
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 168

На  13  май  2012  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Разглеждане на жалби в изборния ден. 

Докладват: Мая Андреева
 Иванка Грозева

2.  Обсъждане на  договора с  „Информационно обслужване” 

АД. 

Докладва: Емануил Христов

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Мая  Андреева, 

Румяна  Сидерова,  Сабрие  Сапунджиева,  Севинч  Солакова,  Анна 

Колушева-Манахова,  Бисер  Троянов,  Валентин  Бойкинов, 

Венцислав  Караджов,   Владимир  Христов,  Гергана  Маринова, 

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Красимир 

Калинов, Мариана Христова, Паскал Бояджийски, Ралица Негенцова 

и Силва Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА: Елена Маркова и Мария Мусорлиева. 

Заседанието  бе  открито  в  14,30  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.



* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам  извънредното  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия на 13 май  2012 г.

Давам  думата  на  госпожа  Грозева  като  дежурен  член  на 

Централната избирателна комисия да докладва. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,   изборният  ден 

започна  нормално.  Всички  общински  избирателни  комисии 

докладваха, че секциите са отворени в 6,00 ч., започнали са работа и 

докладваха ниска избирателна активност в ранните часове. 

В 7,30 ч. се обади председателят на общинската избирателна 

комисия в Кюстендил и ни уведоми,  че  в  някои от  секциите  има 

бюлетини  на  ГЕРБ,  в  които  е  допусната  техническа  грешка,  а 

именно:  в  изписването  на  политическа  партия  ГЕРБ,  в  някои  от 

бюлетините вместо ПП „ГЕРБ” е написано КП „ГЕРБ” и ни уведоми, 

че са взели решение, в което бюлетината за общински съветници за 

нов избор на 13 май 2012 г.  в  община Кюстендил да се  счита  за 

редовна  по  установения  образец,  въпреки  допуснатата  техническа 

грешка при отпечатването на бюлетината, а именно: КП „ГЕРБ” да 

се чете ПП „ГЕРБ”. 

Решението  е  разпратено  до  всички  секционни избирателни 

комисии, разлепено е на таблата пред секциите и фактически това е 

пощата, която пристигна днес, заведена с вх. № 508 от 13.05.2012 г., 

с което общинската избирателна комисия в Кюстендил ни изпрати 

своето решение по този въпрос. 

Междувременно  имаше  обаждане  от  Съединение,  откъдето 

имаше питане: наплив от журналисти пред секционните избирателни 

комисии. Дадохме им с госпожа Андреева устно указание. 
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Следващият  проблем  беше  пристигналата  жалба,  която 

колежката Андреева  ще ви докладва след мъничко, за използване на 

нерегламентирано  поставени  според  жалбоподателя  камери  пред 

избирателните секции. 

До  този  момент  други  проблеми  и  други  жалби  не  са 

пристигали. 

Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Ако  си  спомняте,  в  последния  ни 

работен ден докладвах, че от  „Информационно обслужване” АД, 

само  че  тогава  по  имейла  беше  получено  писмо  във  връзка  с 

разговорите,  които  бяхме  водили  на  последната  среща  с 

ръководството  на  „Информационно  обслужване”.  И  те  поставиха 

въпроса, че тъй като предстои  в утрешния ден да се прави повторно 

преброяване на данните специално за община Кюстендил – за избор 

на общински съветници – това е за първи път, досега не сме имали 

такъв  случай  –  се  е  оказало  при  прегледа,  че  е  необходима 
допълнителна  доработка  на  програмния  продукт,  за  да  бъде 

пригоден за тази цел. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Андреева. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  би  трябвало  всички  да 

разполагате с проект за решение относно  жалба от Вася Панталеева 

Пешева – кандидат за общински съветник в община Кюстендил и 

представляваща  ПП  „ГЕРБ”,  срещу  бездействия  на  ОИК  – 
Кюстендил. 

„Постъпила е жалба с вх. № 611 от 13.05.2012 г. на ЦИК от 

Вася Панталеева Пешева – кандидат за общински съветник в община 

Кюстендил  и  представляваща  ПП „ГЕРБ”,  против  бездействия  на 

ОИК – Кюстендил, изразяващо се в непроизнасяне по постъпили две 
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жалби против  монтирани  камери  за  видеонаблюдение  в  някои  от 

секциите на територията на община Кюстендил.

Иска  се  ЦИК  да  постанови  решение,  с  което  да  задължи 

ОИК – Кюстендил, да предприеме необходимите действия.

Към жалбата са приложени жалби с изх.  № И-10 и изх.  № 

И-11 от 13.05.2012 г., в които се навежда твърдение за монтирани 

камери за видеонаблюдение на входа на Езиковата гимназия, в която 

се  намират  секции  с  №  49,  51,  54,  55,  56  и  57,  както  и  на 

електрически стълбове, общинска собственост, намиращи се срещу 

входа на секции с № 8 и 9 в Професионална гимназия по икономика 

и мениджмънт, срещу входа на секции с № 1 и 23 в Професионална 

гимназия  по  селско  стопанство,  секции  с  № 19  и  20  на  стадион 

„Странджа”  и  секции  с  №  14,  15,  16,  17,  50,  58,  59  и  60  в 

Професионална гимназия по лека промишленост.

Допълнително с писмо с вх. № 612 от 13.05.2012 г. на ЦИК е 

постъпило решение № 112 от 13.05.2012 г. на ОИК – Кюстендил, с 

което задължава кмета на община Кюстендил да изпълнява решение 

№ 13 от 14 март 2012 г. и решение № 76 от 8 май 2012 г. на ОИК – 

Кюстендил,  както  и  да  не  допуска  монтирането  на  камери  за 

видеонаблюдение в избирателни секции на територията на община 

Кюстендил,  както  и  в  непосредствена  близост  до  тях  и  срещу 

входовете  на  избирателните  секции  в  изборите  за  общински 

съветници на 13 май 2012 г.  С решението е разпоредено да бъдат 

премахнати  намиращите  се  камери  на  електрическите  стълбове 

срещу входовете на секции с № 1, 23, 19, 20, 14, 15, 16, 17, 50, 58, 60, 

49,  51,  54,  55,  56,  57,  8  и  9,  както  и  да  бъдат  премахнати  други 

такива, намиращи се на сходни с тези позиции срещу секции.

Поради  горното  Централната  избирателна  комисия  намира, 

че предвид произнасянето на ОИК – Кюстендил, с цитираното по-

горе  решение,  с  което  първоначално  подадените  две  жалби  са 
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удовлетворени,  то  настоящата  жалба  против  бездействието  на 

ОИК – Кюстендил, се явява такава без правен интерес, поради което 

е недопустима.

Поради  горното  и  на  основание  чл.  33,  ал. 3  във  връзка  с 

чл. 26,  ал. 1,  т.  8  от  Изборния  кодекс  Централната  избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба  с  вх.  №  611  от 

13.05.2012  г.  на  ЦИК  от  Вася  Панталеева  Пешева  –  кандидат  за 

общински  съветник  в  община  Кюстендил  и  представляваща  ПП 

„ГЕРБ”, против бездействия на ОИК – Кюстендил, като недопустима 

поради липса на правен интерес.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.” 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на  госпожа  Андреева.  Имате  ли  въпроси,  забележки  или 

предложения за корекции? Ако няма, който е съгласен с проекта за 

решение, моля да гласува. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18, против – няма. 

Имаме решение № 1840. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  В  хода  на  заседанието  се  обади 

председателката на общинската избирателна комисия в Съединение, 

за  да  ни  уведоми,  че  е  постъпила  жалба  срещу  две  лица,  които 

извозвали с коли възрастни хора по избирателните секции. Каза, че е 

направена  проверка.  За  едната  от  колите  жалбата  срещу  лицето, 

което е  посочено,  са  намерили колата.  Тя е  шофирана от  друг,  а 

лицето  срещу  което  е  била  жалбата,  е  било  вътре  с  увреждане. 

Председателката каза, че ще се произнесат, ще обявят решението по 

съответния ред.  Аз й казах,  че  не е  нужно да ни го изпращат до 

момента,  в който решението бъде обжалвано евентуално, ако има 

такова. Това е за сведение. 
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Калинов. 

КРАСИМИР КАЛИНОВ: Допусната е техническа грешка. От 

община Белоградчик е  постъпило уведомление за  поправка.  Те са 

провели заседание на 4 април 2012 г. Ние сме им гласували да се 

изплати  възнаграждението,  но  аз  съм  пропуснал  да  впиша  в 

справката  заместник-председателя  на  комисията.  Предлагам  да  го 

впишем  и  да  поправим  справката,  като  поправим  тази  допусната 

грешка. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  на 

заместник-председателя на ОИК – Белоградчик да бъде изплатено 

възнаграждение съобразно справката от 20 април 2012 г. на същото 

основание  - за участие в заседание на комисията на 4 април 2012 г., 

моля да гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма. 

Приема се. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Обадих  се  в  ОИК –  Кюстендил във 

връзка  с  постъпила  жалба  от  Коалиция  „Кюстендил”  и  Симеонка 
Манова се оказа секретар на комисията. Тя ми обясни, че първо, не е 
била сама при посещението на секциите.  С нея са били двама от 
членовете на ОИК от различни парламентарно представени партии. 
Освен  това  каза,  че  това,  което  е  съобщила,  е  че  не  бива  да  се 
позволява  на  присъстващите  застъпници  и  наблюдатели  да  се 
намесват при  преброяването и да участват със съвети коя бюлетина 
е действителна и коя не. Това е имала предвид, поради което аз я 
помолих да го напише и да ни го изпрати по факса. Затова го чакам. 
Предлагам  да  изчакаме  да  пристигне  писмото  и  да  ви  предложа 
проект за решение. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ще изчакаме. 
(След прекъсването.)
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Заповядайте,  госпожо 
Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  предлагам  ви 
следния  проект  за  решение  относно  жалба  от  Коалиция 
„Кюстендил”,  гр.  Кюстендил,  представлявана  от  Петър  Георгиев 
Паунов. 

„Постъпила е жалба с вх. № 613 от 13.05.2012 г. на ЦИК от 
Коалиция  „Кюстендил”,  гр.  Кюстендил,  представлявана  от  Петър 
Георгиев Паунов, в която се твърди, че при посещение в секциите, 
намиращи  се  в  ПГЛП  „Владимир  Димитров  –  Майстора”  в  гр. 
Кюстендил, секретарят на ОИК – Кюстендил – Симеонка Манова, е 
заявила, че при отваряне на избирателните урни и при установяване 
на резултатите от гласуването в изборното помещение няма да бъдат 
допуснати  да  присъстват  застъпници.  Твърди  се  също,  че 
изявлението на госпожа Манова представлява действие на член на 
ОИК,  което  е  в  нарушение  на  чл.  210  от  Изборния  кодекс, 
подлежащо на обжалване по чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК. Поради това, че 
действието се извършва в изборния ден, жалбоподателят моли ЦИК 
да се произнесе незабавно по горната жалба, като укаже на ОИК и 
секционните избирателни комисии в гр. Кюстендил, че при отваряне 
на урните и установяване на резултатите от гласуването в изборните 
помещения могат да присъстват по един от застъпниците по чл. 101, 
ал. 2 от ИК.

Централната  избирателна  комисия  се  свърза  с  госпожа 
Симеонка   Асенова  Велкова-Манова  –  секретар  на  ОИК  – 
Кюстендил,  за  да поиска обяснение във връзка  с  дадените  от нея 
изявления. Същата заяви, че към 14,00 ч. по постъпили сигнали от 
Коалиция „Кюстендил”, ПП „БСП” и ПП „ДПС” с членовете на ОИК 
Александър Тошев и Красимир Петров е извършена проверка в СИК 
№ 58, 59 и 60 с местонахождение Професионална гимназия по лека 
промишленост „Владимир Димитров – Майстора” в гр. Кюстендил. 
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Тъй  като  в  СИК  №  59  в  изборите,  произведени  на  23  октомври 
2011 г. е имало спорове относно лицата, които могат да присъстват 
при  отчитане  на  резултатите  от  изборите,  им  е  била  изяснена 
процедурата,  предвидена  в  Изборния  кодекс,  а  именно:  че  само 
членове на СИК могат да се произнасят относно действителността и 
недействителността на дадена бюлетина. Останалите присъстващи в 
изборното помещение застъпници,  наблюдатели,  представители на 
партии,  кандидати,  журналисти  могат  да  стоят  отстрани  и  да 
наблюдават  процедурата  по  преброяването.  Такъв  разговор  е  бил 
проведен и в СИК № 58. Заявява, че обясненията й могат да бъдат 
потвърдени  както  от  членовете  на  ОИК  Александър  Тошев  и 
Красимир  Петров,  така  и  от  всички  членове  на  двете  секционни 
избирателни комисии.

Поради това, че изборният ден не е приключил, за да може 
СИК да пристъпи към установяване на резултатите от гласуването, 
то към настоящия момент застъпниците на кандидатите, издигнати 
от представляваната от жалбоподателя коалиция, не са лишени от 
право  да  присъстват  в  помещението  при  извършването  на  тези 
действия  от  страна  на  СИК,  каквато  възможност  предвижда 
разпоредбата на чл. 210 от ИК.

С  оглед  изложеното  жалбата  се  явява  преждевременно 
подадена,  поради  което  се  явява  недопустима  и  следва  да  бъде 
оставена без разглеждане.

На  основание  чл.  26,  ал. 1,  т.  8  от  Изборния  кодекс 
Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба  с  вх.  №  613  от 

13.05.2012  г.  на  ЦИК  от  Коалиция  „Кюстендил”,  гр.  Кюстендил, 
представлявана от Петър Георгиев Паунов, като недопустима.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.”
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА: Има  ли  коментари, 
забележки, предложения за редакция? Ако няма, който е съгласен с 
предложения проект за решение, моля да гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма. 
Имаме решение № 1841. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Сега на хоризонта е тихо и спокойно. 

Общинската избирателна комисия в Кюстендил се готви да приема 
протоколите с резултатите след приключване на изборния ден. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги,  има ли други 
въпроси? – Няма. 

Следващото заседание на комисията е утре, 14 май 2012 г. от 
14,00 ч. 

Закривам заседанието. 
(Закрито в 19,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева
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