ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 165
На 7 май 2012 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проекти за решения за регистрация за изборите на 8 и
22 юли 2012 г.
Докладва: Мария Мусорлиева
2. Решения за възнаграждения.
Докладват: Бисер Троянов, Силва Дюкенджиева,
Мария Мусорлиева, Анна Манахова
3. Кореспонденция.
Докладват: Иванка Грозева
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова
Бисер Троянов, Анна Манахова
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Мария Мусорлиева,
Румяна Сидерова, Сабрие Сапунджиева, Севинч Солакова, Анна
Колушева-Манахова, Бисер Троянов, Валентин Бойкинов, Владимир
Христов, Гергана Маринова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Красимир Калинов, Паскал Бояджийски, Ралица
Негенцова и Силва Дюкенджиева.
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ОТСЪСТВАХА: Елена Маркова, Мая Андреева – служебно
ангажирана, Венцислав Караджов – служебно ангажиран, и Мариана
Христова – болна.
Заседанието бе открито в 14,30 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 7
май 2012 г.
Колеги, знаете, че днес в 16,30 ч. е обявена среща с
представители на ОССЕ. Тя ще се проведе в тази зала и всеки който
желае, може да присъства на срещата, но не е задължително. От
Министерството

на

външните

работи

не

са

ни

изпратили

допълнителна информация или програма. Всъщност единственото,
което изпратиха и което би следвало да сте получили на пощите си,
е докладът на Николай Младенов – министър на външните работи,
относно проведените президентски и местни избори.
Аз предлагам на срещата с представители на ОССЕ да им
бъдат предоставени в писмен вид материалите, които ние сме
изработили след произвеждането на общите избори, а те са:
докладът за дейността на Централната избирателна комисия,
становището ни до Външно министерство, писмото-покана за
предоставяне

на

писмено

становище

от

неправителствените

организации, методическите указания за действията на СИК при
нови и частични избори, решението за жалбите относно тяхната
окомплектовка, конспектът за обученията и брошурата която
изготвихме, за да се запознаят с нашата дейност по-отблизо. Не
възразявам впоследствие да бъде изготвен и превод от наша страна и
да им ги предоставим в превод, тъй като действително констатирам,
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че преводите, които те ползват, не са точни и понякога са доста
двусмислени. При всички случаи считам, че когато им предоставим
тези материали на едно място в писмен вид, те ще могат да се
запознаят с тях по-лесно, независимо че те са и на нашия сайт.
Имате думата за становище по този въпрос. Разбира се, ако
възразявате, няма пречка да им съобщим само, че има свършена
такава работа. А ако и на това възразявате, няма пречка нищо да не
им съобщаваме. Преди да продължим, ще помоля техническите
сътрудници да подготвят тези материали. В противен случай би
следвало да им кажем да не ги подготвят.
Имате думата за коментари и становища.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Ако ще представяме този набор от
документи на наблюдателите от ОССЕ, може би е редно да
представим и решението, а защо не и вътрешните правила, по силата
на които ние качваме протоколите си в интернет, защото това е също
част от препоръките – за по-голяма прозрачност на работата на
комисията. Това е допълнение към предложението на председателя.
Алтернативно на това би могло да се помисли да се представи
на представителите на ОССЕ един по-ограничен набор от
документи, за да не бъдат те засипвани с толкова много информация,
представена на български език и натрупана в една папка. Би могло
да им се предостави само докладът на ЦИК, в който тя обобщава
своята дейност по произведените избори на 23 октомври, както и
становището по доклада на ОССЕ, което ЦИК е изпратила на
Външно министерство. Мисля, че това са двата документа, които са
най-релевантни за целта на посещението на представителите на
ОССЕ. Разбира се, в допълнение всичко останало, което ЦИК е
направила във връзка с препоръките и не само във връзка с тях,
безспорно трябва да бъде представено на представителите на ОССЕ.
Това може да стане в рамките на срещата, която ще бъде проведена,
а не виждам поне на този етап необходимост всичките тези
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документи, които са свързани с вътрешна работа на ЦИК, да им
бъдат предоставяни, ако изрично не бъдат поискани.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Нямам нищо против, но
просто не виждам как могат да поискат да им бъде предоставено
нещо, за което не знаят, че съществува.
ГЕРГАНА МАРИНОВА: Аз казах, че в хода на дискусията ще
бъде обяснено какво сме направили. И ако има интерес от тяхна
страна, това разбира се с удоволствие ще им бъде предоставено.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: От една страна се
срещаме с тях именно по повод на това, а от друга страна чакаме те
да ни питат какво сме направили и да проявят интерес да им го
предоставим. (Уточнения.)
Моля да формулирате предложение, което да подложа на
гласуване.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: В изказването на колегата Маринова
имаше два момента- поне аз така разбрах. Единият вариант е, ако ще
представяме, освен изброените от вас документи, да ги има и
решенията, които на базата на техните препоръки сме взели –
решение да бъдат качени и протоколите, както и вътрешните
правила. И да обявим, че тази работа е свършена от нас. Вторият
вариант е да бъдат представени само нашият доклад и становището
до министъра на външните работи. Предлагам да ги подложим на
гласуване.
ГЕРГАНА

МАРИНОВА:

Оттеглям

предложението

вътрешните правила да бъдат представяни като част от големия
пакет документи.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е да представим
на наблюдателите пълния комплект от документи, които изброих,
моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11, против – 3.
Приема се.
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Заповядайте, госпожо Мусорлиева, да докладвате проекти на
решения за регистрация.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, днес имаше
много сериозен наплив да се регистрират партии. Започвам с проект
на решение относно допускане на политическа партия „ГЕРБ” за
участие в частичния избор за кмет на кметство Александрово,
община Павел баня, област Стара Загора, насрочен на 8 юли 2012 г.
„Постъпило е заявление от политическа партия „ГЕБР”,
подписано от представляващия и заместник-председател на партията
Цветан Генчев Цветанов, заведено под № 7 на 7 май 2012 г. в
регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в
частичния избор за кмет на кметство Александрово, община Павел
баня, област Стара Загора, насрочен на 8 юли 2012 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 23.04.2012 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. и пълномощно от
председателя на партията 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. 280, т. 1 от Изборния кодекс за
допускане на политическа партия „ГЕРБ” за участие в частичния
избор за кмет на кметство Александрово, община Павел баня, област
Стара Загора, насрочен на 8 юли 2012 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и
чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
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Допуска политическа партия „ГЕРБ” за участие в частичния
избор за кмет на кметство Александрово, община Павел баня, област
Стара Загора, 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: Чухте доклада на
госпожа Мусорлиева. Ако нямате възражения или забележки, който
е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме решение № 1823.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, моля ви също така да
гласуваме решение за допускане на политическа партия „ГЕРБ” за
участие в новия избор за общински съветници в община
Белоградчик, област Видин, насрочен на 22 юли 2012 г.
„Постъпило е заявление от политическа партия „ГЕБР”,
подписано от представляващия и заместник-председател на партията
Цветан Генчев Цветанов, заведено под № 12 на 7 май 2012 г. в
регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в новия
избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин,
насрочен на 22 юли 2012 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 23.04.2012 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. и пълномощно от
председателя на партията Бойко Методиев Борисов в полза на
Цветан Генчев Цветанов и пълномощно от Цветан Генчев Цветанов
в полза на Цветомир Петров Паунов.
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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 общински съветници в община Белоградчик, област
Видин, насрочен на 22 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 общински съветници в община Белоградчик, област Видин,
насрочен на 22 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:

Упълномощавам

госпожа Мусорлиева да води заседанието.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Решението е № 1824.
Следващата ми молба е да гласуваме решение за допускане
на политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за
участие в новия избор за общински съветници в община
Белоградчик, област Видин, насрочен на 22 юли 2012 г.
„Постъпило

е

заявление

от

политическа

партия

„ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, подписано от представляващия
и председател на партията Стефан Петров Личев, заведено под № 11
на 7 май 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за
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участие в новия избор за общински съветници в община
Белоградчик, област Видин, насрочен на 22 юли 2012 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 02.05.2012 г. от СГС –
ФО, 7 състав, по ф.д. № 7509/1997 г.; удостоверение от Сметната
палата № 48-00-990 от 03.05.2012 г. за внесени от партията
финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно от
председателя на партията Стефан Петров Личев в полза на Валери
Димитров Димитров.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 53-МИ
от 4 август 2011 г. и притежава удостоверение № 14 от 4 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 „ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в новия избор за общински съветници
в община Белоградчик, област Видин, насрочен на 22 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 „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН
СЪЮЗ” за участие в новия избор за общински съветници в община
Белоградчик, област Видин, насрочен на 22 юли 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
Колеги, който е съгласен с тази регистрация, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Решението е № 1825.
Продължавам нататък с едно решение за поправка на
техническа грешка, допусната в Решение № 1820-МИ от 4 май
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2012 г. на ЦИК. Решението е докладвано от Венцислав Караджов, но
е допусната явна фактическа грешка. Затова предлагам да приемем
следното решение:
„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 № 1820МИ от 4 май 2012 г. на ЦИК, като в абзац 4 вместо „НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” да се чете „РЕД,
ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”.”
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Решението е № 1826.
Продължавам с регистрациите.
Днес
политическа

постъпиха
партия

всички

документи

„БЪЛГАРСКА

за

допускане

на

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА

ПАРТИЯ” за участие в новия избор за общински съветници в
община Белоградчик, област Видин, насрочен на 22 юли 2012 г.
„Постъпило

е

заявление

от

политическа

партия

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, подписано от
представляващия и председател на партията Сергей Дмитриевич
Станишев, заведено под № 13 на 7 май 2012 г. в регистъра на
партиите и коалициите от партии за участие в новия избор за
общински съветници в община Белоградчик, област Видин,
насрочен на 22 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
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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.
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
общински съветници в община Белоградчик, област Видин,
насрочен на 22 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
общински съветници в община Белоградчик, област Видин,
насрочен на 22 юли 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Решението е № 1827.
Моля ви също така да гласуваме решение, с което
да допуснем

политическа

партия

„ВМРО

–

БЪЛГАРСКО

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в новия избор за
общински съветници в община Белоградчик, област Видин,
насрочен на 22 юли 2012 г.
„Постъпило е заявление от политическа партия „ВМРО –
БЪЛГАРСКО

НАЦИОНАЛНО

ДВИЖЕНИЕ”,

подписано

от
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представляващия и председател на партията Красимир Дончев
Каракачанов, заведено под № 14 на 7 май 2012 г. в регистъра на
партиите и коалициите от партии за участие в новия избор за
общински съветници в община Белоградчик, област Видин,
насрочен на 22 юли 2012 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 03.05.2012 г. от СГС –
ФО, 8 състав, по ф.д. № 8176/1999 г.; удостоверение от Сметната
палата № 48-00-997 от 04.05.2012 г. за внесени от партията
финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно от
председателя на партията Красимир Дончев Каракачанов в полза на
Карлос Арналдо Контрера.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 59-МИ
от 5 август 2011 г. и притежава удостоверение № 19 от 5 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 „ВМРО – БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в новия избор за
общински съветници в община Белоградчик, област Видин,
насрочен на 22 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

„ВМРО

–

БЪЛГАРСКО

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в новия избор за
общински съветници в община Белоградчик, област Видин,
насрочен на 22 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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Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Решението е № 1828.
Само за сведение ви докладвам писмо, постъпило по време на
дежурството ми от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване” на Република България. Ще ви го
прочета, защото този въпрос мисля, че вече беше поставян от
госпожа председателката. Това е писмо от Иван Гетов, което е с
копие до нас по повод наш изх. № 368/23.04.2012 г.
„По повод на ваша молба, изпратена от Централната
избирателна комисия до Главна дирекция „Гражданска регистрация
и административно обслужване” (ГД ГРАО) в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството относно издаване на
удостоверение на сина ви Георги Любомиров Минчев, че е включен
в избирателните списъци на Република България, ви уведомявам за
следното:
В произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за
общински съветници и кметове Георги Любомиров Минчев е
включен в избирателните списъци, отпечатани от ГД ГРАО съгласно
чл. 52, ал. 4 от Изборния кодекс.
В произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за
президент и вицепрезидент на републиката Георги

Любомиров

Минчев с ЕГН… не е включен в избирателните списъци, отпечатани
от

ГД

ГРАО,

въз

основа

на

данните,

предоставени

от

Министерството на външните работи за лицата, заявили желанието
си да гласуват извън страната съгласно чл. 44, ал. 4 от Изборния
кодекс. Тези лица се включват в избирателните списъци, които се
съставят от ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства на Република България (чл. 44, ал. 1 от Изборния
кодекс).” Това е цялото писмо.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожата беше поискала тези сведения и
ние затова помолихме ГД ГРАО да изясни цялата ситуация. Поради
което аз предлагам отговорът на ГД ГРАО да се изпрати на адреса на
госпожата в първоначалната преписка, за да приключим преписката.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Преди да приключим преписката, те
какво

й

отговарят?

Че

списъците

в

чужбина

ги

правят

ръководителите на дипломатическите представителства, но случаят
не е този. Трябваше да се издаде удостоверение на сина й, че е
включен в списъците в България.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Според мен е включен в списъците
в страната. Аз така го разбирам.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз разбирам, че е включен тук в
списъците за местните избори, но не е включен в списъците за
президентските избори.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Точно така.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Само толкова ли пише? Пише ли, че е
подал заявление? Отговорено е по принцип, а не конкретно на
запитването.
МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Колеги,

аз

подкрепям

предложението на господин Ерхан Чаушев – да го прикрепим и да го
изпратим на госпожата, за да се комплектова преписката.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз лично считам, че ГРАО не е
отговорило конкретно на въпроса. Отново отговаря по принцип. Не е
въпросът да се отговори по принцип. Въпросът беше да каже:
конкретното лице не е включено, защото е заличено въз основа на
еди-какво си… А не да обяснява какво се прави по принцип. Едно
лице иска удостоверяване за себе си, не иска удостоверяване за
изборния процес в България, както отговаря ГРАО.
МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Мисля,

че

предложението, което направи господин Чаушев.

най-разумно

е
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте предложението
на Мария, допълнено от господин Чаушев: да препратим отговора на
ГРАО.
Колеги, който е съгласен с това предложение, моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – 1.
Приема се.
МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Имам

още

едно

писмо

от

общинската избирателна комисия – Ценово, област Русе, което е
изпратено и до Бойко Борисов като министър-председател, и до
Симеон Дянков като министър на финансите. В него се казва:
На 11 март 2012 г. произведохме избор на кмет на кметство в
с. Долна Студена, община Ценово, област Русе. С наше решение сме
казали

как

се

определя

възнаграждението.

Със

съжаление

отбелязват, че до 3 май не са им изплатени възнагражденията и ни
молят за съдействие.
С

оглед

на

константната

практика

на

Централната

избирателна комисия съм подготвила писмо, с което уведомяваме
главния секретар на Министерския съвет господин Желязков, че му
изпращаме писмо с вх. № 570 от 07.05.2012 г. на ЦИК, получено от
ОИК – Ценово, за неизплатени възнаграждения на членовете на
комисията. И молим да нареди проверка по случая.
Ще ви моля, ако сте съгласни с този проект за писмо, както
сме правили във всички останали подобни случаи, да гласувате това
предложение.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Приема се.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, в „Държавен вестник”,
бр. 34 от 4 май 2012 г. е обнародван Указ на президента за
насрочване на частичен избор в с. Пиргово на 7 октомври 2012 г. .
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Това е само за информация – има време за хронограмата, но през м.
август изтича срокът за регистрациите. А днес изтича срокът, ако ще
правим нещо по книжата. Затова го докладвам.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има още две регистрации.
Колеги, моля ви да гласуваме решение за допускане на
политическа партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за
участие в новия избор за общински съветници в община
Белоградчик, област Видин, насрочен на 22 юли 2012 г.
„Постъпило
„БЪЛГАРСКИ

е

заявление

от

политическа

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”,

подписано

партия
от

представляващия и председател на партията Георги Чавдаров
Анастасов, заведено под № 10 на 4 май 2012 г. в регистъра на
партиите и коалициите от партии за участие в новия избор за
общински съветници в община Белоградчик, област Видин,
насрочен на 22 юли 2012 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 04.05.2012 г. от СГС –
ФО, 7 състав, по ф.д. № 11104/2002 г. и удостоверение от Сметната
палата № 48-00-998 от 04.05.2012 г. за внесени от партията
финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 64-МИ
от 5 август 2011 г. и притежава удостоверение № 24 от 5 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

„БЪЛГАРСКИ

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в новия избор за общински
съветници в община Белоградчик, област Видин, насрочен на 22 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

16
Р Е Ш И:
Допуска

политическа

партия

„БЪЛГАРСКИ

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в новия избор за общински
съветници в община Белоградчик, област Видин, насрочен на 22 юли
2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Решението е № 1829.
И последната регистрация от днес до момента е за допускане
на политическа партия „Политическо движение ЕВРОРОМА” за
участие в новия избор за общински съветници в община
Белоградчик, област Видин, насрочен на 22 юли 2012 г.
„Постъпило е заявление от политическа партия „Политическо
движение

ЕВРОРОМА”,

подписано

от

представляващия

и

председател на партията Цветелин Цанов Кънчев, заведено под № 15
на 7 май 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за
участие в новия избор за общински съветници в община
Белоградчик, област Видин, насрочен на 22 юли 2012 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 04.05.2012 г. от СГС –
ФО, 7 състав, по ф.д. № 135/2001 г.; удостоверение от Сметната
палата № 48-00-1000 от 04.05.2012 г. за внесени от партията
финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно от
представляващия партията Цветелин Цанов Кънчев в полза на
Мария Георгиева Краева.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 60-МИ
от 5 август 2011 г. и притежава удостоверение № 20 от 5 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 „Политическо движение
ЕВРОРОМА” за участие в новия избор за общински съветници в
община Белоградчик, област Видин, насрочен на 22 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

„Политическо

движение

ЕВРОРОМА” за участие в новия избор за общински съветници в
община Белоградчик, област Видин, насрочен на 22 юли 2012 г.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до 24 часа от съобщаването му.”
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Решението е № 1830.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № 559 от
4.05.2012 г.

е постъпило писмо от началника на Районно

управление „Полиция” – Кърджали, който ни моли да му бъдат
предоставени оригиналните избирателни списъци от Република
Турция на две избирателни секции – 294700121 и 294700122, където
лицето Керим Мюмюн Мюмюн е гласувало и фигурира в
избирателните списъци на тези две секции.
Наистина тези избирателни списъци се намират при нас и
моля с протоколно решение да упълномощим член на избирателната
комисия и двама сътрудници да ги издирят, но моето предложение е
да не бъдат предоставени оригиналите, а четливо копие, заверено от
ЦИК, тъй като ние при следващо поискване от другаде няма да
разполагаме с избирателни списъци.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, предлагам да подкрепим
госпожа Грозева. Моля да гласуваме това предложение.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Упълномощаваме госпожа Грозева с двама сътрудници да
издири списъците.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз докладвах вече за частичния
избор в Пиргово. Никой не каза нищо за книжата.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, някой открил ли е някакви
проблеми, забележки във връзка с книжата, защото днес изтича
срокът? – Няма.
Да приемем, че няма такива предложения и книжата са в
идеално състояние.
БИСЕР

ТРОЯНОВ:

Уважаеми

колеги,

няколко

възнаграждения. Преди това общинската избирателна комисия в
Пловдив ни е сезирала с обстоятелството,че от началото на годината
до момента не са изплатени никакви възнаграждения от страна на
общината, дирекция Счетоводство и разчитат на нашето съдействие
за решаване на възникналия проблем. Предлагам да подготвим едно
писмо до главния секретар на Министерския съвет господин
Желязков, да препратим този сигнал от ОИК – Пловдив, към него за
неизплатени възнаграждения и да го помолим да нареди една
проверка по случая, за да се разпореди изплащането на тези
възнаграждения.
МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Моля

ви

да

гласуваме

предложеното от господин Бисер Троянов писмо.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Приема се.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Общинската избирателна комисия в
Столична община претендира

заплащане на възнаграждение за
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проведено заседание на 20 април 2012 г., на което са присъствали
цялото ръководство и 28 членове на комисията. Заседанието е
проведено с правно основание по чл. 277, ал. 1 от Изборния кодекс.
От държавния

бюджет предлагам

да бъде

изплатено

това

възнаграждение.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен да се
изплати възнаграждение на ОИК – Столична община, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Приема се.
БИСЕР

ТРОЯНОВ:

От

ОИК

–

Смолян

претендират

възнаграждение за две заседания. Едното е на 25 април 2012 г., с
което са освободили общински съветник, и два дни по-късно – на 27
април 2012 г., когато са избрали следващия от съответната листа
общински съветник. Предлагам първото заседание да бъде платено
от общинския бюджет по чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, а второто
заседание – по чл. 277 от Изборния кодекс. И на двете заседания са
присъствали пълният състав на комисията.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, ако сте съгласни с
предложението

на

господин

Троянов,

моля

да

гласувате

възнаграждение за ОИК – Смолян.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Приема се.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Общинска избирателна комисия –
Гулянци, област Плевен, претендира заседание, проведено на 27
април 2012 г. в пълен състав на комисията. Заседанието е проведено
по реда на т. 15 от Решение 1098 ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на
ЦИК. Това е по повод вземане на решение за отваряне на
помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали по
повод връщането на избирателните списъци от Териториално звено
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„ГРАО” в Плевен. Моля това възнаграждение да бъде изплатено от
държавния бюджет.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен да бъде
изплатено това възнаграждение от държавния бюджет на ОИК –
Гулянци, област Плевен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Приема се.
БИСЕР ТРОЯНОВ: ОИК – Свиленград, област Хасково,
претендира за заседание, което те са провели на 2 май 2012 г. –
отново по т. 15 от Решение № 1098 ПВР/МИ от 6.10.2011 г. на ЦИК.
На 2 май са взели решение в присъствието на ръководството и на 13
от членовете на общинската избирателна комисия да отворят
запечатаното помещение, където се съхраняват запечатаните книжа
и материали и да поставят обратно проверените и получени от ТЗ
„ГРАО” – Хасково, избирателни списъци в изборите за общински
съветници и кметове от първи и втори тур. На следващия ден трима
упълномощени членове на общинската избирателна комисия са
извършили фактическото внасяне на избирателните книжа. Затова
за тези трима членове се претендират три дежурства на 3 май 2012 г.
на същото правно основание. И двете възнаграждения да бъдат
изплатени от държавния бюджет.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с така
направения доклад, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Приема се.
БИСЕР

ТРОЯНОВ:

ОИК

–

Благоевград

претендира

дежурства на 2 април 2012 г. по Решение 1486-МИ. Дежурството е
дадено от председателя и секретаря,

които са подготвили

заседанието, проведено на следващия ден – 3 април 2012 г., в състав:
председател, секретар и 13 членове на общинската избирателна
комисия. Заседанието е проведено по реда на чл. 277, ал. 1 от
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Изборния кодекс. Освободили са общински съветник и на негово
място са обявили следващия от същата листа. Предлагам двете да
бъдат изплатени от държавния бюджет.
На 27 април 2012 г. председателката на комисията в реда на
една традиция, която се е наложила, е обявила решението за избран
общински съветник на заседание на Общинския съвет – Благоевград,
и е прочела клетвата на новоизбрания общински съветник. Това
дежурство на председателката да бъде изплатено от общинския
бюджет.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Трябва да им пишем в писмото, че
ОИК няма такива правомощия. (Уточнения.)
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има две предложения.
Госпожа Сидерова предлага да бъде изпратено писмо до общинската
избирателна комисия в Благоевград, с което да бъдат уведомени, че
председателят на ОИК по закон няма право да чете клетвата, с която
встъпва в длъжност общински съветник. Моля ви да гласуваме това
предложение.
ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Ако ще им пишем такова писмо,
да изпратим писмо с такива съдържание до всички общински
избирателни комисии.
МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Подлагам

на

гласуване

предложението на госпожа Сидерова: да бъде изпратено писмо, с
което председателката на ОИК – Благоевград да бъде уведомена, че
няма право да чете клетва, която да бъде повторена от съответния
общински съветник.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да се посочи, че функциите им се
изчерпват с издаване на удостоверение и нямат право да изпълняват
функции на сесии на общинския съвет.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с това
предложение, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 6, против – 8.
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Нямаме решение.
Тогава остава да гласуваме предложението на господин Бисер
Троянов да се изплати възнаграждение на председателката за
дежурството на 27 април.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 9, против – 6.
Не се приема – няма да се заплаща.
Колеги, който е съгласен да се изплатят останалите
възнаграждения, както бяха докладвани: дежурствата на 2 април и
заседанието на 3 април 2012 г., моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Приема се.
БИСЕР ТРОЯНОВ: Общинската избирателна комисия –
Пещера претендира възнаграждение за заседание на 12 април 2012 г.
в пълен състав на комисията, когато са освободили общински
съветник. Предлагам това заседание да бъде изплатено от
общинския бюджет. Заседание са провели и на 17 април – отново в
пълен състав на комисията, което е по чл. 277 от Изборния кодекс,
на което са обявили следващия от същата листа. Предлагам
възнаграждението да бъде изплатено от държавния бюджет.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с така
направения доклад, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Приема се.
Първо ще докладвам едно удостоверение за наблюдател.
Помолени сме от Института за развитие на публичната среда да
издадем удостоверение за наблюдател на господин Иван Петров
Бедров, че е регистриран за наблюдател на изборите за общински
съветници и кметове на 13 май 2012 г. като упълномощен член на
Института за развитие на публичната среда.
Колеги, който е съгласен с предложението, моля да гласува.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Приема се.
Сега възнаграждения. Общинската избирателна комисия в
община Велико Търново, област Велико Търново, претендира едно
дежурство на 4 май 2012 г. от страна на председател, заместникпредседател, секретар и един член, когато са получили списъци от
ГД „ГРАО” след приключила проверка и във връзка с приемането
на тези материали. Предлагам да бъде изплатено дежурството на
тези четири членове на ОК – Велико Търново, от държавния бюджет
на основание наше Решение № 1486-МИ.
Колеги, който е съгласен да бъде изплатено това дежурство
на ОИК – Велико Търново, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Приема се.
Още едно предложение за изплащане на възнаграждение за
заседание на общинската избирателна комисия – Монтана, на което
са присъствали председател, заместник-председател и 13 членове.
Основанието е Решение № 1486, т. 3.1., буква „д” – за подаден
сигнал срещу кандидат за кмет на с. Стубел за участие в изборите.
Вследствие на този сигнал се събира общинската избирателна
комисия и решава да остави без разглеждане сигнала, подаден с вх.
№ 381 от 26 април 2012 г. Обвиняват го за едноличен търговец, но
от 1 януари 2012 г. той е заличен.
Колеги, който е съгласен да се изплати възнаграждение за
едно заседание на общинската избирателна комисия в Монтана,
моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Приема се.
И последното, което имам да ви докладвам, е искане за
изплащане на възнаграждение на общинската избирателна комисия –
Бойчиновци, във връзка със съхраняване на върнати от ГД „ГРАО”
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избирателни списъци и декларации от проверка за двойно гласуване
и приемане на тези документи. Искането е за дежурство на
заместник-председател, секретар и двама членове във връзка с
приемането на тези книжа.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Приема се.
Госпожо Солакова, заповядайте за доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ако искате да гласуваме
проекта на писмо до главния секретар на Министерския съвет.
Проектът ви е раздаден и е въз основа на решение от съвместното
заседание на експертната комисия по архивиране и работна група
1.7. От името на работна група 1.7. внасяме този проект до главния
секретар на Министерския съвет, за да поискаме информация за
движението и изпълнението на план-сметката на ЦИК по бюджета
на комисията до момента – до 30 април т.г., както и информация за
това

как

върви

доставката

на

офис-техника

и

най-вече

компютърните конфигурации за Централната избирателна комисия.
И резултатите от предприетите действия във връзка с писмо с изх.
№ 758 от 18.11.2011 г. Ако трябва да напомним, през м. ноември
това писмо е докладвано от господин Паскал Бояджийски и беше по
повод внесения законопроект за държавния бюджет за 2012 г. В
писмото бяха поставени няколко въпроса. Администрацията на
Министерския съвет беше уведомена за предстоящи нови избори,
които бяха вече насрочени за 11 март 2012 г., за въпроси свързани с
материално-техническото обезпечаване на комисията с оглед на
срока на тристранното споразумение за предоставяне на помещения
в сградата на Народното събрание на площад „Александър І” и др.
С това искаме информация за резултатите от предприетите
действия. С това писмо се ползваме да ги уведомим за
необходимостта от финансово обезпечаване на дейностите по
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обработка и архивиране на материалите от изборите през 2007 г. и
тяхното предаване на Държавния архив. За целта ги каним на среща,
на която да присъства главният секретар и ако той прецени, и
експерти по неговата администрация по конкретно поставените
въпроси.
Предлагам да изпратим писмото до главния секретар.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, който е съгласен с така
докладваното писмо от госпожа Севинч Солакова, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Приема се.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Думата има госпожа
Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, с Решение
№ 1611-МИ от 6 февруари сме определили възнаграждение на
общинската избирателна комисия в Чирпан за произвеждане на
местен референдум в с. Яворово. Този референдум трябваше да се
произведе на 18 март 2012 г., но не се произведе и със заповед на
областния управител се отложи за 13 май 2012 г. В нашето решение
тяхното

възнаграждение

е

определено

с

дата

18

март,

а

референдумът ще бъде сега, в неделя.
Предлагам ви да приемем едно решение за изменение на
Решение № 1611-МИ от 6 февруари 2012 г.
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и чл. 7,
ал. 2 и 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Навсякъде в Решение № 1611-МИ от 6 февруари 2012 г.
датата „18 март” да се чете „13 май”.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Дюкенджиева.
Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Решението е № 1831.
Госпожо Манахова, заповядайте.
АННА МАНАХОВА: Колеги, докладвам писмо от общинска
избирателна комисия – Твърдица, вх. № 524 от 25 април 2012 г. за
изплащане на възнаграждение за едно заседание, проведено на 11
април 2012 г., на което са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и 14 члена. Правното основание е чл. 276 от
Изборния кодекс във връзка с чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА. Предсрочно
са прекратени пълномощията на общинския съветник Методи
Методиев от „Атака” поради подадена от него молба, и е обявен
следващият кандидат от листата на политическа партия „Атака”.
Първоначално документите бяха изпратени и подписано само от
член на ОИК. Съответно по мои указания се получи цялата
преписка, подписана от председателя и секретаря. Предлагам да
бъде изплатено от държавния бюджет.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, ако нямате
възражения или забележки, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Приема се.
АННА МАНАХОВА: Колеги, да ви напомня, че в петък на
заседанието докладвах писмо до ЦИК с вх. № 556 от Пламен Делев –
Дирекция „Близък Изток и Африка” в Министерството на външните
работи. Централната избирателна комисия на Арабска република
Египет кани двама наши представители на първия тур на изборите
на 23 и 24 май 2012 г. като наблюдатели.
Трябваше да си помислите дали някой има желание да отиде.
Напомням, че разходите по настаняването и вътрешния транспорт са
за сметка на посрещащите, а съответно трябва да бъде уредено
пътуването дотам. И от Министерството на външните работи ни
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молят да дадем бърз отговор, защото няма време да се организира
пътуването.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз съм говорил с колегата Мариана
Христова и ние с нея сме готови да заминем, ако разбира се
комисията няма някакви възражения.
АННА МАНАХОВА: Госпожа Елена Маркова движи
преписката. Аз докладвам вместо нея. Тя е говорила и знае какво
трябва да се свърши.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, аз ви предлагам
да гласуваме решение, с което да командироваме господин
Владимир Христов и госпожа Мариана Христова, тъй като пътните
не се поемат от приемащата страна. Ако няма други желаещи, ви
предлагам господин Владимир Христов и госпожа Мариана
Христова да бъдат командировани в Арабска република Египет като
наблюдатели на изборите, които се произвеждат на 23 и 24 май 2012
г.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение.
Да се изпрати писмо до Министерството на външните работи,
че сме определили представители на ЦИК за наблюдатели на
изборите в Египет.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, предлагам ви проект за
решение, който касае заплащането на преброителя за компютърната
обработка в ОИК на протоколите на СИК, съгласно т. 6.2. от
договора

за

компютърна

обработка

на

протоколите

при

произвеждането на нови и частични избори. Във връзка с това съм
подготвил решение за определяне размера на възнаграждението за
извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на
СИК за резултатите от провежданите нови избори за кмет на
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кметство Габрене, община Петрич, област Благоевград, кмет на
кметство Чудомир, община Лозница, област Разград, кмет на
кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград, кмет
на кметство Вълково, община Сандански, област Благоевград, кмет
на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас и за общински
съветници в община Кюстендил, област Кюстендил на 13 май
2012 г.
„На основание т. 6.2. на договор № МС-41/21.04.2012 г. за
компютърна обработка на протоколите на СИК в ОИК от
произвежданите на 13 май 2012 г. нови избори за кмет на кметство
Габрене, община Петрич, област Благоевград, кмет на кметство
Чудомир, община Лозница, област Разград, кмет на кметство
Струмешница, община Петрич, област Благоевград, кмет на
кметство Вълково, община Сандански, област Благоевград, кмет на
кметство Дебелт, община Средец, област Бургас и за общински
съветници в община Кюстендил, област Кюстендил и утвърдената с
договора офертна цена Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Определя размера на възнаграждението на преброителя за
компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи
тур на изборите на 13 май 2012 г., както следва:
ОИК – Петрич, област Благоевград

- 120 лв. с ДДС

ОИК – Лозница, област Разград

- 120 лв. с ДДС

ОИК – Петрич, област Благоевград

- 120 лв. с ДДС

ОИК – Сандански, област Благоевград - 120 лв. с ДДС
ОИК – Средец, област Бургас

- 120 лв. с ДДС

ОИК – Кюстендил, област Кюстендил - 4760 лв. с ДДС
2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на
20 май 2012 г.

определя

размера

на

възнаграждението

на

преброителя за компютърната обработка за втори тур в съответната
ОИК:
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ОИК – Петрич, област Благоевград

-

84 лв. с ДДС

ОИК – Лозница, област Разград

-

84 лв. с ДДС

ОИК – Петрич, област Благоевград

-

84 лв. с ДДС

ОИК – Сандански, област Благоевград -

84 лв. с ДДС

ОИК – Средец, област Бургас

84 лв. с ДДС”

-

Обърнете внимание, че първата и третата ОИК се повтарят и
ще ви кажа защо. Става въпрос за две различни кметства. Въпросът
беше дали да запишем сумата общо 240 лв. с ДДС. Подвоумих се и
вместо да запиша една сума от 240 лв., записах на два пъти по 120
лв., защото в т. 2 е възнаграждението за произвеждане на втори тур.
Възможно е в едното кметство да има втори тур, а в другото да няма
и затова съм оставил така въпроса. Що се отнася до общинската
избирателна комисия в Кюстендил, току-що уточних, че броят на
секционните избирателни комисии е 119 и няма да имат подвижна
избирателна секция. 119 е умножено по 40 лв. на секция и сумата е
4760 лв.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам въпрос. Аз лично считам, че на
ОИК – Петрич, трябва да определим само една сума от 120 лв.
Прощавайте, но това са само два секционни протокола. Няма нужда
за всеки един от тях да се плаща по 120 лв. Те няма да вършат тези
дейности за всяка една секция, а имат един пункт в общинската
избирателна комисия. Както има общини, в които някое кметство ще
е с две секции, така и тук от двете кметства ще пристигнат два
протокола. Защо трябва да е двойна сумата? Лично аз считам, че те
трябва да договарят една сума. Така считам аз и ви предлагам на
вниманието да обсъдим този въпрос. В ОИК – Петрич, където в две
кметства се провеждат избори, според мен трябва да има само едно
възнаграждение.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ : Аз правя предложение, а както реши
комисията. Този въпрос не е обсъждан по време на преговорите с
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„Информационно обслужване” АД. Има право госпожа Сидерова, но
не ни е минало през ума, че може да има такъв вариант, за да го
обсъдим предварително. Госпожа Сидерова е права дотолкова
доколкото ще бъде една комисия, но ще има две различни листи. В
края на краищата комисията ще реши как да бъде.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предложенията са две
по отношение на ОИК – Петрич. Едното е на ОИК – Петрич, област
Благоевград вместо две възнаграждения по 120 лв. да се определи
едно възнаграждение от 120 лв. Другото е по проекта, с който
разполагате.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Госпожо председател, аз считам,
че на преброителя трябва да се заплати за двата избора, защото става
въпрос за два избора: избор в едно кметство и избор в друго
кметство. Ако ние плащаме за брой протокол за един избор и имаме
две секции, съм съгласна, че те трябва да получат според броя
секции. Тяхната оферта нямаше този смисъл, който каза госпожа
Сидерова с нейното предложение, защото става въпрос за отделен
вид избор и затова считам, че колегата Емануил Христов коректно е
подготвил проекта. Но искам да предложа там, където пише ОИК –
Петрич, област Благоевград, да се изпише по-подробно: за обработка
на протоколите в ОИК – Петрич, област Благоевград, за избор в
кметство Габрене, а ако искате да отбележим и броя на протоколите.
Тоест, да бъде по-подробно разписано в решението.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Преди 2 седмици правихме такова
решение и сегашното е направено по същия образец, а в самия
договор с „Информационно обслужване” е казано: до 50 протокола –
еди-какво си заплащане. Да не се получи разминаване. Аз не знам за
кметовете на кметства дали протоколите са един или два. Трябва да
питам всички поотделно. Сигурен съм, че са до 50.

31
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Колега Христов, разбрах ви и
приемам вашите аргументи, затова оттеглям моето предложение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Можем в скоби да
сложим кметството. (Уточнения.)
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ще добавя и номера на договора и
точки 1 и 2 на решението придобиват следното съдържание:
„1. Определя размера на възнаграждението на преброителя за
компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи
тур на изборите на 13 май 2012 г., както следва:
ОИК – Петрич, област Благоевград
(за кметство Габрене)

- 120 лв. с ДДС

ОИК – Лозница, област Разград

- 120 лв. с ДДС

ОИК – Петрич, област Благоевград
(за кметство Струмешница)

- 120 лв. с ДДС

ОИК – Сандански, област Благоевград - 120 лв. с ДДС
ОИК – Средец, област Бургас

- 120 лв. с ДДС

ОИК – Кюстендил, област Кюстендил - 4760 лв. с ДДС
2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на
20 май 2012 г.

определя

размера

на

възнаграждението

на

преброителя за компютърната обработка за втори тур в съответната
ОИК:
ОИК – Петрич, област Благоевград
(за кметство Габрене)

-

84 лв. с ДДС

-

84 лв. с ДДС

-

84 лв. с ДДС

ОИК – Сандански, област Благоевград -

84 лв. с ДДС

ОИК – Средец, област Бургас

84 лв. с ДДС”

ОИК – Лозница, област Разград
ОИК – Петрич, област Благоевград
(за кметство Струмешница)

ПРЕДС.

КРАСИМИРА

-

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

предложението да се добави номерът и датата на сключване на
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договора, както и да се добави съответният вид избор, за който се
плаща възнаграждението на ОИК – Петрич.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13, против – 1.
Решението е № 1832.
Заповядайте, госпожо Манахова.
АННА МАНАХОВА: На предходно заседание докладвах
постъпило с вх. № 523 от 25.04.2012 г. писмо от ГД „ГРАО”, с което
ни бяха препратени след обработка листите с установени
избиратели, които са осъществили двойно гласуване. И тъй като
господин Христов изказа желание да подготви по-разширен текст на
писмото

за

препращане,

ползвайки

предходното

писмо

за

президентските избори, сега той е изготвил такъв текст. И тъй като
му се наложи по-рано да напусне заседанието, предлагам да ви
запозная с него.
„До Главния прокурор на Република България
господин Борис Велчев
Уважаеми господин главен прокурор,
В изпълнение на Решение № 1340-МИ от 25.10.2011 г. и
Решение № 1343-МИ от 25.10.2011 г. на Централната избирателна
комисия

Главна

дирекция

„Гражданска

регистрация

и

административно обслужване” в МРРБ извърши проверка за
гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс и дали едно
лице е било придружител на повече от двама избиратели в изборите
за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и при
произведения втори тур в изборите за кметове на 30 октомври 2011
г. Резултатите от проверката са отразени в писмо изх. № 92-00-268
от 25.04.2012 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ, заведено в деловодството на
ЦИК с вх. № 523 от 25.04.2011 г.
Съгласно чл. 167а от Наказателния кодекс гласуването на
лице без избирателни права и гласуването повече от един път е
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престъпление. Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 24
от Изборния кодекс приложено изпращаме Ви горецитираното
писмо на ГД „ГРАО” в МРРБ заедно с приложените към него
списъци на лица, упражнили правото си на глас повече от един път,
както и на лицата, гласували без избирателни права на изборите за
общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.
Моля с оглед на появилите се проблеми при съвместната
работа на ЦИК и разследващите органи при провеждане на
досъдебните производства по повод на нарушенията на изборния
процес при изборите за президент и вицепрезидент на републиката,
произведени на 23 и 30 октомври 2011 г. да обърнете внимание на
следните обстоятелства:
1. При
документи

изпращане
към

отбелязванията

на

приложените

компетентните
(подчертаванията)

към

прокуратури
в

настоящото
да

съответните

запазите

извадки

от

избирателните списъци, за да не се налага извършване на проверка
на всички лица, гласували в съответните секции.
2. С

оглед

на

процесуална

икономия

и

значително

облекчаване на съвместната ни работа молим да укажете на
компетентните

прокуратури

да

се

обръщат

директно

към

общинските избирателни комисии за предоставяне на съответните
избирателни списъци, а не както до сега тези искания да се отправят
от органите на МВР, тъй като по този ред е необходимо нарочно
решение за достъп до запечатаните помещения, където се
съхраняват избирателните списъци, съгласно т. 13 от Решение
№ 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК. Според същото
решение не е необходимо нарочно разрешаване на достъп до
запечатаните помещения, ако исканията са отправени от органите на
съдебната власт.”
Новата идея на писмото беше да се обърне внимание на два
пункта, а не да бъде само препращащо. Едното е при препращане
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съответно на полицейските управления и на районните прокуратури
при ксерокопиране на текста отново да се правят отбелязвания на
хората, тъй като в изпратения към нас екземпляр хората са
подчертани с жълт маркер и когато това се ксерокопира и изпраща,
всъщност не става ясно на получателите кои са лицата и те започват
да правят проверки на всички наред. Другото беше да се опитаме да
спрем практиката всички полицейски управления да се обръщат към
нас с искане да им изпращаме избирателните списъци. Това са двата
пункта, на които господин Христов се е опитал да обърне внимание
в писмото до Главна прокуратура.
По втория въпрос идеята е прокуратурите директно да
изискват от ОИК списъците, тъй като те се намират в стаите на
комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК. (Уточнения.)
Освен извлеченията в избирателните списъци, има списък в
електронен вариант, който важи за територията на цяла България и
моето първоначално предложение беше и него да изпратим на
„ГРАО” за подпис, защото всъщност то върви неподписано. То е
като електронна разпечатка, а „вярно с оригинала” върви само на
самите списъци и извлеченията, но там фигурират и други лица, а не
само тези, за които е установено двойно гласуване. (Обсъждане.)
Колеги, имате ли предложение да редактираме писмото, тъй
като Владимир Христов го е писал, а аз само докладвам.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Може би в т. 2, където им казваме: С
оглед на процесуална икономия и значително облекчаване на
съвместната ни работа молим да укажете на компетентните
прокуратури да се обръщат директно към общинските избирателни
комисии за предоставяне на съответните избирателни списъци, а не
както до сега тези искания да се отправят от органите на МВР” и тук
да се добави „до ЦИК”. Така става по-ясно. Тук да се постави точка
и след това текстът да продължи.
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АННА МАНАХОВА: Идеята беше да се напише така, щото
направо прокуратурата да изисква.
РУМЯНА СИДЕРОВА: От предложения текст това изобщо
не става ясно. Сега като ми каза, разбрах.
АННА МАНАХОВА: Ще го прередактираме.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, закривам
заседанието, тъй като започва срещата с наблюдателите от ОССЕ.
(Закрито в 16,30 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

