ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 161
На 23 април 2012 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Разглеждане на проекти за решения за регистрации на
партии, на партии и коалиции в ЦИК, в ОИК и регистрация на
кандидати.
Докладват: Венцислав Караджов
Иванка Грозева, Паскал Бояджийски,
Мая Андреева
2 . Проекти на решения за възнаграждения.
Докладва: Иванка Грозева
3. Проекти на хронограма на изборите на 8 юли 2012 в
Павел баня и новия избор за общински съветници на 22 юли
2012 г. за общински съветници в Белоградчик.
Докладва: Силва Дюкенджиева
4. Проекти за решения за отваряне на помещения,
поправка на техническа грешка, кореспонденция.
Докладват: Венцислав Караджов
Иванка Грозева, Мая Андреева,
Владимир Христов
5. Разни.
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ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Румяна Сидерова, Сабрие
Сапунджиева, Севинч Солакова, Анна Колушева-Манахова,
Бисер Троянов, Валентин Бойкинов, Венцислав Караджов,
Владимир Христов, Гергана Маринова, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Красимир Калинов, Паскал
Бояджийски, Ралица Негенцова и Силва Дюкенджиева.
ОТСЪСТВА: Мариана Христова – болна.
Заседанието бе открито в 15,30 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на
23 април 2012 г.
1. Разглеждане на проекти за решения за регистрации
на партии, на партии и коалиции в ЦИК, в ОИК и регистрация
на кандидати.
Заповядайте, господин Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Госпожо председател, колеги,
по време на мое дежурство бяха подадени документи

и ви

предлагам следния проект за решение относно допускане на
политическа партия „ГЕРБ” за участие в новия избор за кмет на
кметство Върбовка, община Павликени, област Велико Търново,
насрочен на 8 юли 2012 г.
„Постъпило е заявление от политическа партия „ГЕРБ”,
подписано

от

представляващия

съгласно

пълномощно

КО-
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Г-031/18.05.2010 г. заместник-председател на партията Цветан
Генчев Цветанов, заведено под № 2 на 21 април 2012 г. в регистъра
на партиите и коалициите от партии за участие в новия избор за кмет
на кметство Върбовка, община Павликени, област Велико Търново,
насрочен на 8 юли 2012 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 10.04.2012 г. от СГС –
ФО, 3 състав, по ф.д. № 1545/2007 г.; удостоверение от Сметната
палата № 48-00-985 от 21.04.2012 г. за внесени от партията
финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; пълномощно от Бойко
Методиев Борисов в полза на Цветан Генчев Цветанов и
пълномощно от Цветан Генчев Цветанов в полза на Цветомир
Петров Паунов.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 39-МИ
от 29 юли 2011 г. и притежава удостоверение № 1 от 29 юли 2011 г.
за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.
Налице са изискванията на чл. 285, ал. 1 и 2 от Изборния
кодекс за допускане на политическа партия „ГЕРБ” за участие в
новия избор за кмет на кметство Върбовка, община Павликени,
област Велико Търново, насрочен на 8 юли 2012 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8,
чл. 284 и чл. 285, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
ДОПУСКА политическа партия „ГЕРБ” за участие в новия
избор за кмет кметство Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, насрочен на 8 юли 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
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ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада на господин Караджов. Имате ли въпроси, възражения,
забележки? – Няма.
Който е съгласен с предложения проект за решение, моля
да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение № 1784.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Госпожо председател, колеги,
постъпило е също заявление и ви предлагам следния проект за
решение относно допускане на политическа партия „БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в новия избор за кмет
на кметство Върбовка, община Павликени, област Велико Търново,
насрочен на 8 юли 2012 г.
„Постъпило

е

заявление

от

политическа

партия

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, подписано от
представляващия и председател на партията Сергей Дмитриевич
Станишев, заведено под № 1 на 21 април 2012 г. в регистъра на
партиите и коалициите от партии за участие в новия избор за кмет на
кметство Върбовка, община Павликени, област Велико Търново,
насрочен на 8 юли 2012 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 17.04.2012 г. от СГС –
ФО, 4 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.; удостоверение от Сметната
палата № 48-00-981 от 21.04.2012 г. за внесени от партията
финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно от
представляващия партията Сергей Дмитриевич Станишев в полза на
Аглика Стефчева Виденова.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 67-МИ
от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 27 от 8 август
2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.
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Налице са изискванията на чл. 285, ал. 1 и 2 от Изборния
кодекс за

допускане на

политическа

партия

„БЪЛГАРСКА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в новия избор за кмет
на кметство Върбовка, община Павликени, област Велико Търново,
насрочен на 8 юли 2012 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8,
чл. 284 и чл. 285, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
ДОПУСКА

политическа

партия

„БЪЛГАРСКА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в новия избор за кмет
на кметство Върбовка, община Павликени, област Велико Търново,
насрочен на 8 юли 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада на господин Караджов. Имате ли въпроси?
Ако нямате възражения или забележки, моля който е
съгласен с проекта за решение, да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение № 1785.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Госпожо

председател,

предлагам следния проект за решение относно допускане на
политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” за участие в
новия избор за кмет на кметство Върбовка, община Павликени,
област Велико Търново, насрочен на 8 юли 2012 г.
„Постъпило е заявление от политическа партия „ЕДИННА
НАРОДНА

ПАРТИЯ”,

подписано

от

представляващия

и

председател на партията Мария Василева Капон, заведено под № 3
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на 21 април 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии
за участие в новия избор за кмет на кметство Върбовка, община
Павликени, област Велико Търново, насрочен на 8 юли 2012 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 17.04.2012 г. от СГС –
ФО, 1 състав, по ф.д. № 337/2008 г. и удостоверение № 48-00-979 от
21.04.2012 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети за
2009, 2010 и 2011 г.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 98-МИ
от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 57 от 8 август
2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.
Налице са изискванията на чл. 285, ал. 1 и 2 от Изборния
кодекс за допускане на политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА
ПАРТИЯ” за участие в новия избор за кмет на кметство Върбовка,
община Павликени, област Велико Търново, насрочен на 8 юли
2012 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8,
чл. 284 и чл. 285, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
ДОПУСКА

политическа

партия „ЕДИННА

НАРОДНА

ПАРТИЯ” за участие в новия избор за кмет на кметство Върбовка,
община Павликени, област Велико Търново, насрочен на 8 юли
2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

доклада на господин Караджов. Имате ли въпроси?

чухте
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Ако няма, който е съгласен с проекта за решение, моля
да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение № 1786.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, предлагам ви проект
за решение относно допускане на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ
ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в новия избор за кмет на
кметство Върбовка, община Павликени, област Велико Търново,
насрочен на 8 юли 2012 г.
„Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ
ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, подписано от представляващия и
председател на партията Ахмед Демир Доган, заведено под № 4 на
23 април 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за
участие в новия избор за кмет на кметство Върбовка, община
Павликени, област Велико Търново, насрочен на 8 юли 2012 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 18.04.2012 г. от СГС –
ФО, 3 състав, по ф.д. № 2574/1990 г.; удостоверение от Сметната
палата № 48-00-980 от 20.04.2012 г. за внесени от партията
финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно от
председателя на партията Ахмед Демир Доган в полза на Мустафа
Сали Карадайъ.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 78-МИ
от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 37 от 8 август
2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.
Налице са изискванията на чл. 285, ал. 1 и 2 от Изборния
кодекс за допускане на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА
ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в новия избор за кмет на кметство
Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, насрочен на
8 юли 2012 г.
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Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8,
чл. 284 и чл. 285, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
ДОПУСКА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ” за участие в новия избор за кмет на кметство Върбовка,
община Павликени, област Велико Търново, насрочен на 8 юли
2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада. Въпроси? Ако няма, който е съгласен с проекта за
решение, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Имаме решение № 1787.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Колеги, докладвам ви проект
на решение за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК
за участие в частичния избор за кмет на кметство Александрово,
община Павел баня, област Стара Загора, на 8 юли 2012 г.
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 280 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Партиите и коалициите от партии, регистрирани в изборите
за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., при
подаване на заявление – Приложение № 16б от изборните книжа за
изборите за кметове на общини и кметства, обнародвани в
„Държавен вестник”, бр. 20 от 9 март 2012 г., прилагат към него
удостоверение за актуално правно състояние, издадено след датата
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на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване
на частичните избори (17 април 2012 г.), и удостоверение от
Сметната палата по чл. 89, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс, издадено
след 31 март 2012 г.
2. Партиите

и

коалициите

от

партии,

които

не

са

регистрирани в Централната избирателна комисия за изборите за
общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., подават в
Централната избирателна комисия заявление – Приложение № 16 от
изборните книжа за изборите за кметове на общини и кметства,
обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 98 от 13 декември 2011 г., и
документите съгласно Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на
ЦИК, като по отношение на сроковете, посочени в решението, се
прилагат сроковете, определени в хронограмата, приета с Решение
№ 1797-МИ от 23 април 2012 г.
3. Централната избирателна комисия започва да приема
документи за регистрация/допускане на партиите и коалициите от
партии от 9,00 ч. на 10 май 2012 г. в сградата на Народното
събрание, пл. “Княз Александър І” № 1.
4. Приемането на документите се извършва всеки работен ден
от 9,00 до 17,00 ч.
Крайният

срок

за

подаване

на

документи

за

регистрация/допускане на партия е 23 май 2012 г., 17,00 ч.
Крайният

срок

за

подаване

на

документи

за

регистрация/допускане на коалиция от партии е 28 май 2012 г.,
17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за промени в
състава на коалиция от партии е 28 май 2012 г., 17,00 ч.”
Това

е

текстът

на

решението,

Предлагам да го подложите на гласуване.

госпожо

председател.
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ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението на господин Бояджийски. Ако нямате други
предложения, възражения или забележки, който е съгласен с
проекта за решение, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение № 1798.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, следващото решение е за
регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и
инициативни комитети в ОИК за участие в частичния избор за кмет
на кметство Александрово, община Павел баня, област Стара Загора,
на 8 юли 2012 г.
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 14, чл. 76, ал. 3 и ал. 4, чл. 77, ал. 1 – 5 и 7, чл. 88, 93, 94, 95, чл. 96,
т. 3, чл. 97, чл. 280 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. За регистрация на партии, коалиции от партии, местни
коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичния
избор за кмет на кметство Александрово, община Павел баня, област
Стара Загора, се прилага Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на
ЦИК, като:
а) в т. 4 датата „21 юни 2011 г.“ се заменя с датата „17 април
2012 г.”;
б) в т. 6, т. 8.2, т. 9.1, т. 12, т. 13.2, т. 14.1, т.18, т. 21.1 и т. 21.4
датите „28 август 2011 г.“ се заменят с „23 май 2012 г.”.
2. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция от
партии в ОИК се представя и копие от решението на ЦИК за
допускане на партията или коалицията от партии за участие в
частичния избор, както и решение на централното ръководство на
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партията, компетентно съгласно устава, за участие в общите избори
на 23 октомври 2011 г.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

проекта за решение. Имате ли забележки? Ако няма, който е
съгласен с проекта за решение за регистрация в ОИК за участие
в частичния избор на 8 юли 2012 г., моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение № 1799.
МАЯ АНДРЕЕВА: Следващият проект за решение е за
регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичния избор
за кмет на кметство Александрово, община Павел баня, област Стара
Загора, на 8 юли 2012 г.
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл.280, т. 5 във връзка с
чл. 4, ал. 5, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 – 100, чл. 102, чл. 103, чл.
122 – 127, чл. 280 и § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрацията на кандидатите за кметове в частичния избор
за кмет на кметство Александрово, община Павел баня, област Стара
Загора, на 8 юли 2012 г. се извършва при условията и по реда на
Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, като:
1. Навсякъде в текста на решението срокът „4 месеца” се
заменя с „6 месеца”.
2. В точка 1, букви „а” и „б” и т. 2 датата „22 юни 2011 г.” се
заменя с датата „7 януари 2012 г.”.
3. В точки 31 и 32 датата „23 септември 2011 г.” се заменя с
датата „8 юни 2012 г.”.
4. В точки 33 и 34 датата „20 септември 2011 г.” се заменя с
датата „7 юни 2012 г.”.
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5. В точка 35, първото тире, датата „23 октомври 2011 г.” се
заменя с датата „8 юли 2012 г.”.
6. В точки 39 и 40 датата „2 октомври 2011 г.” се заменя с
датата „17 юни 2012 г.”.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада на госпожа Андреева по проекта за решение. Имате ли
възражения, въпроси, забележки? Ако няма, който е съгласен с
проекта за решение за регистрация на кандидатите за кметове
за участие в частичния избор за кмет на кметство Александрово
на 8 юли 2012 г., моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13, против – 3.
Имаме решение № 1800.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Госпожо председател, уважаеми
колеги, аз искам да обясня отрицателния си вот по това решение.
Знаете, че още в самото начало, когато трябваше да се взимат
решенията за произвеждането на новите избори – тези, които са
касирани, включително и на частични избори, аз бях против това за
всеки конкретен случай да се взима решение и недоумявам как
Централната избирателна комисия ще взима решения, в които с едно
решение ще променя една дата с друга дата.
Аз мисля, че имаме достатъчно компетентни и грамотни
общински избирателни комисии. Освен това участниците в изборния
процес са запознати и ако трябва да се вземе някакво решение, то
трябва да бъде принципно, а не за всеки конкретен случай ние да
взимаме решения да се променят датите, защото това затруднява
всички, които участват в изборите и създава проблем. Аз самата не
мога да се ориентирам вече в тези решения, а камо ли да се
ориентират избирателите и участниците в изборния процес.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Продължаваме със
следващия проект за решение.
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МАЯ АНДРЕЕВА: Проект на решение за регистрация на
партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в новия избор за
общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22
юли 2012 г. Изцяло съм се съобразила с практиката на комисията до
момента.
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 284 и 285 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Партиите и коалициите от партии, регистрирани в изборите
за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., при
подаване на заявление – Приложение № 16а от изборните книжа за
изборите за кметове на общини и кметства, обнародвани в
„Държавен вестник”, бр. 98 от 13 декември 2011 г., прилагат към
него само удостоверение за актуално правно състояние, издадено
след 20 април 2012 г.
2. Партиите

и

коалициите

от

партии,

които

не

са

регистрирани в Централната избирателна комисия за изборите за
общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., подават в
Централната избирателна комисия заявление – Приложение № 16 от
изборните книжа за изборите за кметове на общини и кметства,
обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 98 от 13 декември 2011 г., и
документите съгласно Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК,
като по отношение на сроковете, посочени в решението, се прилагат
сроковете, определени в хронограмата, приета с Решение № 1796МИ от 23 април 2012 г.
3. Централната избирателна комисия започва да приема
документи за регистрация на партиите и коалициите от партии от
9,00 ч. на 23 април 2012 г. в сградата на Народното събрание, пл.
“Княз Александър І” № 1.
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4. Приемането на документите се извършва всеки работен ден
от 9,00 ч. до 17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на
партия е 7 май 2012 г., 17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на
коалиция от партии е 17 май 2012 г.
Крайният срок за подаване на документи за промени в
състава на коалиция от партии е 17 май 2012 г.»
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада. Имате ли въпроси?
(Коментари

и

уточнения

между

членовете

на

комисията Паскал Бояджийски и Мая Андреева.)
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: В т. 1 на Решение № 1764,
което е за избора на кмет на кметство Върбовка, община
Съединение, изрично е записано, че се подава удостоверение за
актуално

правно

състояние,

издадено

след

3

април

и

удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за
политическите партии за внесени финансови отчети на партията за
всяка от последните три години (2011, 2010 и 2009 г.), издадено след
31 март 2012 г. В момента в т. 1 пишем само удостоверение за
актуално правно състояние, което според мен ще създаде
несигурност.

До 31 март за регистрациите те ползваха старите

удостоверения, но сега сме след 31 март и във Върбовка беше
първото, където поискахме нови удостоверения – след 31 март.
Затова правя предложение в края на т. 1 да напишем две
точки и с тирета да напишем: удостоверение за актуално правно
състояние, издадено след 3 април, и удостоверение от Сметната
палата по чл. 37, ал. 1.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Подкрепям предложението.
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МАЯ АНДРЕЕВА: За яснота нямам против да се допълни
текстът. Тези документи трябва да се представят. (Уточнения.)
Предлагам да приемем следното решение за регистрация на
партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в новия избор за
общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22
юли 2012 г.
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 284 и 285 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Партиите и коалициите от партии, регистрирани в изборите
за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., при
подаване на заявление – Приложение № 16а от изборните книжа за
изборите за кметове на общини и кметства, обнародвани в
„Държавен вестник”, бр. 98 от 13 декември 2011 г., прилагат към
него:
- удостоверение за актуално правно състояние, издадено след
3 април 2012 г.;
- удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона
за политическите партии за внесени финансови отчети на партията
за всяка от последните три години (2011, 2010 и 2009 г.), издадено
след 31 март 2012 г.
2. Партиите

и

коалициите

от

партии,

които

не

са

регистрирани в Централната избирателна комисия за изборите за
общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., подават в
Централната избирателна комисия заявление – Приложение № 16 от
изборните книжа за изборите за кметове на общини и кметства,
обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 98 от 13 декември 2011 г., и
документите съгласно Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК,
като по отношение на сроковете, посочени в решението, се прилагат
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сроковете, определени в хронограмата, приета с Решение № 1796МИ от 23 април 2012 г.
3. Централната избирателна комисия започва да приема
документи за регистрация на партиите и коалициите от партии от
9,00 ч. на 23 април 2012 г. в сградата на Народното събрание, пл.
“Княз Александър І” № 1.
4. Приемането на документите се извършва всеки работен ден
от 9,00 ч. до 17,00 ч.
Крайният

срок

за

подаване

на

документи

за

регистрация/допускане на партия е 7 май 2012 г., 17,00 ч.
Крайният

срок

за

подаване

на

документи

за

регистрация/допускане на коалиция от партии е 17 май 2012 г.
Крайният срок за подаване на документи за промени в
състава на коалиция от партии е 17 май 2012 г.»
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте че
докладчикът възприе предложението за добавяне към набора от
документи. Имате ли други предложения за корекции? – Няма.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12, против – 2.
Имаме решение № 1801.
МАЯ АНДРЕЕВА: Следващият проект за решение е за
регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и
инициативни комитети в ОИК за участие в новите избори за
общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22
юли 2012 г.
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 14, т. 16, чл. 76, ал. 3 и ал. 4, чл. 77, ал. 1 – 5 и 7, чл. 88, 93, 94, 95,
чл. 96, т. 3, чл. 97, чл. 284 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
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Р Е Ш И:
1. За регистрация на партии, коалиции от партии, местни
коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в новия избор
за общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22
юли 2012 г. се прилага Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на
ЦИК, като:
а) в т. 4 датата „21 юни 2011 г.“ се заменя с „20 април
2012 г.”;
б) в т. 6, т. 8.2, т. 9.1, т. 12, т. 13.2, т. 14.1, т.18, т. 21.1 и т. 21.4
датите „28 август 2011 г.“ се заменят с „27 май 2012 г.”.
2. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция от
партии в ОИК се представя и копие от решението на ЦИК за
допускане на партията или коалицията от партии за участие в
конкретния нов избор.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада на госпожа Андреева. Имате ли въпроси?
Упълномощавам госпожа Сидерова да води заседанието.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, имате ли въпроси по така
прочетения проект за решение? (Обсъждане.)
Това решение трябва да е идентично с Решение № 1799,
което приехме и там т. 2 гласи: Към заявлението за регистрация на
партия или коалиция от партии в ОИК се представя и копие от
решението на ЦИК за допускане на партията или коалицията от
партии за участие в конкретния нов избор, както и решение на
централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава,
за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.”
Доколкото разбирам, колегата Солакова предлага по същия
начин да завършим и тук изречението, защото правилата са едни и
същи.
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ЕЛЕНА МАРКОВА: Решение № 1697 е с разширена
редакция.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Съгласни ли сте, колеги, да приемем
текста в разширената редакция, както в приетото вече решение 1799,
както и в решението за избора в Съединение?
Който е съгласен с предложения текст на решението с
добавката, която току-що се направи – че се представя и
решението на съответния орган на партията, съгласно нейния
устав, за участие в общите избори през 2011 г., моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13, против – 1.
Решението е с № 1802.
МАЯ АНДРЕЕВА: Проект за решение за регистрация на
кандидатите за общински съветници за участие в новия избор за
общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22
юли 2012 г.
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл.284 във връзка с
чл. 4, ал. 5, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 – 100, чл. 102, чл. 103,
чл. 122 – 127 и § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната
избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрацията на кандидатите за общински съветници в
новия избор за общински съветници в община Белоградчик, област
Видин, на 22 юли 2012 г. се извършва при условията и по реда на
Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, като:
1. Навсякъде в текста на решението срокът „4 месеца” се
заменя с „6 месеца”.
2. В точка 1, букви „а” и „б” и т. 2 датата „22 юни 2011 г.” се
заменя с датата „21 януари 2012 г.”.
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3. В точки 31 и 32 датата „23 септември 2011 г.” се заменя с
датата „22 юни 2012 г.”.
4. В точки 33 и 34 датата „20 септември 2011 г.” се заменя с
датата „19 юни 2012 г.”.
5. В точка 35, първото тире, датата „23 октомври 2011 г.” се
заменя с датата „22 юли 2012 г.”.
6. В точки 39 и 40 датата „2 октомври 2011 г.” се заменя с
датата „1 юли 2012 г.”.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, имате ли предложения по
решението? – Няма.
Който е съгласен с предложения проект за решение, моля
да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15, против – 1.
Решението е с № 1803.
ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

Уважаеми

колеги,

постъпило

е

заявление от ПП „Съюз на демократичните сили”. Заявлението е
общо, в което са заявили участие в новия избор в с. Върбовка,
община Павликени, област Велико Търново; за частичния избор за
кмет на кметство в с. Александрово, община Павел баня, област
Стара Загора на 8 юли т.г. и за новия избор за общински съветници в
община Белоградчик, област Видин.
Предлагам

ви

проект

за

решение

за

допускане

на

политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за
участие в новия избор за кмет на кметство Върбовка, община
Павликени, област Велико Търново, насрочен на 8 юли 2012 г.
„Постъпило е заявление от политическа партия „СЪЮЗ НА
ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, подписано от представляващия и
председател на партията Мартин Димитров Димитров, заведено под
№ 5 на 23 април 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от
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партии за участие в новия избор за кмет на кметство Върбовка,
община Павликени, област Велико Търново, насрочен на 8 юли
2012 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 19.04.2012 г. от СГС –
ФО, 7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.; удостоверение от Сметната
палата № 48-00-983 от 21.04.2012 г. за внесени от партията
финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно от
председателя на партията Мартин Димитров Димитров в полза на
Кирил Николов Кирилов.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 70-МИ
от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 30 от 8 август
2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.
Налице са изискванията на чл. 285, ал. 1 и 2 от Изборния
кодекс

за

допускане

на

политическа

партия

„СЪЮЗ

НА

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в новия избор за кмет на
кметство Върбовка, община Павликени, област Велико Търново,
насрочен на 8 юли 2012 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8,
чл. 284 и чл. 285, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
Р Е Ш И:
ДОПУСКА

политическа

партия

„СЪЮЗ

НА

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в новия избор за кмет на
кметство Върбовка, община Павликени, област Велико Търново,
насрочен на 8 юли 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е съгласен с проекта за
решение за допускане на политическа партия „Съюз на
демократичните сили” за участие в новия избор за кмет на
кметство

Върбовка,

община

Павликени,

област

Велико

Търново, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Решението е № 1804.
2 . Проекти на решения за възнаграждения.
Заповядайте, госпожо Грозева, да докладвате проектите за
възнаграждение на общинските комисии.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Подготвила съм две решения за
възнаграждения, защото основанията са различни за частичния и за
новия избор, като към тях съм приложила и по едно решение за
комисията по чл. 242 – също за определяне на възнаграждение. На
този етап това са насрочените на 8 юли 2012 г. избори и затова съм
изготвила две решения.
Проект за решение относно възнагражденията на членовете
на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на
кметство Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, на
8 юли 2012 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3,
чл. 280, т. 11 от Изборния кодекс и Указ № 149 от 5 април 2012 г.
(обн., ДВ, бр. 30 от 17.04.2012 г.) на Президента на Република
България Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на
ОИК – Павел баня, област Стара Загора, за подготовка и
произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Александрово,
община Павел баня, област Стара Загора, на 8 юли 2012 г.,
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включително и за втори тур, както и за предаване на изборните
книжа, както следва:
Председател

- 540 лева

Заместник-председател

- 486 лева

Секретар

- 486 лева

Член

- 459 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на
СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство
кметство Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, на
8 юли 2012 г., както следва:
Председател

- 32 лева

Заместник-председател

- 30 лева

Секретар

- 30 лева

Член

- 28 лева

3. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК се
изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 2 от настоящото
решение.
4. Възнагражденията на ОИК и СИК са за сметка на
държавния бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ.
Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и
Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския
бюджет.»
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли въпроси,
възражения? Ако няма, който е съгласен с проекта за решение,
моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Имаме решение № 1788.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, предлагам ви следния проект за
решение относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за
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произвеждане на нов избор за кмет на кметство с. Върбовка, община
Павликени, област Велико Търново, на 8 юли 2012 г.
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3,
чл. 281, т. 5 и чл. 286 от Изборния кодекс и Указ № 127 от 27 март
2012 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 03.04.2012 г.) на Президента на
Република България Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на
ОИК – Павликени, област Велико Търново, за подготовка и
произвеждане на нов избор за кмет на кметство Върбовка, община
Павликени, област Велико Търново, на 8 юли 2012 г., включително и
за втори тур, както и за предаване на изборните книжа, както следва:
Председател

- 540 лева

Заместник-председател

- 486 лева

Секретар

- 486 лева

Член

- 459 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на
СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Върбовка,
община Павликени, област Велико Търново, на 8 юли 2012 г., както
следва:
Председател

- 32 лева

Заместник-председател

- 30 лева

Секретар

- 30 лева

Член

- 28 лева

3. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК се
изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 2 от настоящото
решение.
4. Възнагражденията на ОИК и СИК са за сметка на
държавния бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ.
Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и
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Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския
бюджет.»
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
въпроси? Възразявате ли срещу предложението на госпожа
Грозева? – Няма.
Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Имаме решение № 1789.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Изготвила съм и проект за решение
относно определяне на възнагражденията на членовете на комисията
по чл. 6242, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на нов
избор за кмет на кметство Върбовка, община Павликени, област
Велико Търново, на 8 юли 2012 г. и евентуален втори тур.
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 284 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
1. На лицата, включени в състава на комисията по чл. 242,
ал. 7 от ИК, за времето, необходимо за обучението и за работата й в
комисията

по

приемане

на

бюлетините,

екземплярите

от

протоколите, предназначени за общинската администрация, и
останалите

книжа

и

материали

се

заплаща

еднократно

възнаграждение, както следва:
Председател:

15,00 лева

Заместник-председател:

12,00 лева

Секретар:

12,00 лева

Член:

10,00 лева

2. Възнаграждението, определено в т. 1 от настоящото
решение, се заплаща на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от
ИК и при произвеждане на втори тур на изборите на 8 юли 2012 г.”
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен с проекта за решение, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Имаме решение № 1790.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Проект за решение относно определяне
на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от
Изборния кодекс при произвеждане на частичен избор за кмет на
кметство Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, на
8 юли 2012 г. и евентуален втори тур.
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 280 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
1. На лицата, включени в състава на комисията по чл. 242, ал.
7 от ИК, за времето, необходимо за обучението и за работата й в
комисията

по

приемане

на

бюлетините,

екземплярите

от

протоколите, предназначени за общинската администрация, и
останалите

книжа

и

материали

се

заплаща

еднократно

възнаграждение, както следва:
Председател:

15,00 лева

Заместник-председател:

12,00 лева

Секретар:

12,00 лева

Член:

10,00 лева

2. Възнаграждението, определено в т. 1 от настоящото
решение, се заплаща на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от
ИК и при произвеждане на втори тур на изборите на 8 юли 2012 г.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
проекта за решение за възнаграждение на комисията по чл. 242,
ал. 7 за частичния избор, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Имаме решение № 1791.
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3. Проекти на хронограма на изборите на 8 юли 2012 в
Павел баня и новия избор за общински съветници на 22 юли
2012 г. за общински съветници в Белоградчик.
Давам думата на госпожа Дюкенджиева да докладва
проектите.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, аз ще започна с
хронограмата за нов избор за общински съветници на 22 юли
2012 г., тъй като ние вече сме в 90-дневния период.
С Указ на президента на Република Българи№ 159 от 12
април 2012 г., който е публикуван в „Държавен вестник”, бр. 31
от 2012 г., петък, е насрочен нов избор за общински съветници
в община Белоградчик, област Видин на 22 юли 2012 г.
Изготвила съм хронограмата по приетите от нас вече
хронограми, но имам питане – комисията да прецени дали да
остане или не. Това е т. 24, която е с текст „ЦИК определя
условията

и

сроковете

за

възлагане

чрез

конкурс

на

компютърната обработка на данните от гласуването”. В
основанията освен чл. 26, ал. 1, т. 28, съм добавила и Решение
№ 1644-МИ от 21 февруари 2012 г. Имам питане дали този
текст да остане в хронограмата или да отпадне. Тъй като ние
вече имаме такова решение, ЦИК да прецени дали да отпадне
или да остане текстът за компютърната обработка.
ОБАЖДАТ СЕ: Да отпадне.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Точка 24 ще отпадне и ще
има преномерация на точките.
Второто ми питане се отнася до последната точка от
проекта, където правното основание е § 5, т. 13 от ДР на ИК:
ОИК предава на общинската администрация останалите книжа
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и материали от изборите. Аз лично мисля, че тази точка също
трябва да отпадне, тъй като § 5, т. 13 се отнася за произвеждане
на избори две в едно. Искам да обсъдим и това дали да остане
или да отпадне.
Навсякъде в текста се говори само за избор за общински
съветници конкретно, тъй като този избор е само за общински
съветници.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не да отпадне
точката, а основанието да се смени.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Основанието е чл. 33, ал. 1, т. 27.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, ще сменя основанието
в последната точка – чл. 33, ал. 1, т. 27,; т. 24 ще отпадне и
точките ще се преномерират.
АННА МАНАХОВА: Предлагам да има нова точка и да
кажем, че в триднеден срок от произвеждането на изборите,
ОИК предава избирателните списъци на ТЗ на ГД „ГРАО”.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, добавяме нова точка в
хронограмата: „ОИК предава на териториалното звено на ГД
„ГРАО” в МРРБ избирателните списъци – Решение № 1573-МИ
от 12.01.2012 г. (т. 4), плюс 3 дни след изборния ден”.
Предлагам да приемем следната хронограма за нов избор
за общински съветници на 22 юли 2012 г.
№

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

1.

Президентът
на
републиката насрочва нов
избор
за
общински
съветници

Чл. 281, т. 5

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)
Указ № 159 от
12.04.2012 г.
(ДВ, бр.
31/2012 г.)
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№

Основни процедури,
събития и действия

2.

ЦИК утвърждава образците
на изборните книжа за
избора
за
общински
съветници

3.

ЦИК определя реда за
проверка на подписки за
участие на независими
кандидати
и
възлага
изпълнението
на
ГД
“ГРАО” в МРРБ
ЦИК определя реда за Чл. 26, ал.1, т.
проверка на списъците с
31
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
Партиите представят в ЦИК Чл. 89, ал. 1
заявление
за
Чл. 285
регистрация/заявление
за
участие
в
избора
за
общински съветници
Решение № 1496-МИ от
17.11.2011 г.
ЦИК
регистрира/допуска Чл. 89, ал. 1
партиите за участие в
избора
за
общински
съветници
ГД “ГРАО” в МРРБ Чл. 90, ал. 4
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
общински съветници
Коалициите
от
партии Чл. 91, ал. 2
представят
в
ЦИК
Чл. 285
заявление
за
регистрация/заявление
за
участие
в
избора
за
общински съветници

4.

5.

6.

7.

8.

Основание
от ИК

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
Чл. 12, ал. 2
- 3 дни от
насрочването
на изборите
(ДВ, бр. 31 от
20.04.2012 г.
Чл. 26, ал.1, т.
- 90 дни
30

Срок до дата
(вкл.)
23.04.2012 г.

22.04.2012 г.

- 90 дни

22.04.2012 г.

- 75 дни

7.05.2012 г.

- 75 дни

7.05.2012 г.

- 72 дни

10.05.2012 г.

-65 дни

17.05.2012 г.
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№

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

9.

ЦИК незабавно регистрира/
допуска до участие партия
за участие в избора за
общински съветници в
случаите, когато отказът за
регистрация/за участие по
чл. 90, ал. 2 от ИК е
отменен от ВАС
ЦИК
регистрира/допуска
коалициите от партии за
участие
в
избора
за
общински съветници
ЦИК с решение извършва
промени в състава на
регистрираните
и
допуснати
до
участие
коалиции от партии за
избора
за
общински
съветници
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
общински съветвици
ЦИК определя структурата
и
съдържанието
на
единната номерация на
избирателните секции
Кметът
на
общината
образува
със
заповед
избирателните секции на
територията на общината и
утвърждават
тяхната
номерация и адрес.
Заповедта на кмета се
обявява публично

Чл. 90, ал. 3
Чл. 284

10.

11.

12.

13.

14.

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

Срок до дата
(вкл.)

Чл. 91, ал. 2
Чл. 285

- 65 дни

17.05.2012 г.

Чл. 92, ал. 1, 2
и3
Чл. 285, ал. 3

- 65 дни

17.05.2012 г.

Чл. 93
Чл. 284

- 64 дни

18.05.2012 г.

Чл. 26, ал. 1, т.
14 и 15

- 60 дни

22.05.2012 г.

Чл. 71, ал. 2 и
3

- 55 дни

27.05.2012 г.

17.05.2012 г.
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№

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

ЦИК може да извърши Чл. 12, ал. 3
поправка
в
изборните
книжа при констатирани
непълноти или технически
грешки и ги обнародва в ДВ
ЦИК утвърждава образците Чл. 26, ал. 1, т.
на указателните табели и
38
табла, както и образците на
отличителните знаци на
застъпниците
ГД
“Изпълнение
на Чл. 46, ал. 2
наказанията”
в
Министерството
на
правосъдието предоставя на
ГД “ГРАО” в МРРБ данни
за лицата, изтърпяващи
наказание лишаване от
свобода за автоматизираното им заличаване от
избирателните списъци
Кметът
на
общината Чл. 54, ал. 3
определя
местата
за
обявяване на избирателните
списъци и уведомява ОИК
Партиите и коалициите от Чл. 92, ал. 4
партии могат да подадат
Чл. 284
заявление за заличаване от
състава
на
коалицията
наименованието на партия,
която я е напуснала, за
избора
за
общински
съветници
ЦИК
заличава
от Чл. 92, ал. 4 и
наименованието
на
5
коалицията
от
партии
Чл. 284
партиите,
които
са
напуснали състава й, и
отбелязва
в
регистъра
промените в наименованието й в избора за
общински съветници

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

Срок до дата
(вкл.)
27.05.2012 г.
(22.03.2012 г.
в ДВ)

- 55 дни

27.05.2012 г.

- 55 дни

27.05.2012 г.

- 55 дни

27.05.2012 г.

- 55 дни

27.05.2012 г.

- 55 дни

27.05.2012 г.
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№

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

21.

Партия, включена в състава
на коалиция от партии,
която след регистрацията на
коалицията
от
партии
напусне състава й, може да
участва на избора за
общински
съветници
самостоятелно,
ако
се
регистрира в ОИК
Партиите и коалициите от
партии,
регистрирани/допуснати до
участие в ЦИК, както и
образуваните
местни
коалиции от партии, които
ще участват в избора за
общински съветници се
регистрират в ОИК
Инициативните комитети
представят
в
ОИК
заявление за регистрация,
подписано
от
всички
членове на инициативния
комитет, за участие в
избора
за
общински
съветници
Кметът
на
общината
изпраща на ГД “ГРАО” в
МРРБ списък с адресите на
избирателните секции и
уведомява ОИК
ЦИК определя условията и
реда
за
участие
на
наблюдатели
Кметът
на
общината,
съответно кметовете на
кметства
и
кметски
наместници обявяват част І
на избирателните списъци.
Избирателните списъци –
част І се публикуват на
интернет страницата на
съответната община

Чл. 92, ал. 6
Чл. 284

22.

23.

24.

25.
26.

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

Срок до дата
(вкл.)

Чл. 94, ал. 1
Чл. 95, ал. 1
Чл. 285, ал. 5

- 55 дни

27.05.2012 г.

Чл. 97, ал. 5, т.
3
Чл. 284

- 55 дни

27.05.2012 г.

Чл. 71, ал. 4

- 53 дни

29.05.2012 г.

Чл. 26, ал. 1, т.
26

- 50 дни

1.06.2012 г.

Чл. 54, ал. 1 и
4

- 40 дни

11.06.2012 г.

27.05.2012 г.
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№

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

27.

Гражданин
на
друга
държава-членка на ЕС,
който желае да бъде вписан
в избирателния списък за
избора
за
общински
съветници 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
Доставчиците на медийни
услуги, с 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

Чл. 63, ал. 1
и ал. 2

28.

Чл. 138

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

Срок до дата
(вкл.)

- 40 дни

11.06.2012 г.

11.06.2012 г.

33
№

29.

30.

31.

32.
33.

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
Електронните медии, с Чл. 148, ал. 2 и
- 40 дни
изключение на БНТ, БНР и
3
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
Кметът
на
общината Чл. 52, ал. 5
- 35 дни
предава на ГД “ГРАО” в
МРРБ
данни
за
автоматизирано
отпечатване
на
избирателните списъци за
избора
за
общински
съветници – част ІІ
Инициативният
комитет Чл. 125, ал. 1 и
- 32 дни
предава на ОИК подписката
4
за издигане на независим
Чл. 284
кандидат
за
общински
съветник. ОИК предава
незабавно подписката на
териториалното звено на ГД
„ГРАО”
в
МРРБ
за
проверка
ОИК
регистрира Чл. 126, ал. 3
- 32 дни
кандидатите за общински
Чл. 284
съветници
ОИК изпраща на ЦИК за
Чл. 122
- 32 дни
проверка списък с данни за
регистрираните кандидати
за общински съветници

Срок до дата
(вкл.)
11.06.2012 г.

16.06.2012 г.

19.06.2012 г.

19.06.2012 г.
19.06.2012 г.
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№

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

34.

ОИК определя чрез жребий
поредните
номера
на
партиите, коалициите от
партии и независимите
кандидати в бюлетината и
обявява резултатите от
жребия
ОИК чрез жребий определя
реда за представяне на
кандидатите в различните
форми на предизборната
кампания по регионалните
радио- и телевизионни
центрове
и
обявява
определения от жребия ред
Кметът
на
общината
представя
на
ОИК
предложенията за състав на
секционните избирателни
комисии в случаите, когато
е постигнато
съгласие
между
участниците
в
консултациите
Кметът
на
общината
изпраща
на
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
ОИК с решение формира
единните
номера
на
избирателните секции в
общината
съобразно
единната номерация на
секциите, определена с
решение на ЦИК

Чл. 33, ал. 1, т.
9
Чл. 173, ал. 1

35.

36.

37.

38.

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

Срок до дата
(вкл.)

Чл. 146, ал. 3

- 31 дни

20.06.2012 г.

Чл. 34, ал. 6 и
7

- 30 дни

21.06.2012 г.

Чл. 34, ал. 5

- 30 дни

21.06.2012 г.

Чл. 71, ал. 6

- 30 дни

21.06.2012 г.

20.06.2012 г.
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№

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

39.

Избиратели
с
трайни
увреждания, които желаят
да гласуват с подвижна
избирателна урна, заявяват
желанието
си
чрез
заявление по образец до
общинската администрация
по постоянен или настоящ
адрес
Откриване
на
предизборната кампания
ГД “ГРАО” в МРРБ
извършва
проверка
на
подписките за независими
кандидати за общински
съветници, предадени от
ОИК
ОИК установява резултата
от
подписката
на
независимите кандидати за
общински съветници
ЦИК определя размера и
вида на таблото, което се
поставя пред изборното
помещение
ОИК
назначава
СИК,
включително и подвижните
секционни
избирателни
комисии
Кметът
на
общината,
съответно кметовете на
кметства
и
кметски
наместници обявяват част ІІ
на избирателните списъци.
Избирателните списъци –
част ІІ се публикуват на
интернет страницата на
съответната община

40.
41.

42.

43.

44.

45.

Срок до дата
(вкл.)

Чл. 176, ал. 1

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

Чл. 128

- 30 дни

Чл. 125, ал. 4

- 29 дни

От
22.06.2012 г.
22.06.2012 г.

Чл. 125, ал. 5

- 29 дни

22.06.2012 г.

Чл. 190, ал. 4

- 25 дни

26.06.2012 г.

Чл. 34, ал. 1

- 25 дни

26.06.2012 г.

Чл. 54, ал. 2 и
4
Чл. 284

- 25 дни

26.06.2012 г.

21.06.2012 г.
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№

46.

47.

48.

49.

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
Партията или коалицията от Чл. 127, ал. 4 и
- 20 дни
партии
при
отказ
за
5
регистрация
или
при
Чл. 284
обявяване
на
недействителност
на
регистрацията на кандидата
за общински съветник, при
смърт или изпадане в
трайна невъзможност на
кандидата й да участва в
изборите може да предложи
за
регистриране
друг
кандидат
Бюлетините за избор на Чл. 173, ал. 4
- 18 дни
общински
съветници
започват да се отпечатват
не по-рано от 18 дни преди
изборния ден
ГД
“Изпълнение
на Чл. 46, ал. 2
- 15 дни
наказанията”
към
Министерството
на
правосъдието предоставя на
ГД “ГРАО” в МРРБ данни
за лицата, изтърпяващи
наказание лишаване от
свобода, за автоматизирано
заличаване
от
избирателните
списъци
(повторно)
Краен срок за подаване на Чл. 53, ал. 1
- 14 дни
заявления и вписване на
избирател в списъците
по настоящ адрес, чиито
постоянен и настоящ адрес
са в различни населени
места

Срок до дата
(вкл.)
1.07.2012 г.

От
4.07.2012 г.

6.07.2012 г.

7.07.2012 г.
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№

50.

51.

52.

53.

54.
55.

56.

57.

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

Общинските
Чл. 53, ал. 3
администрации по 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
Избирателите подават до Чл. 50, ал. 2
кмета
на
общината/кметството
заявления за отстраняване
на непълноти и грешки в
избирателните списъци
ЦИК издава разрешения за Чл. 137, ал. 1
провеждане
на
социологически проучвания
в изборния ден
ОИК
оповестява
по Чл. 175, ал. 1
подходящ
начин
чрез
средствата
за
масова
информация
мерките,
позволяващи на избиратели
с увреждания на опорнодвигателния апарат или на
зрението да гласуват
Край на предизборната Чл. 133, ал. 5
агитация (кампания)
Забрана за огласяване на
Чл. 136
резултати от допитвания до
общественото мнение по
повод изборите под каквато
и да е форма
ОИК
регистрира Чл. 33, ал. 1, т.
застъпниците
на
19
кандидатите за общински
съветници и им издава
удостоверения
ИЗБОРЕН ДЕН

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

Срок до дата
(вкл.)

- 7 дни

14.07.2012 г.

- 7 дни

14.07.2012 г.

- 7 дни

14.07.2012 г.

9.07.2012 г.

- 24 часа
До 24,00 ч. на
преди
20.07.2012 г.
изборния ден
- 24 часа
От 00,00 ч. на
преди
21.07.2012 г.
изборния ден до 20,00 ч. на
22.07.2012 г.
22.07.2012 г.

22.07.2012 г.
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Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

58.

ОИК обявява края на
изборния
ден
след
приключване
на
гласуването не по-късно от
20,00 часа на 22 юли 2012 г.
Оповестяване на резултати
от
социологически
проучвания
СИК предава протоколите
за
резултатите
от
гласуването за общински
съветници на ОИК
СИК предава останалите
книжа и материали на
общинската администрация

Чл. 33, ал. 1, т.
20

22.07.2012 г.

Чл. 137, ал. 3

22.07.2012 г.

59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден

След 19,00 ч.
на
22.07.2012 г.
Чл. 36, ал. 1, т. + 24 часа от
4
приключване
на
гласуването
Чл. 36, ал. 1, т. + 24 часа от
5
приключване
на
гласуването
Чл. 33, ал. 1, т. + 48 часа след
21
приключване
на
гласуването

ОИК установява и обявява
резултатите от гласуването
и издава удостоверения на
избраните
общински
съветници
ОИК предава в ЦИК Чл. 250, ал. 1 + 48 часа след
документите
съгласно
получаване
изискванията на чл. 250,
на
ал. 1 от ИК за избора за
протоколите
общински съветници
на СИК
ОИК предава на ТЗ „ГРАО” Решение №
+ 3 дни след
избирателните списъци
1573-МИ от изборния ден
12.01.2012 г.
(т. 4)
Партиите, коалициите от Чл. 134, ал. 9 + 3 дни след
партии и инициативните
изборния ден
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)
ЦИК
публикува
на Чл. 26, ал.1, т.
интернет страницата си
33
резултатите от гласуването
по избирателни секции

Срок до дата
(вкл.)

23.07.2012 г.

23.07.2012 г.

24.07.2012 г.

39
№

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

67.

ОИК
предава
на
общинската администрация
останалите
книжа
и
материали от изборите

Чл. 33, ал. 1,
т. 27

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
+ 7 дни от
обявяване на
резултатите

Срок до дата
(вкл.)

* За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 3, ал. 4 и 5
и чл. 4, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс се счита датата 21 януари
2012 г. включително.
Разбира се, предлагам да приемем следното решение за
приемане на хронограма за нов избор за общински съветници на
22 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 общински съветници на
22 юли 2012 г.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли въпроси?
– Ако нямате и нямате други възражения и предложения за
корекции, който е съгласен с проекта за решение за приемане
на хронограмата за новия избор за общински съветници на 22
юли 2012 г., моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение № 1796.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Колеги,

продължавам

с

другата хронограма. С Указ № 149 от 5 април 2012 г. на
президента на Република България, публикуван в „Държавен
вестник”, бр. 30 от 2012 г., е насрочен частичен избор за кмет

40
на кметство Александрово, община Павел баня, област Стара
Загора, на 8 юли 2012 г.
Изготвила съм хронограма за този избор. Тук отново
имах едно питане по повод последната точка, но ние го
изяснихме по повод предната хронограма. Правното основание
няма да бъде § 5, а ще бъде чл. 33, ал. 1, т. 27.
И в тази хронограма също ще добавим това, което
добавихме в предишната: „ОИК

предава на териториалното

звено на ГД „ГРАО” в МРРБ избирателните списъци – Решение
№ 1573-МИ от 12.01.2012 г. (т. 4), плюс 3 дни след изборния
ден”.
Предлагам ви да приемем следната хронограма:
ХРОНОГРАМА
за частичен избор за кмет на кметство на 8 юли 2012 г.
№

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

1.

Президентът
на
републиката
насрочва
частичен избор за кмет на
кметство
ЦИК
утвърждава
образците на изборните
книжа за частичния избор
за кмет

Чл. 279, ал. 5

2.

3.

Чл. 12, ал. 2

ЦИК определя реда за Решение № 1641проверка на подписки за
МИ от
участие на независими
20.02.2012 г.
кандидати
и
възлага
изпълнението
на
ГД
“ГРАО” в МРРБ

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден

- 3 дни от
насрочването
на изборите
(ДВ, бр. 30 от
17.04.2012 г.)

Срок до дата
(вкл.)
Указ № 149 от
5.04.2012 г.
(ДВ, бр. 30 от
2012 г.)
5.03.2012 г.
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№

4.

5.

6.

7.

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

ЦИК определя реда за Решение № 1640проверка на списъците с
МИ от
имената,
ЕГН
и
20.02.2012 г.
подписите
на
избирателите,
подкрепящи
регистрацията
на
партиите
и
възлага
изпълнението
на
ГД
“ГРАО” в МРРБ
Извършената в ЦИК
Чл. 280, т. 1
регистрация на партии и
коалиции от партии за
участие в общите избори
за общински съветници и
кметове
запазва
действието си. Партиите
и коалиции от партии
представят
в
ЦИК
заявление за участие в
частичния избор за кмет
на кметство
Решение № 1496-МИ от
17.11.2011 г.
Нерегистрираните
за
Чл. 280, т. 3
участие в общите избори
за общински съветници и
кметове
партии
се
регистрират в ЦИК
Решение № 1496-МИ от
17.11.2011 г.
ЦИК
регистрира Чл. 280, т. 1 и 3
партии/допуска
вече
регистрирани партии и
коалиции за участие в
частичния избор за кмет
на кметство
ГД “ГРАО” в МРРБ
Чл. 280, т. 3
извършва проверка на Чл. 26, ал. 1, т. 1 и
списъците, представени
3
от новорегистриращите
се партии по чл. 280, т. 3
във връзка с чл. 89, ал. 3,
т. 11 от ИК за участие в
частичния избор за кмет
на кметство

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

- 45 дни

23.05.2012 г.

- 45 дни

23.05.2012 г.

- 42 дни

26.05.2012 г.
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№

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

8.

Коалициите от партии
представят
в
ЦИК
заявление за регистрация
в частичния избор за кмет
на кметство
ЦИК незабавно регистрира/допуска до участие
партия за участие в
частичния избор за кмет
на кметство в случаите,
когато
отказът
за
регистрация/за
участие
по чл. 90, ал. 2 от ИК е
отменен от ВАС
ЦИК
регистрира
коалициите от партии за
участие
в
частичния
избор за кмет на кметство
ЦИК с решение извършва
промени в състава на
регистрираните
и
допуснати до участие
коалиции от партии за
частичния избор за кмет
на кметство
ГД
“Изпълнение
на
наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД
“ГРАО” в МРРБ данни за
лицата,
изтърпяващи
наказание лишаване от
свобода за автоматизираното им заличаване от
избирателните списъци
Кметът на общината
определя
местата
за
обявяване на избирателните
списъци
и
уведомява ОИК

Чл. 91, ал. 2 и 4
Чл. 280, т. 3

9.

10.

11.

12.

13.

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
-40 дни

Срок до дата
(вкл.)

Чл. 280, т. 3
Чл. 26, ал. 1, т. 1 и
3

- 40 дни

28.05.2012 г.

Чл. 91, ал. 2
Чл. 280, т. 3

- 40 дни

28.05.2012 г.

Чл. 280, т. 3
Чл. 26, ал. 1, т. 1 и
3

- 40 дни

28.05.2012 г.

Чл. 280, т. 7 и
Чл. 26, ал. 1, т. 1 и
3

- 40 дни

28.05.2012 г.

Чл. 26, ал. 1, т. 1

- 40 дни

28.05.2012 г.

28.05.2012 г.
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№

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

14.

Гражданин
на
друга
държава-членка на ЕС,
който желае да бъде
вписан в избирателния
списък
за
частичния
избор 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
Доставчиците на медийни
услуги, с 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

Чл. 63, ал. 1
и ал. 2

15.

Чл. 138

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

Срок до дата
(вкл.)

- 40 дни

28.05.2012 г.

28.05.2012 г.

44
№

16.

17.

18.

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

Електронните медии, с Чл. 148, ал. 2 и 3
изключение 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
ЦИК изпраща на ОИК
Чл. 93
списък на регистрираните
Чл. 280, т. 3
и допуснати до участие Чл. 26, ал. 1, т. 1 и
партии и коалиции от
3
партии,
както
и
информация
за
извършените промени в
състава на коалициите от
партии незабавно след
приключване на регистрацията в частичния
избор за кмет на кметство
ЦИК определя структура- Решение № 1533та и съдържанието на
МИ от
единната номерация на
15.12.2011 г.
избирателните секции

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

Срок до дата
(вкл.)

- 39 дни

29.05.2012 г.

28.05.2012 г.
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№

19.

20.

21.

22.

23.

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

Кметът на общината Чл. 71, ал. 2 и 3
образува със заповед
Чл. 280, т. 6
избирателните секции на
територията на общината
и утвърждава тяхната
номерация и адрес.
Заповедта на кмета се
обявява публично
ЦИК
утвърждава Решение № 1544образците
на
МИ от
указателните табели и
20.12.2011 г.
табла, както и образците
на отличителните знаци
на застъпниците
Партиите и коалициите
Чл. 280, т. 4
от партии могат да Чл. 26, ал. 1, т. 1 и
подадат заявление за
3
заличаване от състава на
коалицията наименованието на партия, която я е
напуснала, за частичния
избор за кмет на кметство
ЦИК
заличава
от
Чл. 280, т. 4
наименованието
на Чл. 26, ал. 1, т. 1 и
коалицията от партии
3
партиите,
които
са
напуснали състава й, и
отбелязва в регистъра
промените в наименованието й в частичния
избор за кмет на кметство
Партия,
включена
в
Чл. 280, т. 4
състава на коалиция от
партии,
която
след
регистрацията
на
коалицията от партии
напусне състава й, може
да участва в частичния
избор за кмет на кметство
самостоятелно

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

Срок до дата
(вкл.)

- 35 дни

2.06.2012 г.

- 35 дни

2.06.2012 г.

- 35 дни

2.06.2012 г.

2.06.2012 г.
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№

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

24.

Партиите и коалициите
от партии, регистрира-ни/
допуснати до участие в
ЦИК,
както
и
образуваните
местни
коалиции от партии,
които ще участват в
частичния избор за кмет
на
кметство
се
регистрират в ОИК
Инициативните комитети
представят
в
ОИК
заявление за регистрация,
подписано от всички
членове на инициативния
комитет, за участие в
частичния избор за кмет
на кметство
ЦИК определя условията
и сроковете за възлагане
чрез
конкурс
на
компютърната обработка
на
данните
от
гласуването
Кметът на общината
изпраща на ГД “ГРАО” в
МРРБ списък с адресите
на избирателните секции
и уведомява ОИК
ЦИК определя условията
и реда за участие на
наблюдатели
Кметът на общината
предава на ГД “ГРАО” в
МРРБ
данни
за
автоматизирано
отпеатване на избирателните
списъци за частичния
избор за кмет на кметство
– част ІІ

Чл. 280, т. 4

25.

26.

27.

28.
29.

Чл. 280, т. 4
Чл. 26, ал 1, т. 1 и
3

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

Срок до дата
(вкл.)

- 35 дни

2.06.2012 г.

- 35 дни

2.06.2012 г.

- 35 дни

2.06.2012 г.

2.06.2012 г.

Решение № 1644МИ от
21.02.2012 г.

Чл. 280, т. 6

Решение № 1680МИ от 5.03.2012 г.
Чл. 52, ал. 5
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№

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

30.

Инициативният комитет
предава
на
ОИК
подписката за издигане
на независим кандидат за
кмет.
ОИК
предава
незабавно подписката на
териториалното звено на
ГД „ГРАО” в МРРБ за
проверка
ОИК
регистрира
кандидатите за кмет на
кметство
ОИК
определя
чрез
жребий
поредните
номера
на
партиите,
коалициите от партии и
независимите кандидати
в бюлетината и обявява
резултатите от жребия
ОИК
чрез
жребий
определя
реда
за
представяне
на
кандидатите в различните
форми на предизборната
кампания
по
регионалните радио- и
телевизионни центрове и
обявява определения от
жребия ред
ОИК с решение формира
единните
номера
на
избирателните секции в
общината
съобразно
единната номерация на
секциите, определена с
решение на ЦИК
Избиратели с трайни
увреждания,
които
желаят да гласуват с
подвижна
избирателна
урна, заявяват желанието
си чрез заявление по
образец до общинската
администрация
по
постоянен или настоящ
адрес

Чл. 280, т. 5

31.
32.

33.

34.

35.

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

Срок до дата
(вкл.)

Чл. 126, ал. 3
Чл. 280, т. 5

- 30 дни

7.06.2012 г.

Чл. 280, т. 5 и 9

- 30 дни

7.06.2012 г.

Чл. 280, т. 5 и 9

- 30 дни

7.06.2012 г.

Чл. 71, ал. 6

- 30 дни

7.06.2012 г.

Чл. 176, ал. 1

- 30 дни

7.06.2012 г.

7.06.2012 г.
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№

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

Откриване
на
Чл. 128
предизборната кампания
Чл. 280, т. 9
ОИК изпраща на ЦИК за
Чл. 280, т. 5
проверка списък с данни Чл. 26, ал. 1, т. 1 и
за
регистрираните
3
кандидати за кмет на
кметство
ГД “ГРАО” в МРРБ
Чл. 125, ал. 4
извършва проверка на
подписките
за
независими кандидати за
кмет
на
кметство,
предадени от ОИК
ОИК
установява
Чл. 125, ал. 5
резултата от подписката
на
независимите
кандидати за кмет на
кметство
ЦИК определя размера и Решение № 1544вида на таблото, което се
МИ от
поставя пред изборното
20.12.2011 г.
помещение
Кметът на общината
Чл. 34, ал. 6
представя
на
ОИК
Чл. 280, т. 8
предложенията за състав
на
секционните
избирателни комисии в
случаите,
когато
е
постигнато
ъгласие
между участниците в
консултациите
Кметът на общината
Чл. 280, т. 8
изпраща
на
ОИК
предложенията
на
партиите и коалициите от
партии за състав на
секционните избирателни
комисии
в
случаите,
когато не е постигнато
съгласие
между
участниците в консултаиите
ОИК
обявява
Чл. 280, т. 5
кандидатите за кмет на
кметство

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

Срок до дата
(вкл.)

- 29 дни

От
8.06.2012 г.
8.06.2012 г.

- 29 дни

8.06.2012 г.

- 29 дни

8.06.2012 г.

- 28 дни

9.06.2012 г.

- 28 дни

9.06.2012 г.

- 27 дни

10.06.2012 г.
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№

44.

45.

46.

47.

48.

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

ОИК назначава СИК,
Чл. 280, т. 8
включително
и
подвижните секционни
избирателни комисии
Кметът на общината,
Чл. 280, т. 8
съответно кметовете на
кметства
и
кметски
наместници
обявяват
избирателните списъци.
Избирателните списъци
се
публикуват
на
интернет страницата на
съответната община
Партията или коалицията Чл. 127, ал. 4 и 5
от партии при отказ за
регистрация или при
обявяване
на
недействителност
на
регистрацията
на
кандидата за кмет на
кметство, при смърт или
изпадане
в
трайна
невъзможност
на
кандидата й да участва в
изборите
може
да
предложи
за
регистриране
друг
кандидат
Бюлетините за частичен
Чл. 173, ал. 4
избор за кмет на кметство
започват да се отпечатват
не по-рано от 18 дни
преди изборния ден
ГД
“Изпълнение
на
Чл. 46, ал. 2
наказанията”
към
Министерството
на
правосъдието предоставя
на ГД “ГРАО” в МРРБ
данни
за
лицата,
изтърпяващи наказание
лишаване от свобода, за
автоматизирано
заличаване от избирателните
списъци (повторно)

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

Срок до дата
(вкл.)

- 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.

12.06.2012 г.
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№

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

49.

Краен срок за подаване
на заявления и вписване
на избирател в списъците
по настоящ адрес, чиито
постоянен и настоящ
адрес са в различни
населени места
Общинските администрации по 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
Избирателите подават до
кмета
на
общината/
кметството заявления за
отстраняване на непълноти
и
грешки
в
избирателните списъци
ЦИК издава разрешения
за
провеждане
на
социологически
проучвания в изборния
ден
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
Край на предизборната
агитация (кампания)

50.

51.

52.

53.

54.

Срок до дата
(вкл.)

Чл. 53, ал. 1

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

Чл. 53, ал. 3

- 12 дни

25.06.2012 г.

Чл. 50, ал. 2

- 7 дни

30.06.2012 г.

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

До 24,00 ч. на
6.07.2012 г.

23.06.2012 г.
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№

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

55.

Забрана за огласяване на
резултати от допитвания
до общественото мнение
по повод изборите под
каквато и да е форма

Чл. 136

56.

ОИК
регистрира
застъпниците
на
кандидатите за кмет на
кметство и им издава
удостоверения
ИЗБОРЕН ДЕН
ОИК обявява края на
изборния
ден
след
приключване
на
гласуването не по-късно
от 20,00 часа на 8 юли
2012 г.
Оповестяване
на
резултати
от
социологически
проучвания
СИК
предава
протоколите
за
резултатите
от
гласуването за кмет на
кметство на ОИК
СИК предава останалите
книжа и материали на
общинската
администрация
ОИК
установява
и
обявява резултатите от
гласуването и издава
удостоверение
на
избрания
кмет
на
кметство
ОИК предава в ЦИК
документите
съгласно
изискванията на чл. 250,
ал. 1 от ИК за частичния
избор за кмет на кметство
ОИК насрочва втори тур
за кмет, когато няма
избран кандидат

Чл. 33, ал. 1, т. 19

От 00,00 ч. на
7.07.2012 г. до
обявяване
края на
изборния ден
на 8.07.2012 г.
8.07.2012 г.

Чл. 33, ал. 1, т. 20

8.07.2012 г.
8.07.2012 г.

57.
58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Време
(дни/часове)
спрямо
изборния ден
- 24 часа преди
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

Чл. 137, ал. 3

След 19,00 ч.
на
8.07.2012 г.

8.07.2012 г.

Чл. 36, ал. 1, т. 4

+ 24 часа от
приключване
на гласуването

9.07.2012 г.

Чл. 36, ал. 1, т. 5

+ 24 часа от
приключване
на гласуването

9.07.2012 г.

Чл. 33, ал. 1, т. 21

+ 48 часа след
приключване
на гласуването

10.07.2012 г.

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

10.07.2012 г.
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№

Основни процедури,
събития и действия

Основание
от ИК

65.

ОИК предава на ТЗ
„ГРАО” избирателните
списъци
Партиите, коалициите от
партии и 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)
ЦИК
публикува
на
интернет страницата си
резултатите
от
гласуването
по
избирателни секции
Кандидатът
за
кмет,
допуснат до участие до
втори тур, може да се
откаже от участие в срок
до 24 часа от обявяване
на резултатите от първия
тур
Произвеждане на втори
тур на частичния избор за
кмет
ОИК
предава
на
общинската администрация останалите книжа и
материали от изборите

Решение № 1573МИ от
12.01.2012 г. (т. 4)
Чл. 134, ал. 9

66.

67.

68.

69.
70.

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

Срок до дата
(вкл.)

+ 3 дни след
изборния ден

Чл. 26, ал.1, т. 33

Чл. 246, ал. 8

Чл. 246, ал. 4

+ 7 дни

Чл. 33, ал. 1, т. 27

+ 7 дни от
обявяване на
резултатите

15.07.2012 г.

* За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 3, ал. 4 и 5
и чл. 4, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс се счита датата 7 януари 2012 г.
включително.
Предлагам ви и проект за решение относно приемане на
хронограма за частичен избор за кмет на кметство на 8 юли 2012 г.
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„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Приема хронограма за частичен избор за кмет на кметство на
8 юли 2012 г.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада и проекта за решение относно хронограмата за
частичния избор за кмет на кметство Александрово на 8 юли.
Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен
с проекта за решение, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение № 1797.
4. Проекти за решения за отваряне на помещения,
поправка на техническа грешка, кореспонденция.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, докладвам проект за
решение относно искане за отваряне на запечатано помещение, в
което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите,
произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.
„Постъпило е искане с вх. № 499 от 21.04.2012 г. на ЦИК от
ОИК –

Крумовград,

област

Кърджали,

за

разрешаване

разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните
книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври
2011 г., във връзка с възникнал пожар в една от сградите на
общинска администрация Крумовград и направени предписания на
Районна служба „Пожарна безопасност”.
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.
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Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на
ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната
избирателна комисия
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 – Крумовград, област Кърджали.
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.
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:

Имате

ли

възражения по доклада? Ако няма, който е съгласен с проекта
за решение, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение № 1792.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Госпожо председател, колеги,
ще докладвам проект за решение относно искане за отваряне на
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запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.
„Постъпило е искане с вх. № 500 от 21.04.2012 г. на ЦИК от
ОИК –Хаджидимово,

област

Благоевград,

за

разрешаване

разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните
материали от произведените частични избори за кмет на кметство
Копривлен,

община

Хаджидимово,

с

цел

изваждане

на

избирателните списъци от чувалите на СИК 011 и СИК 012 с оглед
предоставянето им на Регионална служба „ГРАО” – Благоевград.
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. Централната
избирателна комисия
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 – Хаджидимово, област
Благоевград.
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.
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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.
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.”
АННА МАНАХОВА: Нямам нищо против предложението, но
да се отбележи, че те не са спазили нашето решение. (Уточнения.)
В нашето решение пише, че избирателните списъци трябва да
са извън големите чували, тъй като в 3-дневен срок се предават на
ГД „ГРАО” за проверка. И след като се върнат от проверка, тогава се
прибират. Даже им разрешаваме в самото решение да отворят
стаята, за да ги върнат. (Коментари и уточнения между
членовете на комисията.)
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Тогава трябва да се укаже на
общинските избирателни комисии в Кюстендил и др., че не следва
да слагат списъците в тази стая.
АННА МАНАХОВА: Имаме решение, което третира

и

предаването на книжата е по-подробно по принцип от това, което е в
методическите указания. Просто във времевия отрязък това става покъсно. Няма противоречие между решенията. Единственото нещо,
което би могло да се направи, е да им се даде разрешение, но да им
укажем, ако тази ОИК произвежда избори, да обърне внимание на
това решение и да не се налага това разпечатване на помещението,
както е в момента.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Предлагам да дадем разрешение
да си отворят помещението и да предадат тези списъци на Районна
служба „ГРАО” – Благоевград, за проверка.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли други
въпроси към господин Караджов? Ако няма, който е съгласен с
проекта за решение, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение № 1793.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Госпожо председател, още
едно искане за отваряне на помещение, само че става въпрос за
прибиране на избирателните списъци от изборите от 2011 г.
Това искане ни е отправено от ОИК – Сливница. Предлагам да
им отговорим с писмо:
До ОИК – Сливница, Софийска област
Уважаеми колеги,
Във връзка с постъпило Ваше искане с вх. № 501 от
21.04.2012 г.

и

съгласно

протоколно

решение

на

ЦИК

от

23.04.2012 г. Ви уведомяваме, че не е необходимо ЦИК да взема
изрично решение за отваряне на помещението за съхраняване на
изборни книжа и материали. Такова решение следва да вземе
Общинската избирателна комисия – Сливница, Софийска област, 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 след като приберат избирателните списъци от ГД
„ГРАО” в МРРБ следва да съставят протокол за това.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
предложеното писмо, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Приема се.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Предлагам

проект

за

решение за поправка на техническа грешка, допусната в Решение
№ 1777-МИ от 20 април 2012 г. на ЦИК, относно жалба на
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политическа партия „Движение за права и свободи” против решение
№ 9 от 26.03.2012 г. на ОИК – Велинград, област Пазарджик.
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1777МИ от 20 април 2012 г. на ЦИК, като навсякъде в решението вместо
„ОИК – Дупница” да се чете „ОИК – Велинград”, и вместо „област
Кюстендил” да се чете „област Пазарджик”.”
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Ако

нямате

възражения против проекта за решение, който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Имаме решение № 1794.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Постъпило е писмо от Районна
прокуратура – Луковит, заведено с вх. № 427 от 4 април 2012 г., с
което ни молят на основание чл. 145, ал. 1, т. 1 от Закона на
съдебната власт за нуждите на техен № 133/2012 г. по преписка,
образувана по изпратени ксерокопия материали във ВКП и
Апелативна прокуратура – Велико Търново. Искат справка относно
лицата Корадо Георгиев Пенков, Марко Димитров Тодоров,
Владимир Христов Кръстев, Генади Маринов Стефанов и Дако
Николов Начев, дали са упражнили правото си на глас в изборите за
президент и вицепрезидент и има ли данни за гласували два пъти и
повече, тъй като от изпратените материали не може да се разбере
дали лицата в съдебен район Луковит, са гласували повече от един
път.
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Аз докладвах това, но тогава Централната избирателна
комисия не прие това, което докладвах, така че в момента съм
извършил проверка и ви предлагам следното писмо:
„До районна прокуратура, гр. Луковит, прокурор Грънчарова,
по преписка № 133/12 г. – 29.03.2012 г.
„Уважаема госпожо Грънчарова,
Във връзка с постъпило в Централната избирателна комисия
писмо с вх. № 427 от 4 април 2012 г. ви уведомяваме следното:
Централната избирателна комисия не разполага с данни
посочените от вас лица Корадо Георгиев Пенков, Марко Димитров
Тодоров, Владимир Христов Кръстев, Генади Маринов Стефанов и
Дако Николов Начев да са гласували повече от един път в изборите
за президент и вицепрезидент на Република България, произведени
на 23 и 30 октомври 2011 г.
Приложено ви изпращаме копия от избирателните списъци, в
които фигурират посочените от вас лица и копие от списъка на ГД
„ГРАО” в МРРБ за гласувалите лица без избирателни права в
изборите на 23 и 30 октомври 2011 г.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли въпроси?
Ако няма, който е съгласен с писмото, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Приема се.
МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, с писмо № 509 от 23 април 2012 г.
началникът на Районно управление – Сливница, иска разрешение за
отваряне на помещението за съхранение на изборни книжа и
материали на ОИК – Драгоман, във връзка с извършване на проверка
по данни за гласували повече от веднъж на двата тура на изборите за
президент и вицепрезидент на 23 и 20 октомври 2011 г.
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Иска се представянето на списък за гласувалите в секция
№ 24 в с. Ялботина – община Драгоман, във връзка с преписка
№ 891/2012 г. на РП – Сливница, списък на гласувалите в секция
№ 2 в гр. Драгоман във връзка с преписка № 1146/2012 г. на РУП –
Сливница, списък на гласувалите в секция № 23 в с. Цацаровци,
община Драгоман във връзка с преписка № 1147/2012 г. на РУП –
Драгоман, и списък на гласувалите в секция № 3 в гр. Драгоман във
връзка с работата по преписки с №№ 1148, 1149, 1150 отново на
РУП-Драгоман.
Искането не изхожда от председателя и секретаря на ОИК –
Драгоман, а директно е пуснато от началника на Районното
управление на полицията в Сливница.
Във връзка с това ви предлагам следния проект за решение
относно искане за отваряне на запечатано помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на
23 и 30 октомври 2011 г.
„Постъпило е писмо с вх. № 509 от 23.04.2012 г. на ЦИК от
началника

на

РУ

„Полиция”

–

Сливница,

за

разрешаване

разпечатването на помещението при ОИК – Драгоман, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори
на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с образувани преписки с
№ 891/2012 г. на РУП – Сливница, № 300/2012 г. на РП – Сливница,
№ 1146/2012 г. на РУП – Сливница, № 307/2012 г. на РП –
Сливница, № 1147/2012 г на РУП – Сливница., № 306/2012 г. на
РП – Сливница, № 1148/2012 г., № 299/2012 г., № 1149/2012 г. на
РУП – Сливница, № 296/2012 г., № 1150/2012 г. на РУП – Сливница,
№ 297/2012 г. по описа на РП – Сливница, относно проверка на
данни за лица, гласували повече от веднъж на двата тура на изборите
за

президент

и

вицепрезидент

на

републиката.

Иска

се

предоставянето на списък на гласувалите в секция № 24 – с.
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Ялботина, община Драгоман; списък на гласувалите в секция № 2 в
гр. Драгоман; списък на гласувалите в секция № 23 – с. Цацаровци,
община Драгоман; списък на гласувалите в секция № 3 в гр.
Драгоман.
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. Централната
избирателна комисия
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 на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК –
Драгоман, Софийска област.
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.
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.”
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли въпроси?
– Няма.
Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение № 1795.
МАЯ АНДРЕЕВА: В писмото се съдържа и искане да се
отговори на въпроса какъв е установеният ред при гласуване с
придружител, какви документи трябва да представи придруженото
лице, къде се вписва името на придружителя. В тази връзка до
Районното управление ви предлагам да бъде изпратено писмо със
следното съдържание:
До Районно управление „Полиция”
гр. Сливница
На вниманието на инспектор С. Ангелов
Съгласно протоколно решение на ЦИК от 23.04.2012 г. и в
отговор

на

Ваше

писмо

рег.

№

891/18.04.2012

г.

с

вх. № 509/23.04.2012 г. на ЦИК относно гласуването от лица с
увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, които имат
право да гласуват с придружител, Ви уведомяваме, че съгласно
разпоредбите на Изборния кодекс и дадените в тази връзка
Методически указания от страна на Централната избирателна
комисия на общинските и секционните избирателни комисии, когато
избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на
зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите
действия при гласуването, може да гласува с придружител, при
спазване на следните условия:
- представи документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ
увреждането. Копие от документа се прилага към допълнителния
избирателен списък и е неразделна част от него;
- попълни декларация по образец, че не е гласувал и няма да
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гласува на друго място – Приложение № 11 от изборните книжа;
- посочи придружител;
- председателят на СИК разреши гласуването да се извърши с
помощта на придружител, посочен от избирателя.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама
избиратели. Член на комисията, представител на партия, коалиция
или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да
бъде придружител.
Когато избирателят не разполага и не представи документ на
ТЕЛК (НЕЛК), по изключение той се допуска до гласуване с
придружител само след решение на секционната избирателна
комисия за това.
Имената и единният граждански номер на придружителя се
вписват в графа „Забележки” на избирателния списък срещу името
на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се
вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите,
след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и
от председателя и секретаря след края на гласуването.
Когато увреждането не позволява на избирателя да се
подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва
„гласувал” и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата
„Забележки” и в протокола на секционната избирателна комисия.
Уведомяваме Ви, че с решение № 1795-ПВР/МИ на ЦИК от
23 април 2012 г. е разрешено на ОИК – Драгоман да отвори
помещението за съхраняване на изборните книжа и материали, за да
Ви бъдат предоставени изисканите документи.”
На практика това е извлечение от методическите указания.
Предлагам ви да вземем решение да изпратим това писмо.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли въпроси?
– Ако няма, който е съгласен с предложения отговор, моля да
гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Приема се.
МАЯ АНДРЕЕВА: И последното, колеги, е едно писмо,
което докладвах в заседанието, което се проведе в петък. То е
от ОИК – Чирпан. Нямаше информация дали са отваряли
запечатаното помещение и какво всъщност помещение са
отваряли, за което ни предоставят информация.
Оказа се след разговор с председателя, че всъщност с
това писмо те ни докладват, че си вършат работата отлично.
Всъщност са отворили своето помещение, в което работят, а не
запечатаното. И в тази връзка разговарях с председателя да
отправи искане за изплащане на възнаграждение, тъй като ние
решение без искане няма да вземем.
Ще върна преписката за попълване с искането и отново
ще го докладвам в залата. Това е за сведение.
Колеги, само да ви информираме с колегата Бояджийски
във връзка с проведеното обучение в ОИК – Кюстендил, на 21
април, събота. На обучението присъстваше почти цялата
общинска

избирателна

комисия,

като

присъстваше

и

секционната избирателна комисия, която произведе изборите
вчера.
Обучението премина спокойно по конспекта, който е
утвърден от Централната избирателна комисия. Колегата
обясни попълването на протоколите, действията които трябва
да извършат в изборния ден – днес с колежката Грозева
приехме и протоколите им.
Това е. Ако колегата Бояджийски иска да допълни нещо?
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Нямам какво да допълня към
изчерпателния доклад. Присъстваха членовете, организацията
беше добра. Имаше самостоятелна зала, в която да се проведе
обучението.

Отне

около

два

часа

и

половина.

След

приключването му се върнахме обратно.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
въпроси във връзка с проведеното обучение? – Няма.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, на предходно
заседание взехме решение, с което да разрешим достъпа до
запечатано помещение в община Септември, в което се съхраняват
изборни книжа и материали от изборите на 23 и 30 октомври 2011 г.,
а на днешна дата с вх. № 512 сме получили по електронната поща
писмо от кмета на община Септември, който ни задава въпроса: след
като сме разрешили достъпа, дали му разрешаваме да премести
изборните книжа и материали от помещението, до което сме
разрешили достъп.
Предлагам ви да му отговорим със следното писмо:
“До Кмета на община Септември, област Пазарджик
На Ваш № 37-00-22/23.04.2012 г.
Съгласно протоколно решение на ЦИК от 23 април 2012 г. и в
отговор на Ваше писмо № 37-00-22/23.04.2012 г. Ви уведомяваме че
с наше Решение № 1772-ПВР/МИ от 17.04.2012 г. ЦИК е разрешила
достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните
книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври
2011 г. съгласно изискването на ал. 8 от чл. 242 от Изборния кодекс.
Съобразно посочения текст от закона във Вашите правомощия е да
определите друго помещение, в което да се съхраняват изборните
книжа и материали, за което и ЦИК е разрешила достъп.”
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, който е
съгласен да бъде изпратено писмо с докладваното съдържание,
моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Само за сведение: получили сме
списък

с

регистрираните

инициативни

партии,

комитети за изборите

местни
за

коалиции

кмет на

и

община

Съединение на 13 май, по електронната поща от ОИК –
Съединение.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № 508 от
23.04.2012 г. е пристигнало писмо от Районно управление на
полицията в Кърджали, в което ни молят да им бъдат
предоставени оригиналите на избирателните списъци, където е
положило гласи си лицето Керим Мюмюн Мюмюн, както и да
им

бъдат

предоставени

списъците

с

председателите

на

избирателните секции и всички членове на комисията, по
възможност и телефонни номера.
Подготвила съм следния отговор:
„До Районно управление „Полиция”
гр. Кърджали
На вниманието на началник РПУ „Полиция” Димитър Янков
В отговор на Ваше искане по преписка № 726/19.04.2012 г. с
вх. № 508/23.04.2012 г. на ЦИК Ви уведомяваме, че съгласно чл. 33,
ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс исканите от ЦИК оригинали на
избирателните списъци се съхраняват в Общинската избирателна
комисия – Кърджали, в предоставеното й помещение в сградата на
общината.
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Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 3 от ИК общинските избирателни
комисии

назначават

членовете

на

секционните

избирателни

комисии. Централната избирателна комисия не разполага със
списъци с имената, адресите и ЕГН на членовете на СИК. В случая
такива данни би следвало да се намират в ОИК – Кърджали.”
ПРЕДС.
доклада

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

на госпожа Грозева. Ако нямате въпроси или

забележки, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № 510 от
23.04.2012 г. е пристигнало писмо от Районно управление
„Полиция” – Айтос, със следното искане:
„Във връзка с проверка по преписка № 708/20(2 г. по
описа на РПУ – Айтос, и преписка изх. № 232 по описа на РП –
Айтос, моля да ни предоставите писмена справка, която да
съдържа
гласували

следното:
на

списъци

територията

на
на

лица

от община

страната

и

Айтос,

чужбина

без

избирателни права на изборите за президент и вицепрезидент
на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г.”
Подготвила съм кратък отговор:
„До Районно управление „Полиция”
гр. Айтос
На вниманието на главен инспектор Георги Куцаров
В отговор на Ваше писмо рег. № 2448/19.04.2012 г. с
вх. № 510/23.04.2012 г. на ЦИК Ви уведомяваме, че след извършена
проверка на списъците, предоставени ни от ГД „ГРАО” в МРРБ, на
лицата, гласували без избирателни права на територията на страната
и чужбина на изборите за президент и вицепрезидент на Република

68
България на 23 и 30 октомври 2011 г., не бяха открити лица без
избирателни права, гласували на територията на община Айтос.”
Направихме сутринта проверка с Айгюн във връзка с
предоставените ни списъци от ГД „ГРАО”. Не намерихме нито
едно лице на територията на Айтос. Предлагам ви да изпратим
писмото с докладваното съдържание.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
текста на писмото, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И още едно писмо, входирано с
№ 511 от 23.04.2012 г. То ни е изпратено от Министерския
съвет по компетентност.
Става въпрос за един случай, който е докладван от
колегата Бисер Троянов преди няколко заседания за една
госпожа Нина Николова, която е председател на Общинския
съвет в Белоградчик. Ние разгледахме въпроса и взехме
протоколно решение на 20 април 2012 г. Същевременно сме
изпратили

отговор

на

ОИК,

като

го

препращаме

по

компетентност, тъй като Централната избирателна комисия не
разполага с правомощия по ЗМСМА.
Докладвам го за сведение или ако прецените, да
изпратим кратък отговор на Министерския съвет, че ние вече
сме се занимали със случая на заседанието на 20 април и сме
изпратили по компетентност писмото на господин Александър
Харалампиев от гр. Белоградчик, на ОИК – Белоградчик.
Мисля, че няма пречка да изпратим кратко писмо, че ЦИК е
разгледала въпросното писмо и със свое протоколно решение
от 20 април е препратила писмото по компетентност, тъй като
не разполага с правомощия по ЗМСМА. Господин Харалампиев
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е писал и до Министерския съвет и оттам ни го изпращат по
компетентност.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Да им отговорим,
че сме разгледали въпроса и сме отговорили.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Предлагам да гласуваме отговор до
Министерския съвет в смисъла, който ви докладвах.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Ако

нямате

възражения или забележки, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение.
Колеги, имате ли други доклади? – Вече изтече срокът за
приема на документи за регистрация за участие в изборите за
кмет на с. Върбовка.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, днес по време на
дежурството пристигнаха общински избирателни комисии,
които

донесоха

документите,

протоколите

и

магнитните

носители на произведените на 22 април 2012 г. избори, а
именно: Общинска избирателна комисия – Бяла Слатина, за
кметство Бъркачево. Има избран кмет. Общинска избирателна
комисия – Дупница, където в с. Баланово се проведе избор –
има избран кмет. Общинска избирателна комисия – Кюстендил.
В с. Коняво също има избран кмет. Общинска избирателна
комисия – Кнежа, където има избран кмет на община на първи
тур. И Общинската избирателна комисия – Велинград. В с.
Кръстава също има избран кмет.
Остава да донесат документите ОИК – Пазарджик , за с.
Априлци. Всеки момент ги очакваме да дойдат. До този момент
нямаме балотаж.
Документите са приети и са дадени за архивиране.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
други доклади? – Няма.
Следващото заседание на комисията е в петък, 27 април
2012 г., от 14,00 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 17,45 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

