомняте, бяхме получили едно писмо от адвокат
Ангел Иванов Ангелов по повод постановено решение, с което
Общинската избирателна комисия – Кюстендил, е осъдена да
заплати на същия адвокат сумата от 3000 лева. Тогава ние
изпратихме писмо до главния секретар с копие до адвоката с молба
за

съдействие

да

бъдат

изплатени

дължимите

суми

по

изпълнителния лист, копие от който е приложено.
Сега сме получили едно искане до главния секретар с копие
до нас, от което става ясно, че нашето писмо е било препратено до
министъра на финансите, след което в Министерския съвет е
получен отговор от министъра на финансите, че Министерският
съвет следва да се разпореди да бъдат изплатени парите. На този
етап адвокат Ангелов е водил многобройни разговори по телефона,
от които е станало ясно, че е необходимо разпореждането на главния
секретар, за да бъде преведена сумата в посочена от него банкова
сметка.
Докладвам ви това само за сведение. Дори се надявам да е
приключено, тъй като искането до нас е постъпило на 2 април.
Вторият въпрос, по който искам да докладвам, е справка за
извършената работа към 31 март 2012 г. от работната група,
назначена със заповед на председателя на Централната избирателна
комисия във връзка с необходимостта от обработка на документите
за предаване в Централния държавен архив на всички документи,
които подлежат на предаване от изборите, произведени през 2007 г.
за местни органи на власт.
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На този етап от работната група са обработени три вида
документи: решенията на ЦИКМИ, протоколите от заседанията и
документите във връзка с регистрацията на партиите за участие в
изборите за общински съветници и кметове. Аз ви докладвах и
на заседанието на 28 март, но по-накратко, сега ще бъда пообстоятелствена.
Работната група е обработила четири архивни единици и
предстои номерирането, дупченето и зашиването и изготвянето
на титулна страница и заверителен лист от решенията на
ЦИКМИ, като на 28 архивни единици, обработени от тези
решения, предстои само дупченето и зашиването, готово е
номерирането и са изготвени титулните страници и титулният
лист.
Архивната единица, колеги, съдържа до 250 листа, като
изискването на Централния държавен архив, включително и по
указанията на архивиста от Народното събрание, тези архивни
единици трябва да съдържат документи в цялост, не могат да
бъдат разкъсвани, като допълнително се предвижда те да бъдат
и тематично обединени. От тази гледна точка не всички
архивни единици съдържат точно 250 листа, обикновено са помалко на брой.
Една част от протоколите от заседанията на ЦИКМИ
също са обработени, като са създадени 24 архивни единици и те
са напълно готови. Това означава, че всички те са номерирани,
направени са четирите дупки, сложени са заглавните страници
и заверителният лист с посочване на съответния брой листа,
които се съдържат. Обработени са и 28 архивни единици, но
предстои номериране, дупчене, зашиване и изготвяне на
заверителен лист.
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От регистрациите на партиите за участие в изборите за
общински съветници и кметове на 28 октомври и 4 ноември
2007 г. са подготвени 7 архивни единици и предстои дупченето
и зашиването им.
Това е извършено към 31 март. знаете, че в края на
месеца трябваше да се направи и доведе до знанието тази
справка за свършената работа.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Други доклади има
ли?
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колеги, на дежурството ми
на 2 април са пристигнали две постановления от Районна
прокуратура – Горна Оряховица, по повод изпратения от нас до
главния прокурор списък на лицата, които са упражнили
правото си на глас повече от един път. Двете постановления са
от 29 март 2012 г. и са за отказ да се образува досъдебно
производство срещу лицата, които са посочени в списъка.
Едното е срещу Цветелина Велинова, която е била член на
избирателна секция 58. Прокурорът е изложил съображения, че
лицето, което е гласувало, е сляп, представило е решение на
ТЕЛК, а другото е срещу Иванка Костадинова Стефанова, която
също живее в Горна Оряховица, която е придружила лицето.
Подписала се е в нарочен списък, предоставен й от членовете
на избирателната комисия. И също има отказ да се образува
досъдебно производство.
Предлагам двете постановления да бъдат приети за
сведение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
възражения? Това са уведомителни писма относно отказа да се
образува досъдебно производство.
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Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № 313 от 24 март 2012 г. сме
получили от прокуратурата на Горна Оряховица постановление
за отказ да се образува досъдебно производство във връзка с
двойно гласуване по образувана преписка.
Предлагам да се приеме за сведение.
Получили сме също с вх. № 384 от 29 март 2012 г. от
прокуратурата на Горна Оряховица постановление за отказ да
се образува досъдебно производство във връзка с данни за
двойно гласуване, които след разследването се е оказало, че
няма такива и няма престъпление.
Предлагам и тази преписка да остане за сведение.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада. Това са уведомления, изпратени са ни за сведение.
Възражения има ли по този въпрос?
Ако няма възражения, който е съгласен докладваните от
госпожа Сапунджиева и господин Чаушев уведомления да
бъдат приети за сведение, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Заповядайте, господин Бояджийски.
ПАСКАЛ

БОЯДЖИЙСКИ:

Благодаря,

госпожо

председател.
Докладвам писмо, подготвено от господин Бойкинов, до
Общинската избирателна комисия – Тутракан, в отговор на
тяхно писмо с искане за разрешение от ЦИК за отваряне на
помещението,

в

което

се

съхраняват

изборни

книжа

и

материали за прибиране в него на избирателни списъци за
произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката.

44

„Уважаеми колеги, във връзка с постъпило ваше искане с
вх. № 376 от 28 март 2012 г. и съгласно протоколно решение на
ЦИК от 4 април 2012 г. ви уведомяваме, че не е необходимо
ЦИК да взема изрично решение за отваряне на помещението за
съхраняване на изборните книжа и материали. Такова решение
следва да вземе Общинската избирателна комисия – Тутракан,
област Силистра, по реда на т. 15 от Решение 1098-ПВР/МИ от
6 октомври 2011 г. на ЦИК, с което да определи членовете на
ОИК, които ще отворят помещението и ще съставят протокол за
това.”
Предлагам да гласуваме текста на писмото и да го
изпратим.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, тъй като имаше
доста оплаквания относно батериите на BLACKBERRY 9780 и
въпросните калъфи, които изключваха телефоните, сме подготвили
едно писмо до господин Желязков, с което молим да ни бъдат
закупени нови батерии за GSM-апарати и калъфи:
„Уважаеми господин Желязков,
Молим за работата на Централната избирателна комисия да
бъдат закупени нови батерии за 25 бр. GSM-апарати и 25 броя
предпазващи калъфи по шифър 117 – избори, както следва:
№
1.

Вид GSM-апарат

BLACKBERRY 9780

Брой

Брой

батерии

калъфи

15

15
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2.

HTC – DESIRE A8181

2

2

3.

NOKIA E71-1

3

3

4.

NOKIA E5

4

4

5.

SAMSUNG GALAXY S

1

1

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колко струва тази
заявка?
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Батериите биха стрували 65
лв., на NOKIA E71-1 трите батерии 48 лв., на NOKIA E5 – 51 лв. и на
SAMSUNG GALAXY S – 26 лева. За HTC – DESIRE в момента
нямат батерии и не могат да ни кажат стойността.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз по принцип не
възразявам, но всички ли имат проблеми с батериите? Предлагам
който има проблем с телефона, той да си заяви, че има проблем и да
бъдат закупени само толкова.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: По-добре колегата да направи
списък, в който всеки, който има нужда, да се запише и да го решим
на следващото заседание.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Може и канцеларията
да изготви един списък на колегите, които имат проблеми, и тогава
да го гласуваме.
Ако няма други доклади, приключваме заседанието.
Следващото заседание е в понеделник, 9 април, от 14 часа.
(Закрито в 17,20 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
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СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Стойка Белова

