
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 166

На  10  май  2012 г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект  на  решение за  обявяване  за  избран  за  народен 

представител.

Докладва: Паскал Бояджийски 
2. Кореспонденция  по  договора  с  „Информационно 

обслужване”.

Докладва: Емануил Христов.

3. Проекти  за  решения  възнаграждения  на  ОИК  и  СИК  и 

комисиите по чл.  242,  ал.  7 от ИК в община Белоградчик,  област 

Видин.

Докладва: Иванка Грозева 
4. Проект за решение за регистрация на наблюдатели.

Докладва: Ерхан Чаушев
5. Искания за отваряне на запечатано помещение с изборните 

книжа и материали.

Докладва: Ерхан Чаушев
6. Предложение  до  Президента  на  Република  България за 

насрочване  на  частичен  избор  в  с.  Житница,  община  Провадия, 

област Варна.

Докладва: Мария Мусорлиева



7. Кореспонденция  и  възнаграждения  на  общински 

избирателни комисии за заседания и дежурства.

Докладват:  Паскал  Бояджийски, 
Ерхан Чаушев, Емануил Христов, Красимира 
Медарова, Венцислав Караджов.

8. Приемане  на  протоколно  решение във  връзка  с 

командировката  на  членовете  на  ЦИК  Мариана  Христова  и 

Владимир Христов  като  наблюдатели  на  изборите  за  президент  в 

Арабска република Египет на 23 и 24 май 2012 г.

Докладва: Севинч Солакова

ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Мария Мусорлиева, 

Мая  Андреева,  Румяна  Сидерова,  Сабрие  Сапунджиева,  Севинч 

Солакова, Бисер Троянов, Валентин Бойкинов, Венцислав Караджов, 

Владимир  Христов,  Гергана  Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Иванка Грозева, Паскал Бояджийски и Ралица Негенцова.

ОТСЪСТВАХА: Елена Маркова,  Анна Колушева-Манахова, 

Мариана Христова, Красимир Калинов и Силва Дюкенджиева. 

Заседанието  бе  открито  в  14,35  ч.  и  председателствано  от 

госпожа  Красимира  Медарова  –  председател  на  комисията,  и 

госпожа Румяна Сидерова – заместник-председател.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден  колеги, 

откривам  заседанието  на  Централната  избирателна  комисия 

10 май 2012 г.

Има думата господин Бояджийски да докладва проекта за 

решение за обявяване за избран народни представител.
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ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря,  госпожо 

председател.

Колеги,  председателят  на  Народното  събрание  госпожа 

Цецка  Цачева  е  изпратила  писмо до  Централната  избирателна 

комисия с решение за прекратяване пълномощията на народния 

представител Михаил Ненов Николовски.

В  тази  връзка  ви  предлагам  следния  проект  за  решение 

на Централната избирателна комисия:

„На 9 май 2012 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Конституцията  на  Република  България  предсрочно  са  прекратени 

пълномощията  на  народния  представител  Михаил  Ненов 

Николовски,  избран  от  Единадесети  многомандатен  избирателен 

район – Ловеч, издигнат от ПП „ГЕРБ” в 41-ото Народно събрание.

На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява  за  избран  за  народен  представител  в  Единадесети 

многомандатен изборен район – Ловеч, Николай Нанков Нанков от 

листата на ПП „ГЕРБ”.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на господин Бояджийски. Имате ли коментари? 

Ако  нямате,  който  е  съгласен  с  проекта  за  решение  за 

обявяване за  избран за  народни представител Николай Нанков 

Нанков, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.

Имаме Решение № 1833.

Има  думата  господин  Христов  да  докладва  за  договора  с 

„Информационно обслужване”.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Колеги,  на финалната  права сме 

за  сключването  на  договора  с  „Информационно  обслужване”. 
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Ние няколко пъти го обсъждахме и приехме преди три-четири 

дни  едно  решение,  което  изпратихме  за  съгласуване  в 

Министерския  съвет.  То беше съгласувано  с  „Информационно 

обслужване”. Вчера се получи от Министерския съвет резултат 

относно съгласуването. 

Ако нямате възражения, забележки или въпроси, който е 

съгласен  с  предложението  относно  текста  на  анекса  към 

договора  с  „Информационно  обслужване”  и  цената  на  същия, 

докладвани от господин Емануил Христов, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.

Имаме решение.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  ако  си  спомняте,  на 

миналото  заседание  взехме  решение  относно  определяне 

размера  на  възнаграждението  за  извършване  на  компютърна 

обработка  в  ОИК  на  протоколите  на  СИК  за  резултатите  от 

произвеждането  на  новите  избори  на  13  май.  Ние  обаче  сме 

задължени да вземем подобно решение и за произвеждането на 

частичните  избори  на  13  май  –  на  13  май  ще  има  частичен 

избор  за  кмет  на  община  Съединение,  област  Пловдив.  И 

независимо че договорът за  частичните  избори за  компютърна 

обработка  се  сключва  между  община  Съединение  и 

„Информационно обслужване”, наше задължение е да приемем 

с решение размера на възнаграждението съгласно подписания с 

„Информационно  обслужване”  и  Администрацията  на 

Министерския съвет договор за компютърна обработка.

В тази връзка ви предлагам да вземем следното решение 

относно определяне размера на възнаграждението за извършена 

компютърна  обработка  в  ОИК  на  протоколите  от 

произвеждането  на  частичен  избор  за  кмет  на  община 

Съединение, област Пловдив на 13 май 2012 г.:
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„На основание т.  6.2.  на договор № МС-41/21.04.2012 г.  за 

компютърна обработка на протоколите на СИК в ОИК от частичния 

избор за  кмет на  община Съединение,  област  Пловдив, на 13 май 

2012 г. и  утвърдената  с  договора  офертна  цена  Централната 

избирателна комисия 

Р Е Ш И:

 1. Определя  възнаграждението  на  преброителя  за 

компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи 

тур  на  частичния  избор  за  кмет  на  община  Съединение,  област 

Пловдив, на 13 май 2012 г. в размер на 190 лв. с ДДС.

2. При евентуално произвеждане на втори тур на частичния 

избор  за  кмет  на  община  Съединение,  област  Пловдив,  на 

20 май 2012 г.  определя  възнаграждението  на  преброителя  за 

компютърната  обработка  на  протоколите  за  втори  тур  в  ОИК  – 

Съединение, област Пловдив, в размер на 133 лв. с ДДС.”

Предлагам  да  гласуваме  това  решение.  То  е  напълно  в 

съответствие с подписания договор и утвърдената ценова листа към 

него.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на  господин  Христов  за  възнаграждението  за  частичния  избор  за 

кмет на община Съединение.

Имате ли въпроси? Забележки?

Ако  няма,  който  е  съгласен  с  проекта  за  решение за 

определяне  размера  на  възнаграждението  за  компютърната  на 

частичния избор на 13 май, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.

Имаме Решение № 1834.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Искам  да  докладвам  още  едно 

писмо  от  „Информационно  обслужване”.  Колегите,  които 

присъстваха  на  последното  заседание  съвместно  с 

„Информационно  обслужване”,  знаят,  че  там  се  повдигна 

5



въпросът  за  събиране  на  всички  данни  от  изборите,  които  са 

произвеждани от 2003 г. досега на едно място, тъй като досега 

те  са  били  съхранявани  на  базата  на  различни  сключвани 

договори между съответните централни избирателни комисии и 

„Информационно обслужване” през годините и в една справка, 

която  ви  разпределихме,  представена  от  „Информационно 

обслужване”,  там,  където  пише  „стар  адрес”,  виждате  колко 

различни адреси има. И не само че са различни, но последните 

цифри са и в нет, и в бг, и в уърд, и т.н.

„Информационно обслужване” ни предложи, тъй като те 

съхраняват  данните  от  2003  г.  досега  и  доколкото  аз  имам 

информацията,  тези  данни  продължават  да  се  ползват  от 

специалистите много повече, отколкото бюлетините, които сме 

раздали, нещо повече, „Информационно обслужване” в интерес 

на  добрите  взаимоотношения сами поддържат  тези  сайтове  от 

2003 г.  досега  и дори вероятно заплаща за наименованието на 

сайтовете,  тъй като де факто ние не сме ги изплащали,  в  тази 

връзка  те  предложиха  към  сегашния  сайт  на  Централната 

избирателна комисия да се направи един портал, който да дава 

възможност да се съберат всички стари данни в този портал и 

той да бъде като един домейн на нашия сайт, наречен „cik”. 

В дясната страна,  където пише „нов адрес”,  виждате,  че 

навсякъде последните букви са „cik.bg.”, това е именно нашият 

сайт, различава се само по първата част, преди точката, която е 

различните домейни. Те правят свое предложение, когато става 

дума за местни избори, да дават съкращението „mi”, съответно 

годината  2003.  Предлагат  парламентарните  избори  да  бъдат 

„pi” със съответната година, но вие пък си спомняте, че когато 

гласувахме решенията  за  парламентарни избори,  пишем „НС”, 

така  че  бихме  могли,  ако  ние  решим,  вместо  „pi”  да  пишем 

примерно  „НС  2005”.  Но  това  са  сравнително  дребни  неща, 
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които можем да уточним допълнително.  И съответно изборите 

за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  са  с  „pvr”.  За 

Европейския парламент са „ep” с годината.

Това нещо дава възможност всички данни да се съберат 

на  едно  място,  защото  в  момента  в  лявата  част,  където  са 

старите адреси, това са данни, които се съхраняват на различни 

сървъри.  Тоест  ако  тук  има  пет-шест  различни  неща,  те  са  в 

пет-шест  различни  сървъри,  разделени  включително  и  в 

„Информационно обслужване”, докато сега с договора за сайта 

си  ние  имаме  осигурен  от  „Информационно  обслужване”  наш 

собствен  сървър  с  инициали  съответно  „cik.bg”  и  с  едно 

огромно  пространство.  Затова  тяхното  предложение  е  да 

съберем всичко на едно място, така че само като поддомейн на 

този сайт да може да се извърши обръщението към всички тези 

сайтове.

Тяхното  предложение  е,  че  до  изтичане  на  съответните 

срокове,  които  са  дадени  вдясно,  ще  може  да  се  ползва  и  по 

стария начин, и по новия начин (ако приемем, разбира се, да го 

осъществим), тоест ще останат да съществуват и старият начин 

на  търсене  на  данните,  и  новият  начин.  Но  все  пак  старите 

адреси не се поддържат от никого и в един определен момент 

просто този, който поддържа тези адреси, може да реши, че не е 

необходимо повече да ги поддържа и да ангажира съответното 

място. Затова те ни предложиха и ние обещахме да помислим и 

да дадем мнение по този въпрос.

Разбира се, те ни уведомиха, че тази преработка все пак 

ще струва някакви средства, макар и минимални. Помолихме ги 

да ни изпратят оферта, за да знаем за каква сума става въпрос, 

тъй като тогава не можаха да ни кажат нищо. Днес, малко след 

12 ч. се получи една оферта, която помолих да я разпространят 

на всички. Това е един лист, в който пише „Остойностяване на 
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дейностите за доработка на системата за компютърна обработка 

на  резултатите  от  нови  и  частични  избори  за  общински 

съветници и кметове до 23 октомври 2015 г.

Това  е  предложението,  което  получихме  от 

„Информационно  обслужване”  за  доработка  на  сайта.  Ако 

желаем,  ще трябва  да  задвижим това  нещо и  да  се  договорим 

допълнително как ще стане и какви пари ще струва. Не са тези 

пари, за които е дадена оферта, тя касае нещо друго.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги, 

преминаваме към проектите за решения за възнаграждения.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги,  ще  ви  докладвам решение 

за определяне на възнаграждения на членовете на ОИК и СИК 

за произвеждане на нов избор за общински съветници в община 

Белоградчик,  област  Видин,  който  ще  се  проведе  на  22  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 № 159 от 12 април 

2012г.  на  Президента  на  Република  България  Централната 

избирателна комисия 

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  

ОИК –  Белоградчик,  за  произвеждане  на  нов  избор  за  общински 

съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22 юли 2012 г., 

както и за предаване на изборните книжа, както следва: 

Председател - 540 лева 

Заместник-председател - 486 лева 

Секретар - 486 лева 

Член - 459 лева 
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2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  

СИК за  произвеждане  на  нов  избор  за  общински  съветници  в 

община Белоградчик, област Видин, както следва: 

Председател - 32 лева 

Заместник-председател - 30 лева 

Секретар - 30 лева 

Член - 28 лева 

3. 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.»

Може  би  ви  направи  впечатление,  че  размерът  на 

възнагражденията е както на всички останали комисии, на които сме 

определяли  досега,  изключая  Кюстендил,  тъй  като  съм  взела 

предвид, че Белоградчик има 21 секции и не може да се сравнява със 

109-те,  които  са  в  община  Кюстендил.  Това  е  нормалното 

възнаграждение,  което сме гласували досега  на абсолютно всички 

общински  избирателни  комисии  за  произведените  досега  нови  и 

частични избори.

Затова  ви  предлагам  да  гласуваме  това  възнаграждение  на 

членовете на Общинската избирателна комисия – Белоградчик.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Имате  ли  алтернативни  предложения  за  размера на 

възнаграждението? Приемам, че няма.

Който е съгласен с проекта за решение за възнаграждение на 

членовете  на  общинската  и  секционните  избирателни  комисии  в 

изборите на 22 юли, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.

Имаме Решение № 1835.
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Докладвам  ви  още  един  проект  за 

решение,  с  което  се  определя  възнаграждението  на  комисията 

по чл. 242,  ал.  7  от  Изборния  кодекс,  също  за  новия  избор  за 

общински съветници в община Белоградчик на 22 юли 2012 г.:

На основание чл.  26,  ал.  1,  т.  1 и 2 и чл.  284 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. На лицата, включени в състава на комисиите по чл. 242, 

ал. 7 от ИК, за времето, необходимо за обучението и за работата им в 

съответната комисия 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

Тъй  като  за  общински  съветници  няма  втори  тур,  е 

изключена т. 2, която обезпечава и втория тур.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте  проекта  за 

решение за възнагражденията на комисията по чл. 242, ал. 7.

Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен 

с проекта за решение, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.

Имаме Решение № 1836.

Има два проекта за писмо до Главна прокуратура.
Господин Бояджийски, заповядайте.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Благодаря,  госпожо 

председател.

Колеги,  раздадени  са  ви  два  проекта  за  писма.  Има 

разлика между тях,  макар че  се отнасят  за  едно и също нещо. 
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Разликата  идва  оттам,  че  по-краткото  писмо  е  написано  след 

по-дългото. По-дългото писмо е във връзка с писмо с вх. № 523 

от  25  април  2012  г.  на  Централната  избирателна  комисия.  С 

този входящ номер е пристигнало писмо от ГД „ГРАО”, с което 

ни  уведомяват,  че  в  изпълнение  на  Решение  № 1340  и 

Решение№ 1343 от 2011 г. на Централната избирателна комисия 

Главна дирекция „ГРАО” е извършила 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., както и 

при произведения втори тур на изборите за кметове на общини 

и кметства на 30 октомври 2011 г. Приложени са списъците със 

съответните нарушители. 

На  основание  чл.  26,  ал.  1,  т.  24  от  Изборния  кодекс 

трябва  да  изпратим  тези  данни  на  прокуратурата,  доколкото 

съгласно чл. 167а от Наказателния кодекс гласуването на лице 

без  избирателни  права  и  гласуването  повече  от  един  път  е 

престъпление.  Вече  изпратихме  такива  данни  за  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент.  Практиката  показа,  че  при 

произвеждане  на  досъдебните  производства  разследващите 

органи,  по-скоро тези по чл.  52,  ал.  1,  т.  2  от  НПК,  изпращат 

искания за  оригинали на избирателни списъци от Централната 

избирателна  комисия,  а  в  някои  случаи  –  от  общинските 

избирателни  комисии.  Налага  се  ние  да  препращаме  тези 

искания  на  общинските  избирателни  комисии,  тъй  като 

оригиналите се съхраняват при тях в запечатаните помещения. 

За  отварянето  на  тези  запечатани  помещения  е  необходимо 

искане  до Централната  избирателна  комисия,  решение  за  това 

искане  се  взема  на  заседание,  след  това  ние  да  дадем 

разрешение и  след  това  отново едно дежурство,  с  което  да  се 
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отворят и дадат най-накрая на разследващите органи исканите 

от тях документи.

С  цел  оптимизиране  на  сътрудничеството  между 

избирателните комисии и разследващите органи предлагаме на 

главния  прокурор  да  даде  указания,  на  първо  място, 

отбелязването кои лица са гласували в нарушение на закона да 

се  запазва,  когато  се  изпращат  на  съответните  прокуратури,  а 

исканията  за  предоставяне  на  оригиналите  на  избирателните 

списъци  да  се  отправят  от  съответните  районни  прокурори 

именно  в  качеството  им  на  органи  на  съдебната  власт, 

доколкото  съгласно  Решение  № 1098  от  6  октомври  2011  г. 

няма да се изисква при това положение специално разрешение 

на  Централната  избирателна  комисия  за  отваряне  на 

запечатаните помещения.

Това е първото писмо и ви предлагам да го гласуваме.

Второто писмо е по същество същото, но вече стъпили на 

базата на това, че сме обяснили проблема. То е във връзка с вх. 

№ 586 от 9 май 2012 г., с който входящ номер е едно писмо от 

ГД „ГРАО”. С това писмо са изпратили проверката за гласуване 

в нарушение на правилата на Изборния кодекс в проведените на 

22 април нови избори за кметове на кметства и кмет на община 

Кнежа. 

В тази връзка е изготвеното второ писмо, в което просто 

ги  уведомяваме,  че  оригиналите  на  избирателните  списъци  се 

съхраняват в запечатани помещения в ОИК, за да могат да си ги 

търсят оттам, а не от нас. И молим исканията за предоставянето 

им да бъдат отправяни от прокурори, а не органи по чл. 52, ал. 

1, т. 2. Тоест идеята е същата, само че е преразказана по-сбито. 

И това е направено с ясното съзнание, че ще бъдат две писма. С 

едното писмо ще изпратим списъците за общински съветници и 
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кметове,  а  с  другото  писмо  ще  изпратим  тези  за  изборите  в 

Кнежа.

Това е,  което имам да ви докладвам.  Приемам всякакви 

предложения.  Ако  решите,  може  да  бъде  с  едно  писмо,  ако 

решите – с две. Може би ще бъде по-удачно да е едно писмо и 

то да остане по-дългият вариант и в него просто да се добави, 

че  изпращаме  и  Кнежа.  С  едно  писмо  да  изпратим  и  двете 

проверки и ако счетете,  че е  по-удачен по-дългият вариант,  за 

да  може  да  обясним  защо  искаме  прокурорите  да  изпращат 

искания  до  общинските  избирателни  комисии,  предлагам  по-

дългият вариант.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

доклада  на  господин  Бояджийски.  Всъщност  предложението  е 

да се изпрати едно общо писмо, в което да се включи и Кнежа.

(Коментари извън протокола.)
ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  всъщност  писмата 

станаха  повод  да  стигнем  до  извода,  че  вместо  да  искаме  от 

прокуратурата  да  предприеме  съответни  действия,  е  по-добре 

ние  да  си  променим  нашето  решение,  което  ще  бъде  по-

безболезнено, и да решим проблема, който очевидно стои пред 

нас, а не пред прокуратурата.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Аз  подкрепям  това 

предложение,  но  предлагам  да  оставим  тази  част  от  писмото, 

която  третира  обръщането  на  внимание  на  подчертаните  в 

копията от списъци имена. Защото практиката сочи, че това не 

се  разпространява  надлежно.  Затова  предлагам  да  оставим 

други  абзац.  Тъй  като  това  писмо се  роди  от  идеите,  които  с 

колегата  Манахова  имахме.  Моята  идея  беше  да  облекчим 

решенията за достъп, а идеята на колегата Манахова беше да се 

обърне  внимание  на  това,  което  се  разпраща  –  преписите  от 

списъците.  Първо,  да  се  разпращат  ведно  с  извадката  от  ГД 
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„ГРАО”, и второ, като се копират за  препращане,  да се запази 

подчертаването,  тъй  като  практиката  показа,  че  разследването 

се извършва спрямо всички лица във въпросната секция или за 

всички от извадката, а не само по конкретното лице.

Прецизирам:  да  свалим  третия  абзац,  а  да  запазим 

четвъртия  абзац в дългото писмо. Защото този проблем ще си 

остане, въпреки че ние ще си променим решението.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Докато  изчакаме 

новата  редакция  на  писмото,  продължаваме  с  проект  за 
решение за регистрация на наблюдатели.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С № 576 от 8 май 2012 г. е постъпило 

искане  от  неправителствена  организация  „Прозрачност  без 

граници”  във  връзка  с  регистрация  на  наблюдатели.  Към 

искането  са  приложили  списък  от  имена  на  наблюдатели, 

включително  попълнени  удостоверения  за  наблюдател,  тоест 

става въпрос за имената с данните им. Приложили са и дискета.

Предлагам,  доколкото  тази  неправителствена 

организация  е  регистрирана  за изборите  през  м.  октомври 

2011 г.,  на  основание  чл.  26,  ал.  1,  т.  26,  да  й  се  издадат 

удостоверения  за  наблюдатели  от  страна  на  асоциация 

„Прозрачност  без  граници”  съгласно  приложения  списък. 

Искането е общо за изборите, които ще бъдат произведени през 

м. май 2012 г.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Гласуваме издаване 

на удостоверения на застъпници от „Прозрачност без граници”. 

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам писмо с 

вх. № 579 от 8 май 2012 г., адресирано до Министерския съвет, 

Главния  инспекторат,  гр.  София,  и  Централната  избирателна 
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комисия.  Този  текст  е  свързан  с  едно  сигнално  писмо  на 

господин Александър Хараламбиев,  в който ставаше въпрос за 

Белоградчик  и  прилагане  на  Закона  за  местното 

самоуправление  и  местната  администрация.  Ние  с  писмо  вх. 

№ 361 от 20 април 2012 г. сме уведомили господин Александър 

Хараламбиев,  че  Централната  избирателна  комисия  не 

разполага с правомощия по Закона за местното самоуправление 

и  местната  администрация  и  сме  препратили  преписката  до 

Общинската избирателна комисия – Белоградчик.

Във  връзка  с  получения  отговор  от  Белоградчик  до 

господин Александър Хараламбиев той пише това писмо, което 

аз представям на вашето внимание. Той продължава да твърди, 

че  трябва  да  се  прекратят  пълномощията  на  общински 

съветник. Чета ви завършващата част на това писмо: 

„Уважаема  госпожо  председател  на  ЦИК,  моля  да 

упражните правомощията си по чл.  26, ал.  1, т.  2 от Изборния 

кодекс и да помогнете на ОИК да тълкува правилно закона.

Прилагам  копие  от  писмото  на  ОИК  –  Белоградчик,  и 

копие от заповедта на въпросния областен управител на Видин. 

Считам,  че  обжалвам  абсурдния  отговор  на  ОИК  и  моля  да 

решите жалбата ми съгласно чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК.”

Това  е  искането.  Поради  което  аз  тълкувам  въпросното 

писмо  вече  като  жалба  и  предлагам  да  обсъждаме,  доколкото 

има конкретно адресирана воля да се тълкува това като жалба, 

и да приемем следния проект на решение по нея:

„Постъпила е жалба с вх. № 579 от 08.05.2012 г. на ЦИК от 

Александър Хараламбиев срещу писмо с изх. № 19/03.05.2012 г. на 

ОИК – Белоградчик, до жалбоподателя в отговор на негови сигнални 

писма  с  вх.  №  16/23.04.2012  г.  и  №  17/27.04.2012  г.  на  ОИК  – 

Белоградчик, за нарушение на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА относно 

предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник.
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Иска се ЦИК да реши жалбата съгласно чл. 26, ал. 1, т. 8 от 

ИК и да упражни правомощията си по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ИК.

Жалбата е недопустима.

Съгласно  чл.  26,  ал.  1,  т.  8  от  ИК  ЦИК  разглежда  жалби 

срещу решения и действия на РИК, ОИК и СИК извън страната при 

произвеждането на избори.

В  случая  са  налице  обстоятелства  и  действия  на  ОИК  – 

Белоградчик,  попадащи  в  приложното  поле  на  ЗМСМА  относно 

предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник, по 

който  специален  закон  ЦИК  не  разполага  с  правомощия  по 

прилагането му.

На  основание  чл.  26,  ал. 1,  т.  1  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

  ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба  с  вх.  №  579  от 

08.05.2012 г. на ЦИК от Александър Хараламбиев.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.”

Обжалва се писмо-отговор на ОИК до жалбоподател. То дори 

не е и решение. Поради което аз приемем в случая, че става въпрос 

за  действия  на  Общинската  избирателна  комисия,  затова  е  и 

построен  така  текстът.  Според  мен  по  същество  се  обжалват 

действия на  Общинската избирателна комисия в някаква висяща 

процедура,  която към момента  не  е  завършила и  не  знам как  ще 

продължава занапред.

Предлагам  да  оставим  жалбата  без  разглеждане  като 

недопустима.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на господин Чаушев.  Имате  ли  въпроси,  забележки  или  други 

предложения?

Ако  няма  въпроси,  който  е  съгласен  с  проекта  за 

решение, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.

Решението е № 1837.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, докладвам ви две искания за 

отваряне на запечатано помещение.

Постъпило  е  искане  с  вх.  № 572/09.05.2012  г.  на  ЦИК  от 

ОИК –  Ловеч,  с  искане  за  отваряне  на  помещението,  в  което  се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

на  23  и  30  октомври  2011  г.,  във  връзка  с  искане  рег. 

№ 15875/2012 г.  от  24.04.2012  г.  от  ОД  на  МВР  –  Ловеч,  за 

предоставяне на оригинали на избирателни списъци и информация 

относно членове на Секционна избирателна комисия.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на 

ЦИК  достъпът  до  запечатаните  изборни  книжа  и  материали  в 

помещението, в което същите се съхраняват,  се извършва само по 

разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК. 

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на 

ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. предлагам Централната 

избирателна комисия да

Р Е Ш И:

  „РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което 

се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове 

на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК – Ловеч, област Ловеч. 

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 № 1098-

ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Имате ли въпроси или забележки?

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11, против – 1.

Имаме Решение № 1838.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № 583 от 8 май 

2012  г. е  постъпило  искане  от  Общинската  избирателна 

комисия –  Генерал  Тошево,  за  отваряне  на  изборно  помещение, 

където  се  съхраняват  изборните  книжа и  материали,  за  да  се 

приберат списъците от извършена проверка за двойно гласуване от 

ГД „ГРАО”.

Предлагам да се изпрати писмо до Общинската избирателна 

комисия – Генерал Тошево:

„Във връзка с постъпилото Ваше искане Ви уведомяваме, че 

не  е  необходимо  Централната  избирателна  комисия да  взема 

изрично  решение за  отваряне  на  помещението  за  съхраняване 

изборните  книжа и  материали.  Такова  решение следва  да  вземе 

Общинската избирателна комисия – Генерал Тошево, по реда на 

т. 15 на наше Решение № 1098 от 6 октомври 2011 г., с което да 

определи  членове  да  отворят  помещението  и  да  се  състави 

протокол.”

Това  писмо  е  изготвено  съобразно  практиката  на 

Централната  избирателна комисия.  Става  въпрос за  прибиране 
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на  вече  върнати  документи  във  връзка  с  проверка  на  ГД 

„ГРАО”.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Да се добави само и № 597 към 

входящия номер, защото и при мен има такова искане.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Упълномощавам 

госпожа Сидерова да води заседанието.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

да се отговори с едно писмо на писмата с двата входящи номера 

съгласно  проекта,  който  предложи  господин  Чаушев,  моля  да 

гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ: Получили  сме  писмо  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Драгоман,  но  то  е 

подписано само от секретаря на комисията. Днес бях дежурен и 

се  обадих  по  телефона,  разбрахме  се  да  ни  изпратят  второ 

писмо,  подписано  както  си  е  редно,  от  председателя  и 

секретаря.  Казаха,  че  ще го  направят.  Писмото е  във  връзка  с 

ремонт  на  сградата  в  община  Драгоман,  искат  подмяна  на 

дограмата.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, отлага се.

Предложение до Президента за насрочване на частичен 
избор в с. Житница.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,  на предното 

заседание  оттеглих  доклада  си  поради  това,  че  чакахме 

заверено  копие  на  акта  за  смърт  на  за  съжаление  починалия 

кмет  на  с.  Житница  Стилян  Митев  Стойчев.  Писмото  е  с  вх. 

№ 576  от  7  май  2012  г.  Затова  предлагам  да  одобрим 

предложение  от  Централната  избирателна  комисия  до 

Президента на Република България със следния текст:
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„Общинската избирателна комисия – Провадия, с решение 

№ 270 от 25 април 2012 г.  е  уведомила ЦИК,  че  на основание 

чл. 33, ал. 1, т. 24, чл. 279, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 42, 

ал. 1, т. 2 от ЗМСМА са прекратени пълномощията на кмета на 

кметство Житница, община Провадия, Стилиян Митев Стойчев.

Към  уведомлението  са  приложени:  решение  №  270  от 

25.04.2012 г.  на  ОИК  –  Провадия,  с  което  са  прекратени 

пълномощията на кмета на кметство Житница, община Провадия; 

копие от препис-извлечение от акт за  смърт на Стилиян Митев 

Стойчев.

След като разгледа представените документи, Централната 

избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – 

Провадия, е представила всички необходими документи съгласно 

Изборния кодекс и Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на 

ЦИК.

На  основание  чл.  279,  ал.  1  и  4  във  връзка  с  чл.  278  от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Централната избирателна комисия 

П Р Е Д Л А Г А:

Президентът  на  Република  България  да  насрочи  частичен 

избор  за  кмет  на  кметство  Житница,  община  Провадия,  област 

Варна.”

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен с 

направеното  предложение да  приемем  протоколно  решение за 

изпращане  на  предложение на  Президента  на  републиката  да 

насрочи  частичен  избор  за  кмет  на  кметство Житница,  община 

Провадия, област Варна, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.

Преминаваме към доклади по писма и кореспонденция.
Заповядайте, госпожо Грозева.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, на предишното ни 

заседание ви докладвах писмо от началника на Районно управление 

„Полиция” – Кърджали. Това е една дълга преписка. Най-накрая той 

уточни  какво  точно  иска.  Иска  да  му  бъдат  предоставени 

оригиналите  на  избирателните  списъци  от  Република  Турция  на 

секции № 121 и 122. 

След  доклада  ми  на  предишното  заседание Комисията  с 

протоколно  решение упълномощи  мен  и  двама  сътрудници.  Ние 

издирихме избирателните списъци в чувалите, които се намират на 

съхранение  при  нас,  и  сега  ви  моля  да  решим  оригинала  или 

заверено  копие  да  им  изпратим на  избирателните  списъци.  Става 

въпрос за лице, гласувало два пъти – Керим Мюмюн Мюмюн, който 

е положил подписа си на две места в президентските избори на 23 

октомври.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА: Аз  ви  предлагам  да  им 

изпратим копие, в което, както досега, с маркер повдигаме имената 

на лицето което е гласувало два пъти, за да могат да се ориентират 

по-бързо.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Това  беше  и  моето  предложение в 

предишния ми доклад, но ако тук става въпрос за експертизи, мисля, 

че експертиза на копие не може да се прави. Те искат оригиналите.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА: В  такъв  случай  ще  се 

направи копие от протоколите, които ще останат при нас, и ще се 

изпратят оригиналите.  Но в писмото да се напише изрично, че се 

изпращат оригиналите.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Аз  смятам,  че  би  следвало  да  се 

изпратят  само  листата,  върху  които  фигурира  лицето  Керим 

Мюмюн, а не целият списък, който е огромен. Нали така?

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА: Да.  И  да  се  напише 

„извлечение от оригиналния списък”.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: И понеже искат да им бъде изпратен 

поименният  състав  на  членовете  на  секционните  избирателни 

комисии  и  по  възможност  телефонни  номера,  съм  дописала  в 

писмото:

„Приложено  Ви  изпращаме  списък  на  членовете  на 

секционните  избирателни  комисии  на  изброените  по-горе 

секции.  Централната  избирателна  комисия  не  разполага  с 

телефонните  им  номера.  Тази  информация  би  следвало  да 

поискате от Министерството на външните работи.”

Това  е  писмото,  което  ви  предлагам  да  изпратим,  със 

съответните приложения.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

да изпратим писмо със съдържанието, което предложи госпожа 

Грозева,  на  Районно управление „Полиция” –  Кърджали,  моля 

да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.

Господин Христов, заповядайте.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  има  получени  две 

еднотипни  писма  от  Областна  дирекция  на  МВР  –  Русе,  от 

разследващ полицай Анатолий Тодоров. Писмата са еднотипни, 

с  два  различни  входящи  номера,  понеже  касаят  две  различни 

лица.  Ще ви  прочета  съвсем накратко.  При тях  има  сигнал  за 

двойно  гласуване  на  лицето  Петранка  Николова  Донкова  от 

община Иваново,  област  Русе,  и  в  тази  връзка  той иска  да  му 

дадем  информация  в  кои  секции  е  гласувала  два  пъти,  ако 

можем да установим това нещо, на първия тур на 23 октомври 

за изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

Другото  лице  е  Стефанка  Ганчева  Спиридонова  от  гр. 

Русе, за която има сигнал, че е гласувала два пъти, но на втория 

тур – на 30 октомври.
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В тази връзка аз направих копие от списъците, получени 

от  ГД  „ГРАО”.  Наистина  двете  лица  фигурират  в  двойното 

гласуване  и  е  посочено  в  кои  секции,  защото  се  иска  точно 

това – да им кажем в кои секции са гласували. В същото време 

направих  копие  от  списъците  с  подписите  на  лицата.  Затова 

предлагам  да  изпратим  едно  общо  писмо  в  отговор  на  двете 

еднотипни писма:

„Във връзка с  Ваши писма с  вх.  № 593/10.05.2012 г.  и вх. 

№ 594/10.05.2012  г.  на  ЦИК  и  Ваше  разследване  по  ДП 

№ 713/2012 г. и ДП № 711/2012 г. Ви уведомяваме, че в Централната 

избирателна комисия е получена информация от ГД „ГРАО” в МРРБ 

от  проверката  на  изборните  списъци  за  двойно  гласуване  и 

посочените от Вас лица фигурират в справката за двойно гласуване 

на изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

В тази връзка Ви изпращаме заверени преписи от справките 

на  ГД  „ГРАО”  в  МРРБ,  в  които  е  посочено  къде  е  двойното 

гласуване  и  от  списъците  за  гласуване  в  съответните  секции  с 

положените от лицата  подписи.

Приложение: съгласно текста.”

В  писмото  си  той  пише,  че  преди  това  се  е  обърнал  към 

Общинската  избирателна  комисия  и  тя  му  е  казала,  че  ние 

трябва да им разрешим да отворят помещението и т.н. Но явно 

тук  не  се  налага  отваряне  на  помещението,  тъй  като  тези 

списъци  ги  имаме  при  нас.  Молбата  ми  е  да  изпратим  това 

писмо.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

с предложения проект за едно общо писмо, в което да включим 

отговор  и  за  двете  лица,  за  които  сме  запитани,  до  Областна 

дирекция на МВР – Русе, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  писмо  с  вх. 

№ 580  от  8  май  2012  г.  Общинската  избирателна  комисия  – 

Попово,  ни  уведомява,  че  към  7  май  не  са  й  изплатени 

възнагражденията във връзка с произведения нов избор за кмет 

на кметство Зараево, включително за членовете на секционните 

избирателни комисии, включително на членовете на комисията 

по чл. 242 от Изборния кодекс. Молят ни за съдействие от наша 

страна за решаването на проблема.

Предвид установената практика предлагам да потърсим с 

писмо съдействие от главния секретар на Министерския съвет, 

като  приложено  изпратим  този  сигнал  и  помолим  за 

съдействието  му  за  своевременно  превеждане  на  съответните 

суми от държавния бюджет към общинската администрация, за 

да се изплатят посочените по-горе възнаграждения.

КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Преди  да  гласуваме  това 

писмо, може би е добре аз да ви докладвам едно писмо, което е 

постъпило  от  главния  секретар  на  Министерския  съвет.  То  е 

отправено до заместник-министър председателя и министър на 

финансите  Симеон  Дянков,  но  е  с  копие  до  нас.  Аз  ще  ви 

прочета писмото, след което ще ви уведомя, че в понеделник в 

16 ч. ще се състои срещата с главния секретар Росен Желязков 

във  връзка  с  нашето  писмо,  което  изпратихме,  и  вие  ще 

прецените дали сега да изпращаме това писмо или да изчакаме 

срещата. Няма пречка и да го изпратим.

Текстът на писмото е:

„Уважаеми  господин  Дянков,  уважаема  госпожо 

Медарова,  с  укази  на  Президента  на  Република България  през 

настоящата  бюджетна  година  са  насрочени  избори  за  кмет  на 

кметство и общински съветници в периода март – юли 2012 г. 

Паралелно  с  това  в  Администрацията  на  Министерския  съвет 

постъпват писма за изплащане на възнаграждения за проведени 
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заседания  и  дежурства  на  ОИК,  съгласно  чл.  32,  ал.  2  от 

Изборния кодекс.  В тази връзка  бих желал да Ви информирам 

за следното.

Получените  от  областните  администрации  бюджетни 

заявки за произвеждане на нови избори (мандат 2011 г.-2015 г.) 

и за възнаграждения на членовете на ОИК по Решение № 1501-

Ми от  21  ноември 2011 г.  на  ЦИК са  общ размер на  800 хил. 

лева.  Видно  от  обобщената  информация,  най-голям  дял  са 

възнагражденията  на  ОИК,  СИК  и  комисиите  по  чл.  242  от 

Изборния кодекс. Част от средствата, в размер на 100 хил. лв., 

са осигурени чрез вътрешно преструктуриране на разходите по 

бюджета  на  Администрацията  на  Министерския  съвет  за 

2012 г., програма „Избори”.

Следва  да  отбележим,  че  по  бюджета  на  Министерския 

съвет  за  2012  г.  не  е  налице  възможност  за  финансиране  на 

посочените  по-горе  дейности,  тъй  като  това  би  довело  до 

нарушаване на изпълнението на заложените програми и цели на 

администрацията. С оглед на това, че част от изборите по места 

вече  са  проведени,  сме  изправени  пред  невъзможността  да 

извършим своевременно необходимите разплащания. В същото 

време  председатели  и  членове  на  ОИК  от  цялата  страна  в 

телефонни  обаждания  изразяват  недоволство  от  забавеното 

изплащане  на  възнагражденията  им  и  съобщават  за  тревожна 

тенденция  за  нагнетяване  на  напрежението  в  избирателните 

комисии,  което  би  се  отразило  негативно  върху  изборния 

процес.

Във  връзка  с  гореизложеното,  моля  за  Вашето 

съдействие  за  осигуряване  на  допълнителни  средства  по 

бюджета на Министерския съвет за 2012 г. в размер на 700 хил. 

лв. за нормалното изпълнение на изборните процеси.
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В случай на разбиране и положително решение от Ваша 

страна  сме  в  готовност  да  депозираме  в  Министерството  на 

финансите  предложение  за  корекция.  С  уважение,  главен 

секретар Росен Желязков.”

С  оглед  на  така  постъпилото  писмо  бихме  могли  да 

преценим какво да правим, но при всички случаи ние трябва да 

уведомяваме  Администрацията  на  Министерския  съвет. 

Докладвам ви го в контекста на доклада на господин Чаушев.

Предлагам ви на срещата в понеделник с господин Росен 

Желязков  да  изразим  становище  по  този  въпрос,  а  вече  какво 

ще  бъде  решението  и  предложението  на  министъра  на 

финансите и съответно на главния секретар, ще чуем.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ако  мога  аз  да  взема 

отношение,  аз  считам,  че  е  добре,  че  главният  секретар  е 

изпратил това писмо, но именно в подкрепа на неговото писмо 

трябва да продължим да изпращаме заявките и съобщенията от 

общинските  избирателни  комисии  за  неизплатените 

възнаграждения,  защото  това  по  същество  е  и  необходима 

информация.

В  тази  връзка  ви  предлагам  да  гласуваме  писмото, 

предложено от господин Ерхан Чаушев.  За  да не кажат после, 

че  ние  не  сме  им  предали  информация  и  затова  те  не  са 

предвидили достатъчно средства.

КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Аз  имах  предвид,  че  в 

понеделник ще имаме среща и тогава би следвало да изложим 

тези проблеми. Но не възразявам да гласуваме и писмото.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  с 

текста на писмото, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, пак по една висяща 

преписка сме получили с вх. № 578 от 8 май 2012 г. отговор от 
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главния  секретар  на  Министерския  съвет  във  връзка  с  едно 

наше  искане  за  издаване  на  УП-2  на  член  на  районна 

избирателна комисия.  Може би си спомняте този случай,  член 

на РИК – Бургас, иска да му се издаде УП-2 и ние препратихме 

преписката  до  Министерския  съвет  и  получаваме  въпросния 

отговор,  който  се  изразява  в  следното:  по  отношение  на 

конкретно  изплатените  възнаграждения  и  направените  за 

господин  Даскалов  осигурителни  вноски  с  настоящото  писмо 

изпращаме  преписката  на  Областна  администрация  –  Бургас, 

която е била платец на сумите през посочения период.

Не  знам  какъв  отговор  ще  получим  и  оттам,  аз  сега  ви 

докладвам за сведение, но предлагам да остане към преписката, 

докато  получим  отговора  за  издаването  на  въпросното 

удостоверение.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Това обаче е принципен 

отговор на  Министерския  съвет.  Появиха се  няколко случая и 

това е подходът – областните администрации да издават такива 

удостоверения,  тъй  като  те  са  платците.  А  вие  знаете,  че 

първоначално  ни  бяха  отказали,  така  че  нека  да  запазят  в 

канцеларията  писмото,  за  да  се  знае  този  отговор  и  да  го 

ползваме.

Други доклади?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Имам две възнаграждения и едно 

писмо.

Общинската  избирателна  комисия  –  Сунгурларе,  област 

Бургас, е изпратила искане с  вх. № 595 от 10 май 2012 г. Те са 

провели  едно  заседание  на  7  май,  на  което  са  присъствали: 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  7  членове. 

Заседанието  е  във  връзка  с  отваряне  на  помещението  за 

съхранение на бюлетините от изборите и вземане на решение за 

приобщаване на избирателните  списъци за избор на общински 
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съветници  и  кметове  към  архива  след  направена  проверка  от 

„ГРАО” – Бургас.

Правното  основание  е  Решение  № 1486-МИ,  т.  9,  буква 

„д”.  Предлагам  заседанието  да  бъде  изплатено  от  държавния 

бюджет.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

с  направеното  предложение  от  господин  Христов,  моля  да 

гласува. Благодаря ви.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Общинската  избирателна 

комисия  –  Лясковец,  област  Велико  Търново,  с  вх.  № 596  от 

6 май  2012  г.  е  направила  искане  за  заплащане  на 

възнаграждение за едно дежурство, проведено на 7 май 2012 г. 

Дежурството  е  на  четирима  души:  председател,  заместник-

председател  и  двама  члена  и  е  във  връзка  с  приемане  и 

обработване на избирателните списъци, получени от „ГРАО” – 

Велико  Търново,  за  прибиране  на  същите  в  помещенията  по 

чл. 242.

Предлагам  да  бъде  изплатено  от  държавния  бюджет  по 

Решение № 1486-МИ, т. 9, буква „д” на ЦИК.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  с 

направеното предложение, моля да гласува. Благодаря ви.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Искам  да  докладвам  и  едно 

писмо само за сведение. По електронната поща е получено едно 

писмо от Анна Петкова, съвсем кратко е, ще ви го прочета:

„Здравейте!  Ще  ползвам  възможността  да  се  представя. 

Казвам  се  Анна  Петкова,  радвам  се  да  се  запознаем.  Работя 

като  СО  мениджър  за  „България  СО”  (какво  означава,  нямам 

представа).  Правя  проучване  за  един  от  моите  партньори  и  в 

процеса на работа забелязах „cik.bg”. Имам няколко интересни 
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предложения за вас, бих искала да ви кажа повече за тях. Като 

експерт аз  поддържам сайтове  с  високо качество,  които могат 

да  подхождат  на  вашия  сайт  и  да  му  помогнат  да  получи  по-

добро класиране и трафик. Ако се интересувате,  ще се радвам 

да  ви  изпратя  допълнителна  информация  и  детайли, 

необходими за проекта.”

Казвам,  че е за  сведение,  тъй като тук става въпрос по-

скоро за  търговски сайтове,  за  които има значение имиджът и 

рейтингът  и  класирането  и  се  търсят  повече  външни клиенти. 

Мисля,  че  нашият  сайт  не  се  нуждае  от  такава  търговска 

реклама,  затова  просто го  оставям за  сведение.  Докладвам го, 

защото е получено и е официално заведено.

КРАСИМИРА МЕДАРОВА: А защо да не се свържете с 

нея  да  я  попитате  какво  й  е  направило  впечатление  в  сайта? 

Защото  може  да  има  нещо  конкретно,  което  й  е  направило 

впечатление.  Защо  да  не  чуем  предложението,  тя  не  иска 

търговска  реклама,  не  иска  сключване  на  договор,  не  иска 

възнаграждение.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Щом пише за по-добро класиране 

и трафик, то това се разбира по принцип.

КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  А  какъв  е  проблемът  да  я 

чуем? Аз Ви предлагам да се свържете.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  мисля,  че  не  трябва  да  се 

занимаваме  с  всякакви  дреболии,  които  влизат  в  Централната 

избирателна комисия, но както решите.

КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Аз  ви  предлагам  да  се 

свържем с нея и да чуем предложението.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз държа на моето предложение. 

Има две предложения, да гласуваме.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Гласуваме  първо  най-

отдалеченото предложение.
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Който е съгласен с предложението на госпожа Медарова 

докладваното  писмо  за  сведение  да  бъде  повод  член  на 

Комисията да се свърже с  автора на писмото,  за  да разбере  за 

какви предложения става дума, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10, против – 2.

Има  думата  господин  Паскал  Бояджийски  да  докладва 

проекта за решение за промяна на Решение № 1098.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря, госпожо Сидерова.

Колеги,  разпространен  е  проект  за  допълването  на 

Решение № 1098 във връзка с дискусията, която се разви тук с 

писмата  до  главния  прокурор.  Предлагам на  вашето внимание 

следния проект:

„На  основание  чл.  26,  ал.  1,  т.  1  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Допълва Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на 

ЦИК, както следва:

- в точка 13, изречение първо, след думите „се извършва само 

по  разпореждане  на  съдебните  органи”  се  добавя  „искане  на 

разследващите органи по чл. 52 от НПК”.

По този начин там ще стане едно изброяване, тъй като се 

запазва „или по решение на ЦИК”. Първото е по разпореждане 

на  съдебните  органи,  сега  като  приемем  това,  искане  на 

разследващите органи или по решение на ЦИК. Така че стават 

три  предложения,  с  които  да  отварят  помещенията  без  наше 

разрешение.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, имате проекта за 

решение. Има ли други предложения?

Който  е  съгласен,  моля  да  гласува  предложения  проект 

за  решение  за  допълнение  на  Решение  № 1098-ПВР/МИ  с 

текста, който беше докладван. Благодаря ви.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.

Номерът на решението е 1839.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  И  ако  може,  да  довърша, 

госпожо  Сидерова,  с  доклада  във  връзка  с  избирателните 

списъци и проверката от ГД „ГРАО”. Предлагам и нов вариант 

с  едно  писмо  до  главния  прокурор  да  се  изпратят  и  двете 

проверки – и тази за изборите в Кнежа, и тази за общите избори 

за общински съветници и кметове:

„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 25.04.2012 г.

В  изпълнение  на  Решение  №  1340-МИ  от  25.10.2011  г.  и 

Решение № 1702-МИ от 12.03.2012 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 в новите 

избори  за  кметове  на  кметства  и  кмет  на  община  Кнежа, 

произведени  на  22  април  2012  г.  Резултатите  от  проверката  са 

отразени в писмо изх. № 92-00-301 от 08.05.2012 г. на ГД „ГРАО” в 

МРРБ, заведено в деловодството на ЦИК с вх. № 586 от 09.05.2012 г.

Съгласно  чл.  167а  от  Наказателния  кодекс  гласуването  на 

лице  без  избирателни  права  и  гласуването  повече  от  един  път  е 

престъпление. Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 24 
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от  Изборния  кодекс  приложено  изпращаме  Ви  горецитираните 

писма  на  ГД  „ГРАО”  в  МРРБ  заедно  с  приложените  към  тях 

списъци.

С цел оптимизиране сътрудничеството между избирателните 

комисии  и  разследващите  органи  молим  да  дадете  указания 

отбелязванията  кои  лица  са  гласували  в  нарушение  на  закона 

съгласно  приложените  извадки  от  избирателните  списъци  да  се 

запазват,  за  да  не  се  налага  извършване  на  повторна  проверка,  а 

исканията  за  предоставяне  на  оригиналите  на  избирателните 

списъци да се отправят до общинските избирателни комисии, които 

съхраняват оригиналите на избирателните списъци.

Приложение: съгласно текста”

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

с  предложението  да  бъде  изпратен  един  общ  отговор  до 

Главната  прокуратура  във  връзка  с  направените  искания  за 

проверка за двойно гласуване, моля да гласува. Благодаря ви.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Докладвам по молба на Анна 

Манахова.  Вчера,  докато  е  била  дежурна,  с  нея  се  е  свързал 

председателят на Общинската избирателна комисия – Попово, с 

питане какво да прави с бюлетини, които били върнати от съда, 

след  като  делото  за  касиране  на  изборите  било  приключило. 

Въпросът му е такъв. Там има каса на разположение, доколкото 

разбрах, предложението е да ги съхрани в касата до пристигане 

на  останалите  материали  от  съда  и  решението,  които  също 

трябва  да  се  сложат  в  запечатаното  помещение.  Проблемът  е 

такъв,  че  бюлетините  са  взети  и  сега  трудно  ще  се  установи 

точно в кои торби да се върнат.

(Коментари извън протокола.)
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ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Според  мен  той  не 

трябва  да  ги  прибира,  а  вещото  лице  е  длъжно  да  ги  върне  в 

съда, защото то е получило бюлетините от съда.

ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: От съда са му ги предоставили 

и трябва да ги върне на съда.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз предлагам да се свържем 

с председателя на комисията, защото аз разбрах, че бюлетините 

са при председателя, а не при вещото лице.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Те са при вещото лице.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Ти казваш, че са при вещото 

лице,  а  господин  Бояджийски  казва,  че  са  при  председателя. 

Ако  се  окаже,  че  председателят  е  взел  тези  бюлетини  при 

висящо производство, аз не знам какво може да стане. Но нека 

да уточним.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не, не ги е взел председателят.

(Коментари извън протокола.)
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, отлагаме.

КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Докладвам писмо от главния 

секретар  на  Министерския  съвет  Росен  Желязков  до 

председателя на Народното събрание госпожа Цецка Цачева:

„Уважаема  госпожо  Цачева,  Централната  избирателна 

комисия ползва помещения в сградата на Народното събрание, 

пл.  „Княз  Александър  І”  на  база  сключено  тристранно 

споразумение  между  комисията,  Народното  събрание  и 

Администрацията на Министерския съвет, чийто срок изтича на 

30  юни  2012  г.  Броят  на  ползваните  в  настоящия  момент 

помещения е  21,  в  това  число кабинети за  членовете  на  ЦИК, 

работни  помещения  за  експерти  към  комисията,  архив  и  др. 

Освен това комисията ползва заседателна зала за провеждане на 

заседанията  си,  а  при  произвеждане  на  общи  избори  -  и  зала 

„София”  за  провеждане   на  пресконференции,  брифинги  и  за 
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приемане  на  документи  за  регистрации  на  партии,  коалиции, 

инициативни  комитети,  както  и  протоколи  и  книжа  от 

общински избирателни комисии и компютърната  обработка  на 

резултати.

Част  от  предоставените  за  работа  на  ЦИК помещения в 

периода  между  изборите  се  освобождават  от  комисията  и  се 

ползват  от  членове  и  експерти  на  парламентарни  комисии  и 

служители на администрацията на Народното събрание, като по 

този  начин  се  намалява  броят  на  ползваните  от  ЦИК 

помещения.  Тези  промени  създават  трудности  в  работата  не 

само  на  Централната  избирателна  комисия,  но  и  на 

представителите на Народното събрание.

Към настоящия момент ЦИК продължава работата си по 

произвеждането  на  нови  и  частични  избори  за  общински 

съветници и кметове. С оглед на отговорностите, възложени на 

Централната  избирателна  комисия  с  Изборния  кодекс,  е 

необходимо да се намери решение за устройване на комисията с 

достатъчно работни кабинети и след 30 юни.

Предлагам  да  бъде  обсъдена  възможността  срокът  на 

сключеното споразумение да бъде продължен и на комисията да 

бъдат  трайно предоставени  заеманите  от  нея  кабинети  и  зали. 

Това ще позволи да бъдат предприети действия по осигуряване 

на дейността на комисията със съответни електронни системи, 

които да подобрят нейната работа.”

Писмото е с копие до нас, така че ние трябва да изчакаме 

отговора от Народното събрание.  Но на срещата в понеделник 

също  ще  поставим  този  въпрос,  тъй  като  времето  напредва. 

Докладвам ви го за ваша информация.

За Кюстендил имаме ли информация?

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Разговарях  с  председателя  на 

Общинската избирателна комисия – Кюстендил. Каза, че всичко 
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е  нормално.  Попита  ме  нещо  съществено.  Каза,  че  кметът  на 

Кюстендил инициира слагането на камери и той ме попита как 

да ги сложи, защото е задължен да ги сложи, а от друга страна, 

разбира  се,  че  те  не  може  да  бъдат  срещу  изборните 

помещения.  И  заедно  стигнахме  до  извода  да  ги  сложи  във 

външния коридор за защита от действия на насилие, просто да 

гледат към вратата,  през която се влиза,  и няма грам визия на 

изборното  помещение.  Тоест  той  безкрайно  добре  и  точно 

знаеше какво  да  направи,  като  спази нашите разпореждания  и 

решения.  Снощи имаше  изявления  на  кмета  на  Кюстендил  по 

Би Ти Ви, ако не се лъжа, той наляво и надясно обяснява колко 

е  хубаво  това  слагане  на  камерите.  Така  че,  мисля,  че  сме 

стигнали  до  компромисно  решение,  което  да  удовлетворява 

всички. Той не е питал да ги слага или не, а каза така: госпожо 

Мусорлиева, мислите ли, че е удачно аз да предпазя изборните 

помещения с оглед спецификата на изборния процес...

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, извинявам се, на проведеното 

обучение  в  Кюстендил  с  колегата  Бояджийски  този  въпрос 

отново  ни  беше  поставен  и  дотолкова  доколкото  в  общите 

избори  Централната  избирателна  комисия  категорично  е 

заставала на становище, че камери не могат да се разполагат в 

изборните  помещения,  нито  пред  тях  и  около  тях,  ние 

категорично казахме, че Централната избирателна комисия не е 

променила  становището  си  до  момента  и  че  поставянето  на 

апаратура  за  видеонаблюдение  е  нежелателно.  С  този  отговор 

тогава  въпросът  приключи.  Аз не  зная дали след този  момент 

или  в  по-ранен  момент  председателят  се  е  свързал  с  Вас,  но 

това  беше  последният  ни  разговор  и  той  каза,  че  кметът  е 

настоявал  за  поставяне  на  видеонаблюдение,  но  в  крайна 

сметка  и  аз,  и  колегата  Бояджийски  обяснихме,  че  хората, 

които  контролират  произвеждането  на  изборите,  изборния 
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процес  и  помещенията  –  това  са  СИК  и  ОИК.  Следователно 

кметът  няма  как  да  прецени,  че  трябва  да  постави 

видеонаблюдение. И това категорично беше отказано.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  благодаря  на  колегата 

Андреева, но понеже не са докладвали по този въпрос и не съм 

знаела, че изобщо е стоял, сега ще се свържа с председателя на 

ОИК и ще го питам какво е предприето. Но той ме увери, че ще 

спази  всички  разпореждания  на  Централната  избирателна 

комисия.  Веднага  след  като  се  свържа  с  председателя,  ще  ви 

докладвам.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нали  колегите  са  му 

казали, че не може да има камери!

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Ако  си  спомняте,  миналата  година 

казусът  за  камерите  отново  беше  свързан  с  Кюстендил  и  ние 

изрично  отговорихме,  че  не  могат  да  разполагат  никакви 

апарати за звуко- и видеозапис. Още тогава застанахме на това 

становище  и  изпратихме  писмо  до  Общинската  избирателна 

комисия  –  Кюстендил.  Ние  с  колегата  Бояджийски  сме  се 

придържали към тази теза и по никакъв начин не сме дали дори 

и  незначителна  възможност  той  да  помисли,  че  може  да  се 

разположи някаква камера, така че да не се следи някаква част 

от изборното помещение. За мен това е категоричен риск! Няма 

такава  ситуация,  в  която да се  гарантира,  че това  ще стане на 

сто процента. И тогава, когато говорихме с него, въпросът беше 

поставен  мимоходом.  Просто  каза,  и  както  знаете,  кметът 

отново настоява за поставянето на камери. Ние казахме, че този 

въпрос вече е решен и че кметът е уведомен с писмо от страна 

на  Централната  избирателна  комисия,  че  няма  право  да 

разполага камери. И той каза, значи положението е същото. Да, 

разбира се.  И с това приключи разговорът.  Ние никога не сме 

давали различни указания.
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  За  успокоение  на  всички  в 

Централната  избирателна  комисия,  говорих  с  председателя  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Кюстендил.  Както  казах, 

човекът е изключително коректен, толерантен и изключително 

добре си знае работата. Той е забранил поставянето на камери и 

е  казал  точно с  оглед на нашето решение да  бъдат  изключени 

тези  камери,  които  са  в  училищата  и  които  по  принцип  са 

сложени за охрана, тоест да са в неработен режим по време на 

изборите. Всичко е точно. Благодаря.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА: Заповядайте,  госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви във връзка 

с протоколното ни решение от 7 май 2012 г. за командироване 

на  двама  колеги  за  наблюдатели  на  изборите  в  Арабска 

република Египет на 23 и 24 май 2012 г. Тъй като протоколното 

ни  решение  не  обхваща  дните  за  пътуване,  а  е  логично  да  се 

предвиди пътуване преди деня на изборите и връщане след деня 

на  изборите  и  поради  липса  на  информация  кога  има  удобни 

полети  до  Египет,  предлагам  да  гласуваме  едно  протоколно 

решение колегите да бъдат командировани в периода от 22 до 

25 май 2012 г., като включим и квартирни пари наред с пътни и 

дневни,  защото  не  е  ясно  дали  нощувките,  чиято  издръжка  в 

писмото  беше  отбелязано,  че  са  за  сметка  на  приемащата 

държава, не са само по време на самите изборни дни – 23 и 24 

май. Квартирните пари следва да бъдат одобрени до размера на 

действително  направените  разходи,  удостоверени  със 

съответните документи, които ще представят колегите.

Решението,  което  предлагам  да  гласуваме,  е  Мариана 

Стоянова Христова и Владимир Христов Христов – членове на 

ЦИК, да бъдат командировани за периода 22 – 25 май 2012 г. В 

случай  че  няма  полети  до  и  от  Египет  на  тези  дати,  а  са 
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налични  полети  на  други  дати  и  по  обективни  причини  се 

налага  да  се  пътува  преди  22  или  след  25  май, 

командировъчната  заповед  да  бъде  издадена,  а  Централната 

избирателна  комисия  впоследствие  ще  одобри  конкретните 

дати.

Това  е  алтернативно  предложение,  за  да  не  се  налага 

гласуване преди тяхното заминаване.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  с 

направеното  предложение  от  госпожа  Севинч  Солакова  за 

командироването на нашите двама колеги като наблюдатели на 

изборите в Египет, моля да гласува. Благодаря ви.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.

Колеги, минаваме към възнаграждения.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  511  от 

8 май  2012 г. е  постъпило  искане  от  Общинската  избирателна 

комисия –  Вълчедръм,  за  заплащане  на  възнаграждение  за 

дежурства във връзка с прибирането на избирателните списъци 

от  ТЗ  „ГРАО”,  гр.  Монтана.  Присъствали  са  съгласно  нашето 

решение трима  души  –  заместник-председателят  и  двама 

членове на ОИК – Вълчедръм. 

На основание  т.  9,  б.  „д” от наше  Решение № 1486-МИ 

във  връзка  с  т.  15  от  наше  Решение  №  1264  от  20  октомври 

2011 г.  предлагам  да  се  заплатят  от  държавния  бюджет три 

дежурства на заместник-председател и двама членове от ОИК – 

Вълчедръм, област Монтана.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

да  се  изплатят  три  дежурства  на  ОИК  –  Вълчедръм,  от 

държавния бюджет, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Докладвам ви за  одобрение 

от Централната избирателна комисия справка, на основание чл. 
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32,  ал.  2  от  Изборния  кодекс  относно  положени  дежурства  и 

заседания от ОИК – Главиница, област Силистра.

Общинската  избирателна  комисия  –  Главиница,  са 

провели заседание на 20 април 2012 г., на което са присъствали: 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  14  членове  от 

комисията. На това заседание са взели решение и са прекратили 

пълномощията  на  общински  съветник  от  Единна  народна 

партия и са отменили издаденото му удостоверение.

На  24  април  са  избрали  следващия  в  листата. 

Присъствали са:  председател,  заместник-председател,  секретар 

и 14 членове.

Предлагам изплащане от общинския бюджет.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Как  от  общинския 

бюджет?

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Предлагам ви от общинския 

бюджет, защото те не са избрали на едно заседание следващия в 

листата.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Те даже са длъжни да не 

го  изберат  на  едно  заседание,  защото  трябва  да  му  дадат 

тридневен  срок.  Има  процедури!  Как  ще  плаща  общинския 

бюджет?

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Аз  поддържам 

предложението си  да  им се  изплати от общинския бюджет.  За 

мен са могли в едно заседание да изберат следващия в листата.

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Аз  правя  алтернативно 

предложение.  Заседанието,  на  което  са  прекратили 

пълномощията  му,  да  се  изплати  от  общинския  бюджет,  а 

второто  –  за  обявяването  на  следващия,  да  се  изплати  от 

държавния бюджет.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Първото  е  с  основание 

чл. 30, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация,  второто  е  с  основание  чл.  277  от  Изборния 

кодекс.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  На  20  април  2012  г.  са 

провели дежурство във връзка с подготовка на документите за 

тези  две  заседания  –  на  20  и  на  24  април.  Дежурството  е  на 

председател,  заместник-председател  и  секретар,  основанието е 

наше Решение № 1486-МИ.

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА:  Започваме  гласуване  от 

най-отдалеченото  предложение.  Да  се  изплатят  две  заседания 

на ОИК – Главиница, на 20 април, присъствали са 17 души, от 

общинския  бюджет,  основанието  е  чл.  30,  ал.  6  от  Закона  за 

местното самоуправление  и  местната  администрация;  второто, 

на 24 април,  пак 17 души,  основанието е  чл.  277 от Изборния 

кодекс, от държавния бюджет; и едно дежурство на трима души 

на 20 април, основанието е наше Решение № 1486-МИ.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12, против – 1.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, ОИК – Белоградчик, 

област  Видин,  има  проведено  едно  дежурство  на  2  май  и 

заседание 3 май. Дежурството е на председател и секретар, а на 

заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  12  членове.  Дежурството  на 

председателя и секретаря относно прибиране на избирателните 

списъци  за  кмет  на  община  и  общински  съветници  от  ТЗ 

„ГРАО”  –  Видин,  които  физически  са  отишли,  взели  са 

списъците  от ТЗ „ГРАО” и са ги донесли до Белоградчик,  въз 

основа  на  което  на  3  май  е  проведено  заседание  и  са 

определили  трима  души  от  ОИК  –  Белоградчик,  които 

съвместно  със  служител  от  общинската  администрация  да 

отпечатат помещението, в което се съхраняват изборните книжа 

и материали от произведените на 23 и на 30 октомври избори за 
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президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  общински 

съветници и кметове и да ги приберат.

Правното основание е т. 15 от наше Решение № 1496-МИ 

и т. 8 от Решение № 1098-ПВР.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

да  се  изплати възнаграждение  на  ОИК – Белоградчик,  за  едно 

заседание,  проведено  на  3  май,  присъствали  са  15  души, 

12 членове и 3 от ръководството,  основанието е наше Решение 

№ 1098-МИ, от държавния бюджет и дежурство на двама души 

на 2 май, председател и секретар,  също от държавния бюджет, 

моля да гласува. Благодаря ви.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  ОИК  –  Павликени,  област 

Велико  Търново,  имат  искане  за  заплащане  на  четири 

дежурства, положени на 6 март 2012 г., 12 март 2012 г., 23 март 

2012 г.  и 19 април 2012 г. Дежурствата на 6 март са положени 

от  председател  и  секретар,  на  12  март  –  от  председател  и 

секретар,  на  23  март  –  от  председател  и  на  19  април  –  от 

председател.

Правните  основания  са  съответно:  за  6  март  –  чл.  33, 

ал. 1,  т.  24  от  Изборния  кодекс;  за  12  март  –  т.  9,  б.  „б”  от 

Решение № 1486-МИ от 10 ноември 2011 г.; за 23 март – т. 9 от 

Решение № 1486-МИ от 10 ноември 2011 г.; и за 19 април – т. 9, 

буква „в” от Решение № 1486-МИ на ЦИК.

Ще ви обясня точно какво са извършили. Става въпрос за 

дежурства  за  подготовка  и  изпращане  на  Решение  № 2904  от 

28 февруари  2012  г.  на  ВАС  по  административно  дело 

№ 993/2012 г.  Така  че  основанието  е  чл.  267  от  Изборния 

кодекс.  Проведено  дежурство  във  връзка  с  представяне  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Павликени,  пред 

Великотърновския административен съд по дело № 272/2012 г. 
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на  изискуеми  документи.  Дежурство,  което  е  проведено  за 

изготвяне  на  отговор  на  писмо  на  Районно  управление  на 

полицията – Павликени, по предварително производство № 148 

по  описа  на  Районно  управление  –  Павликени.  И  също  така 

изготвяне  на  писмено  становище  по  касационна  жалба  срещу 

решение  №  146  от  2012  г.,  постановено  по  административно 

дело  №  272  по  описа  за  2012  г.  на  Административен  съд  – 

Велико  Търново,  и  изпращане  на  същото  до  Върховния 

административен съд.

Това  са  тези  дежурства,  които ви докладвах  и които  ви 

моля да изплатим на ОИК – Павликени, от държавния бюджет.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Има ли други становища, 

колеги? 

Който  е  съгласен  да  се  изплати  възнаграждение  от 

държавния  бюджет  на  ОИК  –  Павликени,  на  председател  и 

секретар на 6 март и на 12 март, дежурство на председателя на 

23 март и на 19 април, с основание наше Решение № 1486-МИ, 

с изключение на дежурството на 6 март, където основанието е 

чл. 33 от Изборния кодекс, моля да гласува. Благодаря ви.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Колеги,  и  последно, 

предлагам  ви  да  одобрим  едно  писмо,  което  да  изпратим  до 

главния  секретар  на  Министерския  съвет  господин  Росен 

Желязков,  с  което  да  го  помолим  във  връзка  с  работата  на 

Централната  избирателна  комисия  да  бъдат  закупени  22  броя 

нови  батерии  за  GSM-апарати  и  20  броя  предпазващи  калъфи 

по  шифър  117,  както  са  отбелязани:  за  Blackberry  9780,  HTC 

Desire, NOKIA E 71, NOKIA E 5,  и Samsung GALAXY S.

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Имате  ли  други 

предложения?

Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.

Само  с  едно  уточнение:  ако  телефоните  са  в  гаранция, 

това може би ще покрие смяната на батериите.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Мисля,  че  те  си  имат 

договор и ще се разберат с МТел.

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, ще си позволя да 

докладвам едно възнаграждение.

Постъпило  е  искане  с  вх.  № 494  от  Общинската 

избирателна  комисия  –  Чирпан,  област  Стара  Загора,  за 

изплащане на възнаграждение за едно заседание,  проведено на 

17  април  2012  г.,  на  което  са  присъствали  15  души  – 

ръководството  и  12  членове.  Основанието  е  чл.  277  от 

Изборния  кодекс,  обявили  са  следващ  в  листата  общински 

съветник.

Предлагам  заседанието  да  се  изплати  от  държавния 

бюджет.

Провели са още едно заседание,  на 18 април 2012 г.  във 

връзка  с  постъпило  искане  от  Районно управление  „Полиция” 

за  предоставяне  на  информация  относно  регистрирани 

кандидати  за  общински  съветници.  Присъствали  са  също 

15 души  –  ръководството  и  12  членове.  Основанието  е  наше 

Решение № 1486-МИ.

Предлагам да се изплати от държавния бюджет.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.

Има ли други доклади?

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Само  едно  съобщение.  Преди 

малко разговарях с председателя на ОИК – Лозница. Разбрахме 

се,  че  ще  дойдат  в  9  ч.  сутринта  да  предадат  протоколите. 

Миналия път са чакали много,  обещах й,  че щом дойдат,  ще я 

приемем веднага.
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ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  няма  повече 

доклади. Предлагам да приключим заседанието.

КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Следващото  ни  редовно 

заседание е в понеделник от 14 часа.

(Закрито в 17,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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