
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 171

На 23 май 2012  г. се  проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Регистрации на партии. 

Докладва: Румяна Сидерова
2. Искания за отваряне на помещения. 

Докладват: Гергана Маринова,
Красимир Калинов, Румяна Сидерова 

3. Искания за промяна в състава на ОИК. 

Докладва: Румяна Сидерова
4. Хронограма за частичен избор на кмет на кметство на с. 

Житница, община Провадия, област Варна. 

Докладва: Силва Дюкенджиева
5. Възнаграждения. 

Докладват: Севинч Солакова,
Румяна Сидерова, Венцислав Караджов,
Красимир Калинов, Гергана Маринова

6. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира Медарова,  Елена Маркова, 

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  и 

Силва Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Ралица Негенцова – 

служебно ангажирана. 

Заседанието бе открито в 14,10 ч. и председателствано от 

госпожа  Румяна  Сидерова  –  заместник-председател  на 

комисията.

* * *

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 

23 май 2012 г.  Имам поръчение от председателя на ЦИК аз да 

водя  в  началото  на  заседанието,  тъй  като  се  налага  тя  да 

закъснее по служебни причини. 

В днешния дневен ред имаме да разгледаме хронограма 

за частичните избори в с. Житница, които са на 22 юли 2012 г., 

също така регистрации на партии в ЦИК за частичните избори в 

Житница,  регистрация  на  кандидатите  за  кметове  за  частични 

избори в ОИК. Имаме и промяна в състава на ОИК. 

Предлагам ви да започнем с  регистрация на партии за 

участие в изборите на 8 юли 2012 г. 

Днес  е  постъпило заявление за  допускане на политическа 

партия  „ВМРО  –  БЪЛГАРСКО  НАЦИОНАЛНО  ДВИЖЕНИЕ”  за 

участие  в  частичния  избор  за  кмет  на  кметство  Александрово, 

община Павел баня, област Стара Загора, насрочен на 8 юли 2012 г. 

и ви предлагам да приемем следното решение:
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„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия  „ВМРО  – 

БЪЛГАРСКО  НАЦИОНАЛНО  ДВИЖЕНИЕ”,  подписано  от 

представляващия  и  председател  на  партията  Красимир  Дончев 

Каракачанов,,  заведено под № 8 на 23 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 21.05.2012 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. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 

допускане  на  политическа  партия  „ВМРО  –  БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 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:

Допуска  политическа  партия  „ВМРО  –  БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в частичния избор за кмет 

на кметство Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, 

насрочен на 8 юли 2012 г.
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Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.“ 

Който  е  съгласен  да  вземем  решение  да  допуснем  ПП 

„ВМРО  –  Българско  национално  движение“  до  участие  в 

изборите в кметство Александрово на 8 юли, моля да гласува. 

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

Имаме решение №  1849. 

Има  ли  други  искания  от  политически  партии  за 

регистрация,  постъпили  на  дежурствата  в  понеделник  и 

вторник? – Няма. 

Продължаваме с искания за отваряне на помещения. 
ГЕРГАНА МАРИНОВА:  Колеги,  постъпило  е  искане от 

Общинската  избирателна  комисия  в  Смолян  за  разрешение  за 

отваряне  на  помещението,  в  което  се  съхраняват  изборните 

книжа,  за да бъдат  върнати в него списъците след проверката, 

извършена от ГД „ГРАО“. Предлагам да им отговорим с писмо, 

че не е необходимо такова разрешение от ЦИК и че сами могат 

да  вземат  решение  за  отваряне  на  помещението,  като  се 

съобразят с наше решение № 1098 от 6 октомври 2011 г. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

да приемем предложеното писмо, моля да гласува.

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

Приема се. 

КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  Аз  имам  писмо  от  ОИК  – 

Трявна,  с  което  молят  за  съдействие  за  неизплатени 
възнаграждения. Подготвил съм писмо до главния секретар на 

Министерския  съвет  съгласно  нашето  решение.  Входящият 

номер на писмото, което са ни изпратили от ОИК – Трявна е № 

670 от 21.05.2012 г. 
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ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

с предложеното писмо, моля да гласува.

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

Приема се. 

КРАСИМИР КАЛИНОВ: Следващото писмо е от ОИК – 

Кърджали, и е искане за отваряне на помещение, в което да се 

върнат  избирателни  списъци.  Ние  имаме  такова  решение  и 

затова  аз  съм  подготвил  писмо,  с  което  ги  уведомяваме,  че 

решение  трябва  да  вземе  Общинската  избирателна  комисия  – 

Кърджали,  и  на  базата  на  нашето  решение  да  си  отворят 

помещението. Тяхното искане е под наш № 671 от 21.05.2012 г. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

с предложеното писмо, моля да гласува.

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

Приема се. 

Колеги, при мене има постъпило едно искане с вх. № 688 

от  23  март  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Перник, 

която  моли  да  й  се  даде  разрешение  за  отваряне  на 
помещението,  в  което  се  съхраняват   изборните  книжа  и 

материали  от  президентските  и  общинските  избори  през 

миналата година, за да могат да бъдат предоставени определени 

изборни  книжа  на  Районното  управление  на  полицията  в 

Перник за нуждите на досъдебно производство. 

Предлагам ви да отговорим със следното писмо: 

„До ОИК – Перник, Област Перник

Уважаеми колеги,

Във връзка с постъпило Ваше искане вх. № 688 от 23.05.2012 

г.  и  съгласно  протоколно решение на ЦИК от  23  май 2012 г.  Ви 

уведомяваме, че не е необходимо ЦИК да взема изрично решение за 

отваряне  на  помещението  за  съхраняване  на  изборни  книжа  и 
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материали.  Такова  решение  следва  да  вземе  Общинската 

избирателна комисия – Перник, област Перник, по реда на т. 13 от 

Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК, допълнено 

с  Решение  №  1839-МИ  от  10  май  2012  г.,  с  което  да  определи 

членовете на ОИК, които ще отворят помещението и ще съставят 

протокол за това.“

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Приема се. 

Другото,  което  ви  моля  да  ми  дадете  възможност  да 

докладвам, това е проект за решение за промяна в състава на ОИК 

– Павел баня, област Стара Загора, назначена с Решение № 181-ПВР/

МИ от  11 август  2011 г.  на  ЦИК.  Там в  момента  имаме  избори. 

Председателката на ОИК – Павел баня Милена Иванова Паунова е 

назначена  за  заместник-кмет  на  община  Павел  баня  и  е  подала 

искане  да  бъде  освободена  като председател  на  ОИК и на  нейно 

място за председател на ОИК – Павел баня да бъде назначена Цанка 

Неделчева Христова от състава на ОИК. 

В предложението се предлага също за член на комисията да 

бъде  назначена  Донка  Стоилова  Паунова,  за  която  няма 

предоставена  декларация  по  чл.  16,  ал.  2  от  Изборния  кодекс  и 

затова с оглед на обстоятелството, че госпожа Паунова се намира в 

несъвместимост,  а  комисията  трябва  да  има  председател,  аз  ви 

предлагам да вземем решение за освобождаване на госпожа Милена 

Паунова  като  председател  на  комисията,  и  за  назначаване  за 

председател на ОИК – Павел баня, на Цанка Неделчева Христова – 

досегашен  член  на  комисията,  анулиране  на  издаденото  й 

удостоверение,  а  сега  ще  й  дадем  ново  удостоверение  вече  като 

председател на ОИК. Да вземем решение само за тези две позиции. 
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Разговаряно е със съответните длъжностни лица в Павел баня 

да уведомят политическа партия „ГЕРБ“ във възможно най-кратко 

време да  ни изпратят  необходимите документи,  за  да  назначим и 

другото лице – Донка Паунова, за член на комисията. Ще изпратим и 

писмо, но междувременно са направени постъпки. 

Предлагам ви да приемем следното решение: 

„Постъпило е предложение с вх. № ОИК-873/23.05.2012 г. от 

Христо  Георгиев  Чаушев  –  упълномощен  представител  на  ПП 

„ГЕРБ”, за промяна в състава на ОИК – Павел баня. Предлага се на 

мястото на председателя на ОИК Милена Иванова Паунова да бъде 

назначена  Цанка  Неделчева  Христова,  досегашен  член.  Към 

предложението са приложени: искане от Милена Иванова Паунова 

за  освобождаването  й  като  председател  на  ОИК;  копие  от  лична 

карта и копие от диплома за завършено висше образование на Цанка 

Неделчева Христова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от 

Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Освобождава като председател на ОИК – Павел баня, област 

Стара  Загора,  Милена  Иванова  Паунова и  анулира  издаденото  й 

удостоверение № 1 от 01.09.2011 г. 

Назначава за председател на ОИК – Павел баня, област Стара 

Загора,  Цанка  Неделчева  Христова  досегашен  член  на  ОИК,  и 

анулира издаденото й удостоверение № 6 от 01.09.2011 г..

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването му.“

Предлагам ви също така да изпратим следното писмо: 

„До  господин  Бойко  Борисов,  председател  на  политическа 

партия „ГЕРБ”
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„Уважаеми господин Борисов,

С  Решение  №  -ПВР/МИ  от  23  май  2012  г.  на  ЦИК  е 

освободена от състава на ОИК – Павел баня, област Стара Загора, 

назначената  за  председател  Милена  Иванова  Паунова.  На  нейно 

място  за  председател  на  ОИК  е  назначена  Цанка  Неделчева 

Христова – досегашен член.

На  основание  чл.  30,  ал.  10  от  Изборния  кодекс  Ви 

уведомявам, че в срок до три дни от влизане в сила на решението за 

освобождаване  от  длъжност  следва  да  направите  предложение  за 

член на ОИК – Павел баня, област Стара Загора, към което да бъде 

приложена  декларация  по  чл.  16,  ал.  2  от  Изборния  кодекс  – 

оригинал, с оглед задължението на ЦИК за назначаването на член на 

ОИК в срок до три дни от получаване на Вашето предложение.“

Колеги,  който  е  съгласен  да  приемем  предложеното 

решение,  както  и  да  изпратим  писмо  на  политическа  партия 

„ГЕРБ“ за предлагане на още един член на комисията с  пълно 

комплектоване на документите, моля да гласува.

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

Приема се. Решението е № 1850. 

Сега  ще  си  позволя  да  ви  докладвам  писмото  от 
„Информационно обслужване” АД с  искане  да  бъде  освободена 

гаранцията  от  10 000  лв.,  представляваща  гаранция  за  участие  в 

конкурса  за  компютърна  обработка  на  данните  от  гласуването  в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  за 

общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Гаранцията е 

внесена  на  9  септември  2011  г.  и  ние  с  протоколно  решение  от 

28 декември 2011 г. сме приели изпълнението на тяхната работа, а 

преди това сме ги избрали за преброител.
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Предлагам да вземем решение да бъде освободена гаранцията 

и да напишем писмо до главния секретар на Министерския съвет на 

Република България със следното съдържание:

„Съгласно  протоколно решение на  ЦИК от  23  май 2012 г. 

моля  да  разпоредите  да  бъде  изплатена  на  „Информационно 

обслужване”  АД  внесената  с  платежно  нареждане  № 074336  от 

09.09.2011  г.  ЧК  „Булбанк”   сума  от  10 000 (десет  хиляди)  лв., 

представляваща  гаранция  за  участие  в  конкурс  за  компютърна 

обработка  на  данните  от  гласуването  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове 

на 23 октомври 2011 г., необходимостта от задържането на която е 

отпаднала  поради  сключване  на  договор  и  изпълнение  на 

задълженията  по  договора  от  страна  на  „Информационно 

обслужване” АД.

Приложение: 

- платежно  нареждане  №  074336  от  09.09.2011  г.  ЧК 

„Булбанк”;

- препис-извлечение  от  протокол  на  ЦИК  от  заседание  на 

23 май 2012 г.”

С  протокол  №  129  от  28  декември  2011  г.  сме  приели 

изпълнението на задачата.

Имате  ли  други  предложения  за  текст  на  писмото?  – 

Няма.

Който  е  съгласен  с  така  направеното  ви  предложение, 

моля да гласува.

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

Приема се. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  от  госпожа  Веска  Янева, 

която  е  представител  на  Министерския  съвет  и  отговаря  за 
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взаимоотношенията с Централната избирателна комисия, е получено 

следното писмо. То е съвсем кратко и ще ви го прочета: 

„Уважаеми  госпожи  и  господа,  с  Решение  №  1688-МИ  и 

№ 1788-МИ  Централната  избирателна  комисия  е  определила 

възнагражденията  на ОИК и СИК за произвеждането на частичен 

избор за кмет на община Съединение и на кметство Александрово. 

Като източник на финансирането е посочен държавният бюджет, а 

не общинският. 

С  Решение  №  1689-МИ  и  №  1791-МИ  са  определени 

възнагражденията на комисията по чл. 242, ал. 7, но не е посочен 

източникът на финансиране. 

Във връзка с новия избор на общински съветници в община 

Кюстендил,  с  Решение  №  1832-МИ  Централната  избирателна 

комисия  е  определила  размера  на  средствата  за  работата  по 

компютърната обработка на протоколите на 4760 лв.  С ДДС. При 

одобрена  оферта  от  40  лв.  на  един  протокол,  това  означава 

обработени  119  секционни  протокола.  Видно  от  протокола  на 

Общинската  избирателна  комисия,  публикуван  на  страницата  на 

ЦИК, броят на секционните протоколи е 109, т.е. дължимата сума 

следва да се коригира /намали/ с 400 лв. 

С  оглед  коректното  изпълнение  на  задълженията  относно 

финансирането  на  разходите,  моля  да  направите  съответните 

корекции и допълнения в посочените решения.“ 

Направена  е  проверка  във  връзка  с  това.  Ние  с  госпожа 

Грозева  сме  изготвили  съответните  решения,  тъй  като  ние  бяхме 

вносителите на решенията. В интерес на истината трябва да ви кажа, 

че когато се подготвяше решението за Съединение,  то се направи 

малко инцидентно в деня на заседанието. Аз излязох оттук, отидох и 

звънях  по  телефона  на  Общинската  избирателна  комисия  в 

Кюстендил, председателят отсъстваше и се обади една госпожа. 
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За  съжаление,  тогава  не  я  попитах  за  името,  но  беше член  на 

Общинската избирателна комисия. Попитах я колко са секциите 

и тя ми каза, че са 119. Дори аз се бях учудил, защото знаех, че 

са 109 тогава, но предположих, че има някакви размествания и 

дори когато докладвах казах, че  съм питал и секциите са 119. 

Но  те  наистина  са  109,  така  че  правилна  е  забележката  на 

госпожа Янева. Във връзка с това съм подготвил един проект за 

решение, който гласи следното: 

„Решение относно поправка на явна фактическа  грешка, 

допусната в Решение №1832-МИ от 7 май 2012 г. на ЦИК. 

Централната избирателна комисия констатира допусната явна 

фактическа грешка в Решение № 1832-МИ от 7 май 2012 г., като на 

последния ред в т.  1 вместо „4360 лв. с ДДС” грешно е изписано 

„4760 лв. с ДДС”. 

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

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Допуска  поправка  на  явна  фактическа  грешка  в  Решение 

№1832-МИ от 7 май 2012г. на ЦИК, като на последния ред в т. 1 

вместо „4760 лв. с ДДС” да се чете „4360 лв. с ДДС”.

Това е проектът за решение. 

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги,  имате  ли други 

предложения за решение? – Няма. 

Който е съгласен с предложения проект за решение, моля 

да гласува.

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

Приема се. Решението е с № 1851. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Госпожа Иванка Грозева 

ще докладва другите промени. 
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам две 

решения за  поправка на явна фактическа грешка.  Централната 

избирателна комисия констатира допусната такава явна фактическа 

грешка в Решение № 1688-МИ от 8 март 2012 г. 

Предлагам  ви  да  приемем  следното  решение  относно 

поправка  на  явна  фактическа  грешка  в  Решение  № 1688-МИ  от 

8 март 2012 г.

„Централната  избирателна  комисия  констатира  допусната 

явна фактическа грешка в Решение № 1688-МИ от 8 март 2012 г., 

като в т. 4 вместо „общински бюджет” грешно е изписано „държавен 

бюджет”.

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

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Решение 

№ 1688-МИ  от  8  март  2012  г.,  като  в  т.  4  на  решението  вместо 

„държавен бюджет” да се чете „общински бюджет”.“ 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

с  предложената  поправка  на  явна фактическа  грешка,  моля да 

гласува.

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

Приема се. Решението е с № 1852. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Още  една  такава  поправка  на  явна 
фактическа грешка в Решение № 1788-МИ от 23 април 2012 г.

„Централната  избирателна  комисия  констатира  допусната 

явна фактическа грешка в Решение № 1788-МИ от 23 април 2012 г., 

като в т. 4 вместо „общински бюджет” грешно е изписано „държавен 

бюджет”.

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

Централната избирателна комисия 
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Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Решение 

№ 1788-МИ от 23 април 2012 г.,  като в т.  4 на решението вместо 

„държавен бюджет” да се чете „общински бюджет”.“

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

с предложената поправка, моля да гласува.

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

Приема се. Решението е с № 1853. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  във  връзка  също  с  писмото  на 

госпожа  Янева  относно  две  решения,  с  които  сме  определили 

възнаграждение на комисиите по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс и 

не  е  посочен  източникът  на  финансиране.  Да,  така  е,  тъй  като  в 

предишните решения, с които сме определяли възнагражденията на 

тази  комисия,  възнагражденията  са  се  заплащали  от  държавния 

бюджет, поради което ви предлагам два проекта за  допълнение  на 

двете решения с по една точка: 

Проект за решение относно допълнение на Решение № 1689- 

МИ от 8 март 2012 г. на ЦИК.

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

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Допълва Решение № 1689- МИ от 8 март 2012 г. на ЦИК с 

нова точка 3 със следното съдържание:

„3. Възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, 

ал. 7 от ИК са за сметка на общинския 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.”
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В  Изборния  кодекс  единствено  в  чл.  18  се  третира  този 

въпрос  за  осигурителните  вноски,  поради  което  е  изписано 

републикански бюджет. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Има  ли  други 

предложения?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Те си ги плащат сами.  

АННА  МАНАХОВА:  Този  въпрос  не  е  предмет  на 

разрешаване от ЦИК. 

(Коментари и уточнения извън протокола.)
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Тогава ще отпадне текстът накрая и ви 

предлагам да приемем следното решение: 

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

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Допълва Решение № 1689- МИ от 8 март 2012 г. на ЦИК с 

нова точка 3 със следното съдържание:

„3. Възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, 

ал. 7 от ИК са за сметка на общинския бюджет.”

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

с предложеното решение за допълване на Решение № 1689 от 8 

март 2012 г., моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма. 

Приема се. Решението е с № 1854. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И същото допълнение  ви предлагам и 

относно Решение № 1791- МИ от 23 април 2012 г. на ЦИК. 

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

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Допълва Решение № 1791-МИ от 23 април 2012 г. на ЦИК с 

нова точка 3 със следното съдържание:
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„3. Възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, 

ал. 7 от ИК са за сметка на общинския бюджет.”

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

да допълним Решение № 1791-МИ от 23 април 2012 г. с текста, 

който предложи госпожа Грозева, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма. 

Приема се. Решението е с № 1855. 

Преминаваме  към  следващата  точка  от  дневния  ред: 

Хронограма  за  частичен  избор  на  кмет  на  кметство  на  с. 
Житница, община Провадия, област Варна. 

Ще докладва госпожа Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги,  в „Държавен 

вестник“,  бр.  39  от  22  май  2012  г.  е  публикуван  Указ  № 189  на 

президента на Република България, с който на основание чл. 98, т. 1 

от Конституцията на Република България във връзка с чл. 279, ал. 1 

и  5  от  Изборния  кодекс  е  насрочен  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство в Житница,  община Провадия,  област Варна,  на 22 юли 

2012 г. Указът е издаден на 15 май 2012 г. Във връзка с това ние 

трябва да приемем хронограма, защото нямаме много време. 

„ХРОНОГРАМА

за частичен избор за кмет на кметство на 22 юли 2012 г. 

№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

1. Президентът  на  републиката 
насрочва  частичен  избор  за 
кмет на кметство

Чл. 279, ал. 5 Указ № 189 от 
15.05.2012 г.

(ДВ, бр. 
39/2012 г.)

2. ЦИК утвърждава  образците  на 
изборните  книжа  за  частичния 
избор за кмет 

Чл. 12, ал. 2 - 3 дни от 
насрочването 
на изборите

(ДВ, бр. 39 от 
22.05.2012 г.)

25.05.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

3. ЦИК определя реда за проверка 
на  подписки  за  участие  на 
независими  кандидати  и 
възлага  изпълнението  на  ГД 
“ГРАО” в МРРБ

Решение № 1641-
МИ от 20.02.2012 г.

4. ЦИК определя реда за проверка 
на списъците с имената, ЕГН и 
подписите  на  избирателите, 
подкрепящи  регистрацията  на 
партиите  и  възлага 
изпълнението на ГД “ГРАО” в 
МРРБ

Решение № 1640-
МИ от 20.02.2012 г.

5. Извършената  в  ЦИК  реги-
страция  на  партии и  коалиции 
от партии за участие в общите 
избори за общински съветници 
и  кметове  запазва  действието 
си.  Партиите  и  коалиции  от 
партии  пред-ставят  в  ЦИК 
заявление  за  участие  в 
частичния  избор  за  кмет  на 
кметство
Решение  №  1496-МИ  от 
17.11.2011 г.
Нерегистрираните за  участие в 
общите  избори  за  общински 
съветници и кметове партии се 
регистрират в ЦИК
Решение  №  1496-МИ  от 
17.11.2011 г.

Чл. 280, т. 1

Чл. 280, т. 3

- 45 дни 6.06.2012 г.

6. ЦИК  регистрира 
партии/допуска  вече 
регистрирани  партии  и 
коалиции  за  участие  в 
частичния  избор  за  кмет  на 
кметство

Чл. 280, т. 1 и 3 - 45 дни 6.06.2012 г.

7. ГД “ГРАО”  в  МРРБ извършва 
проверка  на  списъците,  пред-
ставени от новорегистриращите 
се  партии по чл.  280,  т.  3  във 
връзка  с  чл.  89,  ал.  3,  т. 11  от 
ИК  за  участие  в  частичния 
избор за кмет на кметство

Чл. 280, т. 3
Чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3

- 42 дни 9.06.2012 г.

8. Коалициите  от  партии 
представят в ЦИК заявление за 
регистрация в частичния избор 
за кмет на кметство

Чл. 91, ал. 2 и 4
Чл. 280, т. 3

-40 дни 11.06.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

9. ЦИК  незабавно  регистрира/ 
допуска  до  участие  партия  за 
участие  в  частичния  избор  за 
кмет  на  кметство  в  случаите, 
когато  отказът  за 
регистрация/за  участие  по  чл. 
90,  ал.  2  от  ИК  е  отменен  от 
ВАС

Чл. 280, т. 3
Чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3

- 40 дни 11.06.2012 г.

10. ЦИК регистрира коалициите от 
партии за участие в частич-ния 
избор за кмет на кметство

Чл. 91, ал. 2
Чл. 280, т. 3

- 40 дни 11.06.2012 г.

11. ЦИК  с  решение  извършва 
промени  в  състава  на  реги-
стрираните  и  допуснати  до 
участие коалиции от партии за 
частичния  избор  за  кмет  на 
кметство

Чл. 280, т. 3
Чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3

- 40 дни 11.06.2012 г.

12. ГД  “Изпълнение  на  наказа-
нията”  в  Министерст-вото  на 
правосъдието предоставя на ГД 
“ГРАО”  в  МРРБ  данни  за 
лицата,  изтърпяващи  наказа-
ние  лишаване  от  свобода  за 
автоматизираното  им  залича-
ване от избирателните списъци

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

- 40 дни 11.06.2012 г.

13. Кметът  на  общината  определя 
местата  за  обявяване  на 
избирателните  списъци  и 
уведомява ОИК

Чл. 26, ал. 1, т. 1 - 40 дни 11.06.2012 г.

14. Гражданин  на  друга  държава-
членка  на  ЕС,  който  желае  да 
бъде  вписан  в  избирателния 
списък  за  частичния  избор  за 
кмет  на  кметство  и  не  е  бил 
вписан  в  избирателните 
списъци – част ІІ, в изборите на 
23 октомври 2011 г., представя 
декларация  по  образец  в 
общинската  администрация  по 
адреса  на  пребиваване  на 
територията  на  съответното 
населено  място.  Вписаните  в 
избира-телните списъци – част 
ІІ,  подават  нова  декларация 
само при промяна на някои от 
декларираните обстоятелства

Чл. 63, ал. 1
и ал. 2

- 40 дни 11.06.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

15. Доставчиците  на  медийни 
услуги,  с  изключение  на 
електронните  медии,  обявяват 
условията  и  цените  на 
предоставените  от  тях  услуги 
на  интернет  страниците  си. 
Тези  условия  и  цени  се 
изпращат  незабавно  на 
Сметната палата и на ЦИК

Чл. 138 - 40 дни 11.06.2012 г.

16. Електронните  медии,  с 
изключение  на  БНТ,  БНР  и 
техните  регионални  центрове 
определят  и  обявяват  на 
интернет  страницата  си 
условията,  реда  и  тарифите  за 
предоставяне  на  време  за 
отразяване  на  предизборната 
кампания  на  партиите, 
коалициите  от  партии  и 
инициативните  комитети  и  ги 
изпращат  на  Сметната  палата. 
Електронните  медии  с 
национален обхват предоставят 
тези условия,  ред и тарифи на 
ЦИК.  Електронните  медии  с 
регионален  и  местен  обхват 
предоставят тези условия, ред и 
тарифи на ОИК

Чл. 148, ал. 2 и 3 - 40 дни 11.06.2012 г.

17. ЦИК  изпраща  на  ОИК  списък 
на регистрираните и допуснати 
до  участие  партии и  коалиции 
от партии, както и информация 
за  извършените  промени  в 
състава  на  коалициите  от 
партии  незабавно  след 
приключване  на  регистрацията 
в  частичния  избор  за  кмет  на 
кметство

Чл. 93
Чл. 280, т. 3

Чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3

- 39 дни 12.06.2012 г.

18. ЦИК  определя  структурата  и 
съдържанието  на  единната 
номерация  на  избирателните 
секции

Решение № 1533-
МИ от 15.12.2011 г.

19. Кметът  на  общината  образува 
със  заповед  избирателните 
секции  на  територията  на 
общината и утвърждава тяхната 
номерация  и  адрес.  Заповедта 
на кмета се обявява публично

Чл. 71, ал. 2 и 3
Чл. 280, т. 6

- 35 дни 16.06.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
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спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

20. ЦИК утвърждава  образците  на 
указателните  табели  и  табла, 
както  и  образците  на 
отличителните  знаци  на 
застъпниците

Решение № 1544-
МИ от 20.12.2011 г.

21. Партиите  и  коалициите  от 
партии  могат  да  подадат 
заявление  за  заличаване  от 
състава  на  коалицията 
наименованието  на  партия, 
която  я  е  напуснала,  за 
частичния  избор  за  кмет  на 
кметство

Чл. 280, т. 4 
Чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3

- 35 дни 16.06.2012 г.

22. ЦИК  заличава  от 
наименованието  на  коалицията 
от  партии  партиите,  които  са 
напуснали  състава  й,  и 
отбелязва  в  регистъра 
промените в наименованието й 
в  частичния  избор  за  кмет  на 
кметство

Чл. 280, т. 4 
Чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3

- 35 дни 16.06.2012 г.

23. Партия,  включена в състава на 
коалиция от партии, която след 
регистрацията на коалицията от 
партии напусне състава й, може 
да участва в частичния избор за 
кмет  на  кметство 
самостоятелно

Чл. 280, т. 4 - 35 дни 16.06.2012 г.

24. Партиите  и  коалициите  от 
партии, 
регистрирани/допуснати  до 
участие  в  ЦИК,  както  и 
образуваните  местни  коалиции 
от партии, които ще участват в
частичния  избор  за  кмет  на 
кметство се регистрират в ОИК

Чл. 280, т. 4 - 35 дни 16.06.2012 г.

25. Инициативните  комитети 
представят в ОИК заявление за 
регистрация,  подписано  от 
всички  членове  на 
инициативния  комитет,  за 
участие  в  частичния  избор  за 
кмет на кметство

Чл. 280, т. 4
Чл. 26, ал 1, т. 1 и 3

- 35 дни 16.06.2012 г.

26. ЦИК  определя  условията  и 
сроковете  за  възлагане  чрез 
конкурс  на  компютърната 
обработка  на  данните  от 
гласуването

Решение № 1644-
МИ от 21.02.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

27. Кметът  на  общината  изпраща 
на ГД “ГРАО” в МРРБ списък с
адресите  на  избирателните 
секции и уведомява ОИК

Чл. 280, т. 6 - 35 дни 16.06.2012 г.

28. ЦИК определя условията и реда 
за участие на наблюдатели

Решение № 1680-
МИ от 5.03.2012 г.

29. Кметът на общината предава на 
ГД  “ГРАО”  в  МРРБ  данни  за 
автоматизирано отпечатване на 
избирателните  списъци  за 
частичния  избор  за  кмет  на 
кметство – част ІІ

Чл. 52, ал. 5 - 35 дни 16.06.2012 г.

30. Инициативният  комитет 
предава на ОИК подписката за 
издигане  на  независим 
кандидат за кмет. ОИК предава 
незабавно  подписката  на 
териториалното  звено  на  ГД 
„ГРАО” в МРРБ за проверка 

Чл. 280, т. 5 - 30 дни 21.06.2012 г. 

31. ОИК регистрира кандидатите за 
кмет на кметство

Чл. 126, ал. 3
Чл. 280, т. 5

- 30 дни 21.06.2012 г.

32. ОИК  определя  чрез  жребий 
поредните номера на партиите, 
коалициите  от  партии  и 
независимите  кандидати  в 
бюлетината  и  обявява 
резултатите от жребия

Чл. 280, т. 5 и 9 - 30 дни 21.06.2012 г.

33. ОИК  чрез  жребий  определя 
реда  за  представяне  на 
кандидатите  в  различните 
форми  на  предизборната 
кампания  по  регионалните 
радио-  и  телевизионни 
центрове  и  обявява 
определения от жребия ред

Чл. 280, т. 5 и 9 - 30 дни 21.06.2012 г.

34. ОИК  с  решение  формира 
единните  номера  на 
избирателните  секции  в 
общината  съобразно  единната 
номерация  на  секциите, 
определена с
решение на ЦИК

Чл. 71, ал. 6 - 30 дни 21.06.2012 г.

35. Избиратели  с  трайни 
увреждания,  които  желаят  да 
гласуват  с  подвижна 
избирателна  урна,  заявяват 
желанието си чрез заявление по 
образец  до  общинската 
администрация  по  постоянен 
или настоящ адрес

Чл. 176, ал. 1 - 30 дни 21.06.2012 г.
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действия

Основание
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36. Откриване  на  предизборната 
кампания

Чл. 128
Чл. 280, т. 9

- 30 дни От
22.06.2012 г.

37. ОИК  изпраща  на  ЦИК  за 
проверка  списък  с  данни  за 
регистрираните  кандидати  за 
кмет на кметство

Чл. 280, т. 5
Чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3

- 29 дни 22.06.2012 г.

38. ГД “ГРАО”  в  МРРБ извършва 
проверка  на  подписките  за 
независими  кандидати  за  кмет 
на кметство, предадени от ОИК

Чл. 125, ал. 4 - 29 дни 22.06.2012 г.

39. ОИК  установява  резултата  от 
подписката  на  независимите 
кандидати за кмет на кметство

Чл. 125, ал. 5 - 29 дни 22.06.2012 г.

40. ЦИК определя  размера  и  вида 
на  таблото,  което  се  поставя 
пред изборното помещение

Решение № 1544-
МИ от 20.12.2011 г.

41. Кметът на общината представя 
на  ОИК  предложенията  за 
състав  на  секционните 
избирателни  комисии  в 
случаите, когато е постигнато
съгласие  между участниците  в 
консултациите

Чл. 34, ал. 6
Чл. 280, т. 8

- 28 дни 23.06.2012 г.

42. Кметът  на  общината  изпраща 
на  ОИК  предложенията  на 
партиите  и  коалициите  от 
партии  за  състав  на 
секционните  избирателни 
комисии в случаите, когато не е 
постигнато  съгласие  между 
участниците в консултациите

Чл. 280, т. 8 - 28 дни 23.06.2012 г.

43. ОИК  обявява  кандидатите  за 
кмет на кметство

Чл. 280, т. 5 - 27 дни 24.06.2012 г.

44. ОИК  назначава  СИК, 
включително  и  подвижните 
секционни  избирателни 
комисии

Чл. 280, т. 8 - 25 дни 26.06.2012 г.

45. Кметът на общината, съответно 
кметовете  на  кметства  и 
кметски  наместници  обявяват 
избирателните  списъци. 
Избирателните  списъци  се 
публикуват  на  интернет 
страницата  на  съответната 
община

Чл. 280, т. 8 - 25 дни 26.06.2012 г.
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46. Партията  или  коалицията  от 
партии  при  отказ  за 
регистрация или при обявяване 
на  недействителност  на 
регистрацията  на  кандидата  за 
кмет  на  кметство,  при  смърт 
или  изпадане  в  трайна 
невъзможност  на  кандидата  й 
да участва в изборите може да 
предложи за регистриране друг 
кандидат 

Чл. 127, ал. 4 и 5 - 20 дни 1.07.2012 г.

47. Бюлетините  за  частичен  избор 
за кмет на кметство започват да 
се отпечатват не по-рано от 18 
дни преди изборния ден

Чл. 173, ал. 4 - 18 дни От
4.07.2012 г.

48. ГД  “Изпълнение  на 
наказанията”  към 
Министерството  на 
правосъдието предоставя на ГД 
“ГРАО”  в  МРРБ  данни  за 
лицата, изтърпяващи наказание 
лишаване  от  свобода,  за 
автоматизирано  заличаване  от 
избирателните  списъци 
(повторно)

Чл. 46, ал. 2 - 15 дни 6.07.2012 г.

49. Краен  срок  за  подаване  на 
заявления  и  вписване  на 
избирател в списъците
по  настоящ  адрес,  чиито 
постоянен и настоящ адрес са в 
различни населени места

Чл. 53, ал. 1 - 14 дни 7.07.2012 г.

50. Общинските администрации по 
настоящ адрес  предават  на  ГД 
“ГРАО” в МРРБ информация за 
подадените  искания за 
гласуване по настоящ адрес
за  автоматизирано  включване 
на избирателя в  избирателните 
списъци  по  настоящ  адрес  и 
заличаването  му  от 
избирателния  списък  по 
постоянен адрес 

Чл. 53, ал. 3 - 12 дни 9.07.2012 г.

51. Избирателите подават до кмета 
на  общината/кметството 
заявления  за  отстраняване  на 
непълноти  и  грешки  в 
избирателните списъци

Чл. 50, ал. 2 - 7 дни 14.07.2012 г.

52. ЦИК  издава  разрешения  за 
провеждане на социологически 
проучвания в изборния ден

Чл. 137, ал. 1 - 7 дни 14.07.2012 г.
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53. ОИК  оповестява  по  подходящ 
начин чрез средствата за масова 
информация  мерките, 
позволяващи  на  избиратели  с 
увреждания  на  опорно-
двигателния  апарат  или  на 
зрението да гласуват  

Чл. 175, ал. 1 - 7 дни 14.07.2012 г.

54. Край  на  предизборната 
агитация (кампания)

Чл. 133, ал. 5 - 24 часа 
преди 

изборния ден

До 24,00 ч. на 
20.07.2012 г.

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

Чл. 136 - 24 часа 
преди 

изборния ден

От 00,00 ч. на 
21.07.2012 г. 
до обявяване 

края на 
изборния ден 
на 22.07.2012 

г.
56. ОИК  регистрира  застъпниците 

на  кандидатите  за  кмет  на 
кметство  и  им  издава 
удостоверения  

Чл. 33, ал. 1, т. 19 22.07.2012 г.

57. ИЗБОРЕН ДЕН 22.07.2012 г.
58. ОИК обявява края на изборния 

ден  след  приключване  на 
гласуването  не  по-късно  от 
20,00 часа на 22 юли 2012 г.

Чл. 33, ал. 1, т. 20 22.07.2012 г.

59. Оповестяване  на  резултати  от 
социологически проучвания 

Чл. 137, ал. 3 След 19,00 ч. 
на 

22.07.2012 г.

22.07.2012 г.

60. СИК  предава  протоколите  за 
резултатите  от  гласуването  за 
кмет на кметство на ОИК

Чл. 36, ал. 1, т. 4 + 24 часа от 
приключване 

на 
гласуването

23.07.2012 г.

61. СИК предава останалите книжа 
и  материали  на  общинската 
администрация

Чл. 36, ал. 1, т. 5 + 24 часа от 
приключване 

на 
гласуването

23.07.2012 г.

62. ОИК  установява  и  обявява 
резултатите  от  гласуването  и 
издава  удостоверение  на 
избрания кмет на кметство 

Чл. 33, ал. 1, т. 21 + 48 часа след 
приключване 

на 
гласуването

24.07.2012 г.

63. ОИК  предава  в  ЦИК 
документите  съгласно 
изискванията на чл. 250,
ал. 1 от ИК за частичния избор 
за кмет на кметство

Чл. 250, ал. 1 + 48 часа след 
получаване 

на 
протоколите 

на СИК
64. ОИК  насрочва  втори  тур  за 

кмет,  когато  няма  избран 
кандидат

Чл. 33, ал. 1, т. 23 до 48 часа от 
обявяване на 
изборния ден 
за приключен

24.07.2012 г.
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65. ОИК  предава  на  ТЗ  „ГРАО” 
избирателните списъци

Решение № 1573-
МИ от 12.01.2012 г. 

(т. 4)

+ 3 дни след 
изборни ден

66. Партиите,  коалициите  от 
партии  и  инициативните 
комитети  премахват 
поставените от тях агитационни 
материали.
При  неизпълнение  на 
задължението по чл. 134,  ал. 9 
от ИК се налага глоба
от  1000  до  5000  лв.  (чл.  298, 
ал.1 от ИК)   

Чл. 134, ал. 9 + 3 дни след 
изборния ден

67. ЦИК  публикува  на  интернет 
страницата  си  резултатите  от 
гласуването  по  избирателни 
секции

Чл. 26, ал.1, т. 33

68. Кандидатът  за  кмет,  допуснат 
до участие до втори тур,  може 
да се откаже
от участие в срок до 24 часа от 
обявяване  на  резултатите  от 
първия тур 

Чл. 246, ал. 8

69. Произвеждане на втори тур  на 
частичния избор за кмет

Чл. 246, ал. 4 + 7 дни 29.07.2012 г.

70. ОИК  предава  на  общинската 
администрация  останалите 
книжа и материали от изборите

Чл. 33, ал. 1, т. 27 + 7 дни от 
обявяване на 
резултатите

* За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 3, ал. 4 и 5 

и  чл.  4,  ал.  5  и  6  от  Изборния  кодекс  се  счита  датата  21  януари 

2012 г. включително.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Предлагам ви следния проект 

за решение относно  приемане на хронограма за частичен избор за 

кмет на кметство на 22 юли 2012 г.

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

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
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Приема хронограма за частичен избор за кмет на кметство на 

22 юли 2012 г.“

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  ако  няма 

някакви предложения по хронограмата, която ви е предложена, 

предлагам да гласуваме. 

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма. 

Приема се. Решението е № 1856. 

И  сега,  след  като  приехме  хронограмата,  аз  мога  да  ви 

докладвам  решенията,  които  са  свързани  с  регистрациите  за 

частичните  избори  в  кметство  Житница,  община  Провадия, 

област  Варна.  Те  са  рутинни  –  ние  всеки  път  приемаме  тези 

решения,  като  във  всичките  решения  има  нови  дати  с  оглед 

датата на насрочване на съответния частичен избор.  

Първото  решение  е  относно  регистрация  на  партии  и 

коалиции от партии в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на 

кметство  Житница,  община Провадия,  област Варна,   на  22 юли 

2012 г.

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 280 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

1. Партиите и коалициите от партии, регистрирани в изборите 

за  общински  съветници  и  кметове  на  23  октомври  2011  г.,  при 

подаване на заявление – Приложение № 16б от изборните книжа за 

изборите  за  кметове  на  общини  и  кметства,  обнародвани  в 

„Държавен вестник”,  бр.  20 от 9 март 2012 г.,  прилагат  към него 

удостоверение за актуално правно състояние, издадено след датата 

на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване 

на частичните избори (22 май 2012 г.), и удостоверение от Сметната 
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палата по чл. 89, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс, издадено след 31 

март 2012 г.

2. Партиите  и  коалициите  от  партии,  които  не  са 

регистрирани  в  Централната  избирателна  комисия  за  изборите  за 

общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.,  подават в 

Централната избирателна комисия заявление – Приложение № 16 от 

изборните  книжа  за  изборите  за  кметове  на  общини  и  кметства, 

обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 98 от 13 декември 2011 г., и 

документите съгласно Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на 

ЦИК, като по отношение на сроковете,  посочени в решението,  се 

прилагат сроковете, определени в хронограмата, приета с Решение 

№ 1856-МИ от 23 май 2012 г.

3. Централната  избирателна  комисия  започва  да  приема 

документи за  регистрация/допускане на партиите и коалициите от 

партии  от  9,00  ч.  на  28  май  2012  г.  в  сградата  на  Народното 

събрание, пл. “Княз Александър І” № 1.

4. Приемането на документите се извършва всеки работен ден 

от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за 

регистрация/допускане на партия е 6 юни 2012 г., 17,00 ч.

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за 

регистрация/допускане  на  коалиция  от  партии  е  11  юни  2012  г., 

17,00 ч.

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за  промени  в 

състава на коалиция от партии е 11 юни 2012 г., 17,00 ч.

Колеги, има ли други предложения по това решение? – Няма. 

Който е съгласен предложеният проект да стане решение, 

моля да гласува.

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

Приема се. Решението е с № 1857. 
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Следващото  решение  е  за  регистрацията  на  партии, 

коалиции от  партии,  местни коалиции и инициативни комитети в 

ОИК за участие в частичния избор за кмет на кметство Житница, 

община Провадия, област Варна, на 22 юли 2012 г.

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 33, ал. 1, 

т. 14, чл. 76, ал. 3 и ал. 4, чл. 77, ал. 1 – 5 и 7, чл. 88, 93, 94, 95, чл. 96, 

т.  3,  чл. 97,  чл.  280  и  § 1,  т.  10  от  ДР  на  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

1. За  регистрация  на  партии,  коалиции  от  партии,  местни 

коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичния 

избор  за  кмет  на  кметство  Житница,  община  Провадия,  област 

Варна, се прилага Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК, 

като: 

а) в т. 4 датата „21 юни 2011 г.“ се заменя с датата „22 май 

2012 г.”; 

б) в т. 6, т. 8.2, т. 9.1, т. 12, т. 13.2, т. 14.1, т.18, т. 21.1 и т. 21.4 

датите „28 август 2011 г.“ се заменят с „16 юни 2012 г.”.

2. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция от 

партии  в  ОИК  се  представя  и  копие  от  решението  на  ЦИК  за 

допускане  на  партията  или  коалицията  от  партии  за  участие  в 

частичния избор, както и решение на централното ръководство на 

партията, компетентно съгласно устава, за участие в общите избори 

на 23 октомври 2011 г.“ 

Възприехме да изписваме т. 2 заради недоразуменията, които 

продължават  да текат  в  общинските избирателни комисии.  Затова 

включваме точката, за да е ясно на комисиите. 

Имате ли някакви други предложения? – Няма. 

Колеги,  който е  съгласен,  моля да гласува  предложения 

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

Приема се. Решението е с № 1858. 

И  третото  решение,  което  е  свързано  с  частичните 

избори  на  22  юли 2012 г.,  това  е  решението за  регистрация на 

кандидатите  за  кметове  за  участие  в  частичния  избор  за  кмет  на 

кметство Житница, община Провадия, област Варна, на 22 юли 2012 

г. в ОИК. 

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл.280, т. 5 във връзка с 

чл. 4, ал. 5, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 – 100, чл. 102, чл. 103, чл. 

122 – 127, чл. 280 и § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия

Р Е Ш И: 

Регистрацията на кандидатите за кметове в частичния избор 

за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна, на 22 

юли 2012 г. се извършва при условията и по реда на Решение № 520-

МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, като:

1. Навсякъде  в  текста  на  решението  срокът  „4  месеца”  се 

заменя с „6 месеца”.

2. В точка 1, букви „а” и „б” и т. 2 датата „22 юни 2011 г.” се 

заменя с датата „21 януари 2012 г.”.

3. В точки 31 и 32 датата „23 септември 2011 г.” се заменя с 

датата „22 юни 2012 г.”.“

4. В точки 33 и 34 датата „20 септември 2011 г.” се заменя с 

датата „21 юни 2012 г.”.

5. В точка 35, първото тире, датата „23 октомври 2011 г.” се 

заменя с датата „22 юли 2012 г.”.

6. В точки 39 и 40 датата „2 октомври 2011 г.” се заменя с 

датата „1 юли 2012 г.”.“

Колеги, имате ли някакви предложения? – Няма. 
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Който е  съгласен с  така  предложения текст  за  решение, 

моля да гласува.

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

Приема се. Решението е с № 1859. 

Постъпило  е  искане от  Областната  дирекция  на  МВР в 

Благоевград, Районно управление на полицията в гр. Разлог, за 

предоставяне  на  оригиналния  протокол  на  секционната 

избирателна  комисия  в  избирателна  секция  №  0102007  в  с. 

Краище, община Белица, за произведените на 30 октомври 3011 

г. избори за президент и вицепрезидент на републиката, както и 

копия от относими към него документи,  жалби и други, които 

са  от  изключително  значение  за  разкриване  на  обективната 

истина. 

Предлагам  ви  да  изпратим  това  писмо  на  общинската 

избирателна  комисия  в  Белица  и  да  напишем  едно  писмо  до 

Районното  управление  „Полиция“  в  Разлог,  като  приложим 

копие от писмото. 

Има ли други предложения, колеги? – Няма. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Приема се. 

Думата има госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  искам да ви уведомя,  че 

след като гласувахме на предното заседание текста на писмо до 

Администрацията на Министерския съвет и до Министерството 

на финансите  в  лицето на  заместник-министър-председателя  и 

министър  на  финансите  и  до  главния  секретар  на  Народното 

събрание,  се  получи  информация  /тя  е  неофициална  към  този 

момент/,  че  са  разпоредени  плащанията  във  връзка  с 

постъпилите  искания  от  общинските  избирателни  комисии  за 
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изплащане на одобрени възнаграждения за проведени заседания 

и дежурства, както и в случаите, когато има произведени нови 

и  частични  избори  -  за  възнаграждение  на  секционните 

избирателни комисии и комисиите  по чл.  242 ал.  7  от  ИК.  От 

тази гледна точка вече писмото не беше актуално и затова не го 

изпратихме. 

Ако  ми  позволите,  в  момента  да  ви  предложа  да 

направим едно изменение на същото писмо, тъй като ние в него 

предложихме  да  се  проведе  среща  и  във  връзка  с  изтичащото 

споразумение  за  материално-техническото  обезпечаване  и  в 

момента  да  изпратим  едно  писмо  до  главния  секретар  на 

Народното  събрание  и  на  Министерския  съвет  само  по 

отношение  на  това  тристранно  споразумение,  както 

предложението  е  отново  срещата  да  бъде  проведена  тук   с 

участието на цялата Централна избирателна комисия и главните 

секретари  на  двете  администрации,  като  поискаме  те  да  ни 

предоставят  техни  становища  относно  възможността  за 

удължаване на срока на това споразумение. Преди това датата, 

до  която  трябваше  да  се  проведе  срещата,  беше  31  май,  но  с 

оглед на празничните дни сега предлагам да е 12 юни 2012 г., 

ако  не  счетете,  че  е  твърде  далеч  във  времето.  Стига  да  има 

нагласа, това ще бъде съвсем достатъчно време ние да сключим 

допълнително  споразумение  за  удължаване  на  срока  на  това 

тристранно споразумение, но ако счетете...

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предложението  е  до 

5 юни...

ОБАЖДАТ СЕ: До 12 юни.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз също предложих 12 юни, но се 

замислям дали  не  е  далеч  във  времето.  Сега  ще бъде  само по 

въпроса за настаняването. Ние всъщност намекваме, че въпроса 
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който искаме да обсъдим, е относно удължаването на срока на 

споразумението,  защото Министерският  съвет,  както уточниха 

по  време  на  срещата  предлагат,  а  и  в  писмото,  което  бяха 

изпратили  с  копие  до  нас,  са  мотивирали  необходимостта  от 

удължаването  на  този  срок,  тъй  като   на  този  етап  не  е 

целесъобразно  преместването  на  Централната  избирателна 

комисия, а и поради липса на други подходящи помещения или 

сграда, е удачно да се удължи срокът на това споразумение. 

Добре, да остане до 12 юни, а ние ще се опитаме да е по-

рано.  Народното  събрание  са  уведомени  от  писмото  на 

Министерския съвет. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

с предложения текст на писмо-покана за среща и разговори до 

12 юни, моля да гласува.

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

Приема се. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  писмата, 

които  изготвихме  за  изпращане  до  общинските  избирателни 

комисии,  за  които  е  установено,  че  липсват  оригиналите  на 

протоколи или на решения на общински избирателни комисии 

относно произведените избори за местни органи на власт през 

2007  г.,  се  оказа,  че  при  нас  не  съществуват  екземпляри, 

предназначени за общинските избирателни комисии. Тоест, при 

нас  няма  копие,  а  ние  в  краен  случай  щяхме  да  приложим 

заверени  копия  от  тези  екземпляри  и  да  ги  предоставим  на 

Централния държавен архив. 

Поради  тази  причина  се  налага  наистина  да  бъде 

направено  всичко  възможно  те  да  бъдат  изнамерени  и  аз 

предлагам  в  момента,  тъй  като  тези  писма  не  са  изпратени,  а 

имам  справка  за  липсващите  протоколи  и  за  да  не  ви  губя 
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времето, в двете канцеларии ще оставя към 23 май 2012 г. кои 

са  липсващите.  Това  е  един  списък  по  области  за  всеки  един 

липсващ протокол или решение. Поради причина, че при нас не 

съществуват  екземплярите,  предназначени  за  общинските 

избирателни комисии от  тези протоколи или решения на ОИК 

от 2007 г. или произведените частични и нови избори в мандата 

на общинските  съвети,  предлагам в писмото което гласувахме 

като текст  по принцип,  да  добавим едно изречение,  а  именно: 

„В случай, че в ОИК или в общината се съхранява единствено 

копие  от  протокол  или  решение  /екземплярът  за  ОИК/,  да  се 

изпрати  копието.“  При  нас  да  се  изпрати  копието,  а  ние  ще 

заверим  това  копие  и  ще  го  предоставим  на  Централния 

държавен архив. 

Това  е  допълнение  към  гласувания  вече  по  принцип 

текст на писмо до общинските избирателни комисии. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

да изпратим писмо, с което да допълним вече приетия текст по 

начина,  който  докладва  секретарят  на  комисията,  моля  да 

гласува.

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

Приема се. 

(Коментари и уточнения извън протокола.)
ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  приехме 

писмото и си изяснихме другите неща. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Предлагам  да  гласуваме 

протоколно  решение:  дежурният  в  съответния  ден  в  ЦИК 

съвместно  с  технически  сътрудници  да  направят  проверка  в 

хранилищата  извън  кашоните,  в  които  се  съхраняват 

документите от 2007 г.  с цел да направим всичко необходимо, 

за  да  бъдат  намерени  оригиналите  на  протоколите  и  на 
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решенията,  за  да  ги  предоставим  в  пълен  комплект  на 

Централния държавен архив. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Който  е  съгласен  с 

текста на предложеното протоколно решение, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13, против – 1. 

Приема се. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  предвид  предстоящите 

почивни  дни,  на  днешното  заседание  предлагам  да  гласуваме 

възнагражденията  по  гражданските  договори  на  сътрудниците 

към Централната избирателна комисия и на двамата служители 

на  Министерския съвет в същия размер, в който са гласувани 

за м. април, а именно:

…
ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  имате  ли 

някакви съображения и предложения? – Няма. 

Който  е  съгласен  с  предложените  възнаграждения  на 

сътрудниците  и  двамата  служители  на  Министерския  съвет, 

моля да гласува.

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

Приема се. 

Предложен  е  проект  на  решение  за  изменение  на 
изборна книга № 16а. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  спомняте  си,  че  в 

указанията към изборни книги № 16а и № 16б, които са образци 

на  заявления  до  Централната  избирателна  комисия  –  16а  за 

допускане за участие в нови избори, а 16б за частични избори, в 

указанията  в  т.  1  имаме различни формулировки  във  връзка  с 

изискването  за  датата  на  удостоверението  за  актуално 

състояние.  Спомняте  си,  че  ние  сме  на  единно  мнение, 

позовахме се и на решението,  което бяхме приели през лятото 
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за общите избори относно датата на насрочване на изборите – 

че  това  е  датата  на  обнародване  на  указа  на  президента  за 

насрочването  на  местни  избори,  но  в  случая  това 

несъответствие  в  указанията  създава  проблеми  и  възникват 

много  въпроси.  От  участниците  в  изборите  се  задават  такива 

въпроси  до  Централната  избирателна  комисия  относно  датата 

на удостоверението за актуално състояние. 

Проекта  който  ви  предлагам,  е  съгласуван  с  всички 

членове  на  Работна  група  1.7.  и  с  госпожа  Сидерова.  В  този 

проект са предвидени два варианта, но целта е да се уеднакви т. 

1,  която  урежда  изискването  за  датата  на  удостоверението  за 

актуално  състояние  на  партиите,  което  удостоверение  се 

прилага  към  съответното  заявление.  Необходимостта  е  само 

относно  приложение  „а“  и  с  тази  поправка  ние  уеднаквяваме, 

като пренасяме текста от 16б н 16а. 

Предлагам ви два варианта: 

„На основание чл. 12, ал. 3 във връзка с чл. 284 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

I вариант:
Допуска поправка в Приложение № 16а, утвърдено с Решение 

№ 1519-МИ от 9 декември 2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2011 г.), както 

следва:

В указанието т. 1 се изменя така:

„1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не 

по-рано  от  датата  на  обнародване  на  указа  на  президента  на 

републиката за насрочване на изборите;”.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.“

II вариант: 
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Допуска поправка в Приложение № 16а, утвърдено с Решение 

№ 1519-МИ от 9 декември 2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2011 г.), както 

следва:

В  т.  1  думите  „не  по-рано  от  датата  на  насрочване  на 

изборите“ се заменят с „не по-рано от датата на обнародване на 

указа  на  президента  на  републиката  за  насрочване  на 

изборите“.

По-голямата част от колегите са на мнение, че трябва да 

приемем  първия  вариант,  а  именно  да  приемем  решение  със 

следното съдържание: 

„На основание чл. 12, ал. 3 във връзка с чл. 284 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Допуска поправка в Приложение № 16а, утвърдено с Решение 

№ 1519-МИ от 9 декември 2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2011 г.), както 

следва:

В указанието т. 1 се изменя така:

„1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не 

по-рано  от  датата  на  обнародване  на  указа  на  президента  на 

републиката за насрочване на изборите;”.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.“

Във  връзка  с  поправката  и  обнародването  не  правим 

уточнението, че тази поправка е в съответния срок, но в крайна 

сметка,  ако  имаме  проблеми  с  обжалването,  по  хронограмата 

сме изчислили и сроковете: 55-дневният срок за новите избори 

за  общински  съветници  в  община  Белоградчик  и  срокът  за 

поправка на изборните  книжа изтича на 27 май 2012 г.  Тоест, 

специално за изборите на 22 юли 2012 г. сме в срок. В същото 

време,  след  като  бъде  съобщено  това  решение,  то  ще  бъде 

доведено до знанието и на участниците в процеса, и съвпадайки 
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с указанията и отговорите, които ние досега сме им давали, то 

ще  внесе  едно  спокойствие  и  сигурно  ще  се  приложи  още 

повече,  че  ние  го  приехме  и  в  днешното  решение  изрично 

относно регистрацията за частичния избор в Житница. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  имате  ли 

някакви  предложения?  Аз  като  водещ  мога  да  си  кажа 

мнението,  че  първият  вариант  е  по-чист,  защото  сменя  целия 

текст  и  така  е  по-ясно.  (Коментари  и  уточнения  извън 
протокола.)

Който е съгласен с предложения проект за решение, моля 

да гласува.

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

Приема се. Решението е с № 1680. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  за  сведение  ще  ви 

докладвам  писмо от  главния  секретар  на  администрацията  на 

Министерския съвет до Централната избирателна комисия, към 

което са приложени: справка за разходите на ЦИК към 30 април 

2012  г.  по  Програма  „Избори“  на  бюджета  на  Министерския 

съвет  за  2012  г.;  справка  за  необходимите  средства  за 

произвеждането  на  нови избори  през  2012  г.  и  за  заседания  и 

дежурства  на  ОИК за  периода  между два  избора.  Справката  е 

изготвена въз основа на подадената информация от областните 

администрации.  Третото  приложение  е  справка  за  платените 

средства за Избори 2012 г. до настоящия момент. 

Ще  помоля  да  направят  копие  от  писмото  с 

приложенията  и за  двете  канцеларии или ако искате,  на всеки 

един от вас може да ви бъде предоставено копие. Докладвам го 

за сведение. 

ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА:  Хубаво  е  да  се  изпрати 

на всички, тъй като в него се съдържат важни данни. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Добре. 

 ПРЕДС.  РУМЯНА СИДЕРОВА: Думата  има Венцислав 

Караджов да докладва. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Колеги,  постъпило  е 

протоколно определение от 16.05.2012 г.  по НОХД 1004/2011 

по описа на Врачанския районен съд, Трети наказателен състав, 

с  искане  за  предоставяне  на  справка  по  отношение 

ангажиментите  на  адвокат  Владимир  Христов  като  член  на 

Централната избирателна комисия за датата 16 май 2012 г., във 

връзка  с  което  предлагам  да  им  изпратим  копие  от 

командировъчна заповед № 64 за  периода 16-17 май 2012 г.,  с 

която  Владимир  Христов  е  командирован  от  председателя  на 

ЦИК. Същото да бъде изпратено на Врачанския районен съд в 

удостоверение на ангажимента на Владимир Христов. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

с предложението на колегата Караджов, моля да гласува.

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

Приема  се.  Владимир  Христов  не  е  участвал  в 

гласуването. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  От  Министерството  на 

вътрешните работи с вх. № 666 от 19.05.2012 г. до Централната 

избирателна комисия е изпратено  уведомително писмо от ОД 

на  МВР  –  Шумен  във  връзка  с  изпратен  от  нас  сигнал  до 

Шуменска  окръжна  прокуратура,  че  е  извършена  проверка  от 

Районна прокуратура в гр. Шумен и ни уведомяват, че в ОД на 

МВР – Шумен, по извършената проверка, касаеща нашия казус 

с гласуване на лицето Стоян Маринов Динев, не са установени 

данни за извършено престъпление. Докладвам го за сведение на 

Централната избирателна комисия. 
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Също  така,  колеги,  с  вх.  №  668/19.05.2012  г.  ни  е 

изпратено и  ви докладвам за  сведение  постановление за  отказ 

да  се  образува  наказателно  производство  от  Районна 

прокуратура – Сливен. Било е на доклад на прокурор Драганов 

в РП – Сливен по образувано дело № 473/2012 г.  Същият не е 

установил да  са  извършени нарушения във  връзка  с  Изборния 

кодекс. Извършена е предварителна проверка. Установено е, че 

на  23.10.2011  г.  на  проведените  избори  за  президент  и 

вицепрезидент  на  Република  България  Елин  Енев  Енев  не  е 

гласувал.  На  втория  тур  на  същите  избори,  проведени  на 

30.10.2011 г., Елин Енев е посетил избирателна секция № 156 в 

с.  Младово,  община  Сливен,  като  придружител  на  майка  си 

Стела  Петкова  Иванова.  От  изборната  комисия  са  му  искали 

експертно  решение  за  инвалидност  на  майка  му,  което  той  е 

представил.  Елин  Енев  е  гласувал  един  път  като  се  подписал 

срещу името си, изписано в новия избирателен списък. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Благодаря.  Това  е  за 

сведение. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Също  така  от  Софийска 

градска  прокуратура са  ни поискали информация във връзка  с 

постъпила  в  СГП  молба  от  Велико  Иванов  Жеков  относно 

политическа  партия  „Съюз  на  комунистите  в  България“ и 

нейното прекратяване  по иск  на  прокурора по  реда  на  чл.  40, 

ал.  1,  т.  3  от  Закона  за  политическите  партии.  Поради  това 

районният прокурор Димитров ни моли да изпратим списък на 

регистрираните  партии  и  коалиции  в  ЦИК  за  участие  в 

последно  произведените  избори  съответно  за  народни 

представители,  президент и вицепрезидент и местни избори за 

общински съветници и кметове. 
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Във  връзка  с  това  съм  подготвил  исканите  от  него 

документи и ви предлагам следното писмо: 

„До СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

На вниманието на прокурор Я. Димитров

Уважаеми прокурор Димитров,

Във връзка с постъпило в Централната избирателна комисия 

искане с вх. № 667/19.05.2012 г.  относно политическа партия „Съюз 

на  комунистите  в  България”  приложено  изпращаме  Ви  заверени 

извлечения от публикуваните от ЦИК бюлетини с регистрираните в 

ЦИК  партии  и  коалиции  за  участие  в  изборите  за  народни 

представители,  произведени  на  5  юли  2009  г.,  в  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  в  изборите  за 

общински съветници и кметове,  произведени на 23 и 30 октомври 

2011 г., както и Решение № 497-МИ от 23 август 2011 г. на ЦИК за 

заличаване  регистрацията  на  политическа  партия  „Съюз  на 

комунистите  в  България”  за  участие  в  изборите  за  общински 

съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.“

Нашето решение, колеги, е във връзка с това, че те не са 

събрали необходимия брой подписи. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

с текста на прочетеното писмо, моля да гласува.

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

Приема се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да съобщя още нещо на колегите. 

Съжалявам,  че  не  съм  била  изчерпателна  в  доклада  относно 

писмата до общинските избирателни комисии. 

Колеги,  отново  с  оглед  да  постигнем  целта,  от 

канцеларията  бяха  натоварени  със  задачата  да  се  обадят  на 

всички  председатели  на  общински  избирателни  комисии,  за 

които  е  установена  липса  на  протокол  или  на  решение,  за  да 
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бъдат  уведомени  затова  и  да  бъдат  помолени,  ако  към 

настоящия  момент  не  са  предали  документите  на  архив,  да 

намерят  къде  се  съхраняват  документите.  В  случай,  че  те  се 

съхраняват  в  помещенията,  в  които  се  съхраняват  изборни 

книжа и материали от изборите през 2011 г.,  ще се наложи да 

направят искане за отваряне на помещенията, но така или иначе 

да  бъдат  уведомени  по  телефона,  за  да  бъдат  подготвени  и  в 

момента,  в  който  получат  писмото,  вече  да  знаят  и  да  са 

извършили необходимите предварителни проверки. Наредено е 

и  в  табличката  на  две  места  колегите  от  канцеларията  са 

отразили  информацията,  че  книжата  и  материалите  вече  са 

предадени на Централния държавен архив. В тези случаи няма 

какво  да  очакваме  от  тях,  но  важното  е,  че  наистина  ще 

направим всичко необходимо документите да бъдат намерени. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх. 

№ 679/22.05.2012  г.  сме  получили  писмо  от  общинската 

избирателна  комисия  в  Хитрино,  към  което  е  приложено 

решение за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета 

на с. Байково, община Хитрино, във връзка с назначаването му 

на  длъжност  по  служебно  правоотношение.  Те  са  изпълнили 

точка  от  нашето  решение  №  1486,  където  пише,  че  такова 

решение трябва да се изпрати до ОИК. Обадих се, свързах се с 

председателя  на  ОИК  –  Хитрино.  Ще  изпрати  и  останалите 

документи,  за  да  направим  предложение  до  президента  за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Байково. Да 

знаете,  че в  късна есен ще имаме още един частичен избор за 

кмет  на  кметство.  Докладвам  го  за  сведение.  Преписката  е 

висяща – чакаме документи. 

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  И  аз  да  докладвам  две 

неща.  Едното  е  почти  идентично  и  също  е  за  сведение.  По 
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имейла сме получили от Общинската избирателна комисия в гр. 

Джебел,  област  Кърджали  уведомление,  че  са  прекратени 

предсрочно  пълномощията  на  кмета  на  с.  Рогозче,  община 

Джебел. Изпратени са за сведение, така че както и Ерхан каза, в 

късната есен ще имаме избори. 

Другото  което  искам  да  ви  докладвам  за  сведение: 

Постъпило  е  постановление  от  Районна  прокуратура  –  Нови 

пазар,  с  което  се  отказва  да  бъде  образувано  досъдебно 

наказателно  производство,  тъй  като  е  установено  по 

категоричен начин, че Кадрия Хашим Мехмед е гласувал само 

веднъж. Бил е вписан и в допълнителния списък, но е гласувал 

само  веднъж.  Грешката  е  на  комисията.  Няма  извършено 

престъпление. Това е само за сведение. 

Колеги, започвам да докладвам възнаграждения. 

При  докладване  на  17  май  възнагражденията  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Ловеч,  съм  допуснала 

грешка и съм ви докладвала погрешно, че на заседанието на 7 

май  2012  г.  са  присъствали  8  члена  на  комисията  вместо  9. 

Затова ви предлагам да гласуваме протоколно решение, с което 

да  приемем  нова  справка:  да  се  изплатят  възнаграждения  на 

председател,  заместник-председател и 9 члена на комисията за 

заседание,  проведено на 7 май 2012 г.  и съответното писмо да 

се изпрати на Общинската избирателна комисия в Ловеч. 

Който  е  съгласен  да  се  изплати  възнаграждение  на 

председател, заместник-председател и 9 члена на ОИК - Ловеч, 

моля да гласува.

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

Приема се. 

Другото, което имам да ви докладвам, е възнаграждение 

за  Общинската  избирателна  комисия  в  Мъглиж.  Постъпило  е 
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искане с вх. № 682 от 23 май 2012 г. от ОИК – Мъглиж, област 

Стара  Загора,  за  заплащане  на  едно  заседание  на  16  май,  на 

което  са  присъствали  председател,  заместник-председател  и  7 

члена  на  комисията.  Основанието  е  т.  15  от  наше  Решение 

№ 1098-ПВР/МИ.  Предлагам  възнаграждението  да  се  изплати 

от държавния бюджет. 

Също така едно дежурство на 16 май на председателя на 

комисията  и  трима  членове,  които  са  предавали  книжата. 

Основанието също е наше Решение № 1098-ПВР/МИ от 2011 г., 

т. 15, от държавния бюджет. 

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Приема се. 

Постъпило е искане от Общинската избирателна комисия 

в  Кърджали,  област  Кърджали за  заплащане на  две  проведени 

заседания  и  две  дежурства,  които  са  за  подготовка  на  тези 

заседания. 

Заседание  от  15  май  2012  г.,  на  което  са  присъствали 

председател, заместник-председател и 14 члена. Основанията са 

т.  13  и  15  от  Решение  №  1098-ПВР/МИ.  Да  се  изплати  от 

държавния бюджет. 

Дежурство на 14 май за подготовка на това заседание на 

председателя. Основанието е наше Решение № 1486-МИ. Да се 

изплати от държавния бюджет. 

Заседание на комисията на 17 май 2012 г. Основанието е 

чл.  277  от  Изборния  кодекс  –  обявен  е  следващ  в  листата 

общински  съветник.  Присъствали  са  председател,  заместник-

председател и 14 члена. Да се изплати от държавния бюджет. 

И  едно  дежурство  на  16  май  на  председателя  за 

подготовка  на  заседанието.  Да  се  изплати  на  основание 
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Решение № 1486-МИ, от държавния бюджет. Както и дежурство 

на  трима  членове  на  комисията,  проведено  на  19  май  и  е 

свързано  с  внасяне  в  архива на  избирателните  списъци,  които 

са  получени  след  проверка.  Основанието  е  наше  Решение 

№ 1486-МИ, т. 11. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Приема се. 

Постъпило  е  искане  с  №  684  от  23  май  2012  г.  от 

Общинската  избирателна  комисия  в  Никола  Козлево,  област 

Шумен,  за  заплащане  на  едно  дежурство  на  председател, 

заместник-председател и трима членове. Основанието е т. 11 от 

наше  Решение  №  1486-МИ.  За  изплащане  от  държавния 

бюджет. Предлагам да им го изплатим. 

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Приема се. 

КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  Получил  съм  искане  за 

възнаграждение  от  ОИК  –  Чипровци,  област  Монтана.  Ще 

започна  с  това,  че  всички  документи  са  подписани  от 

председателя и от секретаря със запетая,  като от подписа мога 

да съдя, че това е подписът на заместник-председателя, но няма 

решение...

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма нужда от решение. 

Това е по закон. 

КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  Първото  искане  е  за 

възнаграждение  за  дежурство  на  председателя,  заместник-

председателя и 11 членове затова, че на 10 май са разглеждали 

избирателните  списъци,  проверявали  са  подписите, 

приложените  удостоверения  и  декларациите  към  тях  и  са 
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установили, че всичко е изрядно. Аз тук се колебая дали трябва 

да  им  платим  за  това  нещо.  Буквално  пише  така:  „Подаваме 

настоящото  искане  относно  следните  обстоятелства:  на 

10.05.2012  г.  Общинската  избирателна  комисия  получи 

избирателните списъци от ТД „ГРАО“ – Монтана, за избори на 

съветници  и  кметове  ведно  с  приложенията...  След  което 

присъстващите  извършиха  пълна  проверка  на  списъците  и 

констатираха,  че  в  графите  точно  са  поставени  подписите  и  е 

спазен  Изборният  закон  –  Изборният  кодекс...“  И  в  това  са 

участвали 13 души. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, чухте доклада на 

колегата Калинов. Какво предлагате? 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз предлагам да не уважим това 

дежурство  на  13  май,  а  да  уважим проведеното  на  следващия 

ден заседание. За мене дежурството е без основание. 

КРАСИМИР КАЛИНОВ: И аз предлагам същото. 

На 11.05.2012 г. е проведено заседание, има дневен ред и 

предлагам  да  се  изплати.  Присъствали  са  председател, 

заместник-председател  и  11  члена.  Има  протокол  от 

заседанието.  Взели  са  решение  за  достъп  до  запечатано 

помещение, решение да се изпрати искането за възнаграждения. 

Освен  това  са  изпълнили задължението  си  по  прибирането  на 

списъците от двата тура на всички СИК и са запечатали стаята. 

Не мога да отрека,  че имат формално основание за  изплащане 

на възнаграждение. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, предлагам ви по 

отношение  на  заседанието  на  11  май  да  вземем  решение,  че 

следва  да  се  изплати  възнаграждение  на  председател, 

заместник-председател  и  11  членове  на  ОИК  –  Чипровци,  от 

държавния бюджет. Основанието е Решение № 1098-ПВР/МИ. 
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Който е съгласен, моля да гласува.

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

Приема се. 

Който  е  съгласен  да  не  се  заплащат  13  дежурства  на 

10 май 2012 г. на ОИК - Чипровци, моля да гласува.

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

Приема се. 

ГЕРГАНА МАРИНОВА:  Колеги,  докладвам ви,  че  с  вх. 

№ 659 от 18 май 2012 г. е постъпило искане от ОИК – Пловдив. 

Поискали са изплащането на едно дежурство,  проведено на 10 

май, осъществено от трима членове. Основанието е чл. 242, ал. 

8 от ИК и наше Решение № 1098-ПВР/МИ. Имали са искане от 

Районното  полицейско  управление  за  предоставяне  на 

избирателни списъци и са осъществили достъп до помещението 

за  предоставяне  на  списъците.  Следващото  дежурство  е  на  11 

май, отново трима членове, отново същото основание и същите 

причини.  Следващото  дежурство  е  на  14  май  –  отново  трима 

членове, същите основания и същите причини. 

И  едно  заседание  на  16  май  2012  г.,  на  което  са 

присъствали   председател,  секретар  и  15  члена  и  на  което  са 

взели решение да определят трима души, които да имат достъп 

до  помещението,  за  да  върнат  списъците,  предоставени  им от 

„ГРАО“. 

Всичките са за изплащане. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

да бъдат изплатени на ОИК – Пловдив, три дежурства на 10 май 

за трима члена – основанието е Решение № 1098-ПВР/МИ и чл. 

242 от ИК – от държавния бюджет; дежурства на 11 май също 

на трима члена на същото основание – от държавния бюджет; 

на  14  май  –  също  на  трима  члена  и  на  същото  основание,  от 
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държавния бюджет,  както и едно възнаграждение за  заседание 

на  председател,  секретар  и  15  члена  на  комисията  – 

основанието е Решение № 1098-ПВР/МИ – също от държавния 

бюджет, моля да гласува.

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

Приема се. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Колеги,  да  ви  докладвам 

възнаграждение за ОИК – Ракитово. Те са провели заседание на 

12.04.2012 г., на което са присъствали председател, заместник-

председател, секретар и 14 члена. На заседанието са прекратили 

пълномощията  на  общински  съветник  във  връзка  с  това,  че 

същият  е  избран  за  заместник-кмет  и  са  избрали  следващия в 

листата. 

Те претендират и едно дежурство на 11.04.2012 г. за един 

член,  който  е  подготвил  документацията  във  връзка  с  това 

проведено заседание. 

Предлагам  ви  да  одобрим  изплащане  на  дежурство  на 

един член от Общинската избирателна комисия на 11.04.2012 г. 

съгласно наше Решение № 1486-МИ – от държавния бюджет, и 

също така от държавния бюджет на основание чл. 277 от ИК да 

одобрим  изплащане  на  заседание,  проведено  на  12.04.2012  г., 

на което е присъствала цялата комисия. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

да  бъдат  изплатени  възнаграждения  за  едно  заседание  на  12 

април  при  участие  на  цялата  ОИК  –  Ракитово  –  17  души,  от 

държавния  бюджет,  както  и  едно  дежурство  на  член  на 

комисията  за  подготовка  на  това  заседание  –  също  от 

държавния бюджет, моля да гласува.

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

Приема се. 
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ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ:  Колеги,  докладвам ви също 

така  за  сведение,  че  в  събота,  на  19  май  2012  г.  пристигна 

искане,  регистрирано  в  ЦИК  от  Плевенския  административен 

съд, с което бе поискано от Централната избирателна комисия в 

3-дневен срок да представи  свое решение, с което е определила 

технически  образец  на  бюлетината  за  общински  съветници  в 

нови избори.  Аз  като  дежурен  подготвих  това  решение,  което 

беше изпратено, за да бъде в срок, на Административния съд в 

Плевен. Докладвам ви го за сведение и одобрение. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Одобряваме действията, 

които са предприети от дежурния в ЦИК.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

Приема се. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Аз  ви  предлагам  случаят  в 

Пещера  да  остане  за  сведение  на  Централната  избирателна 

комисия относно председателката  на ОИК – Пещера,  която ни 

задава  въпроси  във  връзка  с  прилагане  на  Осигурителния 

кодекс  затова,  че  същата  като  служителка  на  „Биоврет“  в 

Пещера, е била в болнични и е получила обезщетение от НОИ 

във  връзка  с  този  болничен  и  е  получила  допълнително 

възнаграждение  като  председател  на  ОИК  –  Пещера,  за 

проведени  заседания  и  дежурства.  Считам,  че  Централната 

избирателна  комисия  не  разполага  с  необходимата 

компетентност и не следва да отговаря на въпроси във връзка с 

прилагане  на  Осигурителния  кодекс.  Искането  на  тази 

председателка  следва  да  остане  за  сведение  на  Централната 

избирателна комисия, но не и да се отговаря в този случай, тъй 

като не притежаваме тези специални знания. 

(Коментари и уточнения извън протокола.)
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МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  има  отговор  на  НОИ  във 

връзка с това по повод на  друг член на общинска избирателна 

комисия,  който  по  същия  начин  е  ползвал  болничен  и 

същевременно има получени възнаграждения.  Доколкото имам 

спомен, в писмото НОИ не установява, че има някакъв проблем 

при  паралелно  ползване  на  болничен  и  изпълняване  на 

ангажиментите  в  ОИК.  Само  ви  припомням,  но  също  съм  на 

мнение,  че  това  не  е  въпрос,  с  който  ние  трябва  да  се 

занимаваме и не е от нашата компетентност. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Да изпратим отговора на 

НОИ, който вече имаме.

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Да  кажем,  че  ЦИК  не  е 

компетентна  да  отговаря  на  поставените  въпроси,  но 

приложено изпращаме отговор от НОИ по подобен казус. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

с  писмото,  което  предложи  Венцислав  Караджов  –  да  се 

отговори на председателката  на ОИК -  Пещера,  че  ние не сме 

компетентни  да  отговаряме  на  поставените  въпроси,  но 

изпращаме  писмо-отговор  на  НОИ,  касаещо  подобен  случай, 

моля да гласува.

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

Приема се. 

Колеги, искам да ви обърна внимание, че по имейла ви е 

изпратено  открито  писмо  на  граждани,  които  живеят  извън 

територията  на  Република  България.  Писмото  е  свързано  с 

участието  в  изборите  –  гласуването  в  избори  за  народни 

представители,  президент  и  вицепрезидент  на  лицата,  които 

живеят  извън  България.  Искам  само  да  ви  насоча  вниманието 

към него, за да можете да се запознаете с писмото и евентуално 
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да  преценим  на  следващо  заседание  дали  ще  предприемаме 

някакви действия. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги,  постъпило е искане 

с  вх.  № 617/14.05.2012 г.  от  ОИК – Кочериново,  за  преведено 

заседание  на  21.03.2012  г.,  на  което  са  присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  11  члена. 

Приложен е и протокол от проведеното заседание. Заседанието 

се е провело във връзка с тяхно решение № 161 от 21.03.2012 г. 

и  на  основание  т.  15  от  наше  Решение  №  1098-ПВР/МИ  за 

разрешаване  на  достъп  до  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  изборите, 

произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., за определяне членове 

на  ОИК  за  прибиране  на  избирателните  списъци  от 

произведените избори от 23 и 30 октомври 2011 г. Присъствали 

са  председател,  заместник-председател,  секретар  и  11  членове 

на ОИК – общо 14 души. 

Отделно ОИК – Кочериново с наше писмо от 20.04.2012 

г. сме им определили едно дежурство на 27.03.2012 г., на което 

са  присъствали  председател,  секретар  и  двама  члена,  а  на 

практика са присъствали трима члена – явно аз неправилно съм 

го  докладвал,  така  че  ви  моля  да  направим  промяна  в  тази 

справка,  която  е  от  20.04.2012  г.   и  дежурството,  което  е 

положено от ОИК – Кочериново на 27.03.2012 г. да се запише, 

че  е  положено  от  председател,  секретар  и  3  члена  съгласно 

приложения протокол от ОИК – Кочериново. 

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен 

да се изплати едно заседание на 21.03.2012 г.  на членовете  на 

ОИК  –  Кочериново,  на  което  са  присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и 11 члена, на основание наше 

Решение № 1098-ПВР/МИ, от държавния бюджет, както и да се 
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поправи  справката  и  да  се  изплати  дежурство  на  5  души: 

председател,  секретар  и  3  члена  на  комисията  на  27  март 

2012 г., също от държавния бюджет, моля да гласува.

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

Приема се. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Искам  само  да  обявя,  че  днес 

трябваше  да  докладвам  една  преписка  от  „Информационно 

обслужване“  АД  във  връзка  с  приключване  на  работата  по 

изборите, произведени на 13 май, но трябваше днес да изпратят 

допълнението  за  втория  тур  от  изборите  в  Съединение.  Тъй 

като  не  сме  го  получили,  предлагам  това  да  остане  за 

следващото заседание. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  на  предното 

заседание докладвах за протокола,  че е постъпила  жалба с  вх. 

№ 628 от 15 май 2012 г. срещу Решение № 67 от 8 май 2012 г. 

на  Общинската избирателна комисия в Кюстендил, което касае 

предизборната  кампания.  Хронологията,  която  искам  да  ви 

припомня, е следната: 

На  7  май,  видно  от  тогава  представената  преписка,  е 

постъпила  жалба  от  представляващия  политическа  партия 

„Лидер“  за  Кюстендил  Стоян  Кирилов  Стоилов  срещу 

предизборни  плакати  на  представляващия  Коалиция 

„Кюстендил“.  При  нас  е  пристигнало  само  Решение  № 67,  на 

базата на което Общинската избирателна комисия – Кюстендил 

се е произнесла, и жалбата срещу това решение. 

Искам  да  обърна  внимание,  защото  това  е  залегнало  в 

решението,  че  решението  е  постановено  на  8  май,  а  изборите 

бяха на 13 май 2012 г. Там е написано без да са ни представени 

доказателства,  че  е  обявено  на  8  май  2012  г.  Жалбата  е  с 

входящ  номер  от  11  май,  т.е.  тя  е  в  тридневния  срок  и  е 
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постъпила в срок, за което няма други доказателства и те не са 

я оспорвали. С писмо приложено ни е изпратена за разглеждане 

и  решаване  на  по  компетентност  жалба  с  входящ  номер  от 

11 май  на  Коалиция  „Кюстендил“,  представлявана  от  Петър 

Георгиев  Паунов  против  Решение  №  67  от  8  май  2012  г.  и 

обявено на 8 май, както вече ви докладвах. 

Всички тези документи са изпратени с изх. № 10 от ОИК 

–Кюстендил  на  12  май.  Пощенското  клеймо  на  пощата  в 

Кюстендил  е  от  14  май,  а  при  нас  е  пристигнало  на  15  май 

2012 г.   За  протокола  изборите  бяха  на  13  май,  в  неделя,  а 

жалбата касае предизборна кампания. 

Ние  се  разбрахме  тук  в  залата,  че  ще  се  обадим  в 

Общинската  избирателна  комисия  и  ще  помолим  да  ни 

окомплектоват преписката,  защото няма как да се произнесем. 

След двукратно напомняне на нашите сътрудници, преписката е 

окомплектована  със  следните  документи,  които  са  постъпили 

на  21  май  2012  г.:  жалба  от  Стоян  Кирилов  Стоилов, 

упълномощен  представител  на  политическа  партия  „Лидер“, 

към която има четири листа извлечения от протоколната книга 

на  ОИК  –  Кюстендил,  откъдето  на  стр.  3  е  видно  само  това 

решение. 

Оплакването в жалбата е следното: действащият кмет на 

община Кюстендил е в агитационни материали на регистрирана 

коалиция  „Кюстендил“  в  изборите  на  13  май  2012  г. 

Агитационните материали, на които е изображението на кмета, 

съдържат следните реквизити: номер на коалицията с която ще 

участва в изборите, име на коалицията, както и всички останали 

реквизити от Изборния кодекс. Така пише в жалбата. 
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Решението  е  да  се  отстранят  плакатите,  да  се  уведоми 

кметът  и да  се  уведоми полицията.  Всичко  това  се е  случило. 

Правното основание е чл. 134, ал. 1. 

За  протокола  искам  да  кажа  какво  трябва  да  съдържа 

решение  по  чл.  134,  ал.  1.  Самата  общинска  избирателна 

комисия е приела, че тези плакати – пак повтарям за протокола, 

че  нито  са  ни  ги  окомплектовали,  нито  сме  ги  виждали, 

съдържат тези неща. 

Също така жалба е постъпила от Коалиция „Кюстендил“, 

представлявана  от  Петър  Георгиев  Паунов.  Нямаме  никакви 

данни,  но  предполагаме,  че  той  е  представляващ  коалицията. 

Тоест,  законодателят  е  пропуснал  да  кажа,  че 

представляващият  може  и  да  не  е  кандидат  за  общински 

съветник, т.е. няма такова нарушение. В известен смисъл бихме 

могли  да  разглеждаме  жалбата  по  същество,  ако  тя  беше 

пристигнала  навреме.  Тя  е  ужасно  безпредметна  и  е 

ненавременно  пристигнала,  като  е  в  нарушение  на  Решение 

№ 1736-МИ  на  ЦИК,  което  гласи:  Приема  указания  за 

окомплектоване  на  жалбите  срещу  решенията  на  ОИК, 

приложени  към  настоящото  решение  и  представляващи 

неразделна част от него. И тук е описано как се окомплектоват 

жалбите,  как се изпращат по електронен път и по факс и едва 

след това – по пощата, за да могат да се спазят сроковете. 

В  този  смисъл  моето  предложение  е  да  се  приложи 

чл. 299, т.е. да накажем председателя на ОИК – Кюстендил, на 

основание чл. 299...

ОБАЖДАТ СЕ: С какво да го накажем? 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:   Сега  ще  предложа  с  какво  да  го 

накажем. 

ОБАЖДАТ СЕ: Какво е направил? 

52



ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Не  е  спазил  наше  решение.  Той  е 

пратил на 14-ти, а изборите бяха на 13 май и входящият номер 

е на 12 май. Въпросът е, че изборите са на 13 май, а това касае 

предизборната  кампания.  Дори  да  беше  дошло  тук  на  обяд  в 

неделя, отново е късно според мен. 

Аз смятам,  че не е  изпълнено Решение № 1736 и моето 

предложение  е  да  бъде  наказан  председателят  на  ОИК  – 

Кюстендил по смисъла на чл. 299 от ИК, защото председателят 

на  общинската  избирателна  комисия  е  подписал 

съпроводителното  писмо.  По  време  на  предизборна  кампания 

жалбата  следва  незабавно,  веднага  след  постъпването  й...  От 

ОИК са се произнесли на 8 май, жалбата е постъпила на 11 май 

и  веднага  след  постъпването  е  трябвало  да  се  комплектова  с 

необходимите документи и книжа и да се изпрати в ЦИК. 

МАРИАНА ХРИСТОВА: Комплектовал е и на 12-ти го е 

изпратил. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Изпратено  е  по  пощата.  Това  не  е 

незабавно.  Освен  това  е  трябвало  първо  да  се  изпрати  по 

електронната поща или по факс и след това по пощата копие от 

решението,  което  се  обжалва,  подписано  от  председателя  и 

секретаря;  извлечение  от  протокола,  което  не  е  изпратено 

/което не е изпратено/,  от което да е видно гласуването „за“ и 

„против“  –  това  е  изпратено  чак  на  21-ви;  пълномощното  за 

лицето,  което  подава  жалбата,  когато  тя  се  подава  чрез 

пълномощник, какъвто е този случай; писмени доказателства и 

други документи, които да послужат; удостоверение от коя дата 

и в  колко часа  решението е  било обявено на таблото – такова 

няма,  но  приемаме,  че  в  съпроводителното  писмо  е  това 

отбелязване.  Предвид  кратките  срокове  за  обжалване  на 

решенията  на  ОИК  и  за  произнасянето  на  ЦИК,  жалбите  и 
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приложенията  към  тях  следва  да  се  изпращат  сканирани  на 

имейла  на  Централната  избирателна  комисия  или  по  факса  на 

ЦИК. Независимо от това те се изпращат и по пощата. 

Това е моето предложение. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Госпожо председател, уважаеми 

колеги, аз мисля, че тук трябва да разсъждаваме по ред. Първо, 

по  отношение  на  жалбата,  по  която  ние  трябва  да  се 

произнесем,  макар  и  да  сме  я  получили  в  по-късен  момент. 

Намирам,  че  същата  трябва  да  се  остави  без  разглеждане 

доколкото  в  момента  вече  няма  правен  интерес  от  нейното 

разглеждане, тъй като изборите вече са преминали. 

По  отношение  на  констатираното  видимо  неизпълнение 

на  конкретно  посоченото  от  колегата  Маркова  решение,  аз 

смятам, че не е налице съставът на чл. 299 от Изборния кодекс 

доколкото там елемент от фактическия състав  е  нарушение на 

разпоредба на закона, а в случая говорим за нарушение на наше 

решение.  Поради  това  обаче  считам,  че  сме  в  хипотезата  на 

чл. 26, ал. 1, т. 6 и предлагам на това основание в предложение 

второ  в  изречение  първо  на  въпросния  текст  да  освободим 

председателя  на  Общинската  избирателна  комисия  в 

Кюстендил,  тъй  като  той  не  е  изпълнил  нашето  Решение 

№ 1736  и  изричните  указания  за  незабавно  комплектоване  и 

изпращане  на  преписката.  Намирам,  че  това  е  възмутително 

като  действие  на  Общинската  избирателна  комисия  в 

Кюстендил  и  дори  се  замислям  дали  да  не  предложа  да  я 

освободим цялата. За мене това е недопустимо и за мене това е 

ние  да  нямаме  възможност  да  се  произнесем  по  същество  на 

жалбата,  тъй  като  тя  ще  пристигне  в  един  момент,  в  който 

жалбоподателят  няма правен интерес.  Според мен това  трябва 

54



да се  санкционира,  за  да  не се допуска следващ такъв случай. 

(Реплики.)
ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  считам,  че 

предложеното  драстично  наказание  е  прекалено  крайно. 

Жалбата трябва  да се остави без разглеждане,  както предложи 

колегата  Христов.  Ние  можем  да  им  укажем,  че  са  длъжни  в 

изборна  ситуация  да  изпращат  веднага  по  имейла,  по 

електронната поща или по факс с придружително писмо, което 

се подписва от председателя и секретаря, но не виждам защо за 

такова нещо, което не е фатално, трябва да се стига до такива 

крайни мерки, откровено казано. Те действително драстично са 

си нарушили правомощията като в изборна ситуация са решили 

да разиграват изпращане по пощата. 

Поради  това  аз  ви  предлагам  да  оставим  жалбата  без 

разглеждане поради липса на правен интерес, тъй като изборите 

са минали и да се изпрати писмо на комисията,  с  което да им 

укажем, че следва да спазва правилата. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Какво  значи  да  им  укажем? 

Имаме ли решение? Колко пъти да им указваме? 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Извинявайте  много,  колеги,  но  аз 

отказвам  да  напиша  решението.  Аз  съм  написала 

обстоятелствената част, описала съм всички тези неща в цялата 

последователност, но не бих могла да напиша решение, с което 

да  кажа,  че  Централната  избирателна  комисия  указва  да  се 

спазват решенията на ЦИК, особено решение № 1738, особено 

когато  е  в  изборна  ситуация  и  особено  когато  касае  кратки 

срокове за обжалване в предизборна кампания. (Реплики.)
Тогава  правя  второ  предложение,  колеги:  Централната 

избирателна  комисия  да  изиска  писмени обяснения,  защото  аз 

говорих устно и за  протокола искам да кажа,  че  единственото 
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нещо,  което  чух  е,  че  „те  така  направили,  сигурно  не  сме 

спазили решението, обаче нали бяха изборите...“

Правя официално предложение Централната избирателна 

комисия  с  писмо  да  изиска  обяснения  от  Общинската 

избирателна комисия в Кюстендил за това решение: защо то не 

е изпратено в срок и защо въпреки нашето напомняне да бъде 

окомплектовано – затова са говорили нашите сътрудници, а и аз 

говорих  с  председателя,  със  секретаря  и  със  заместник-

председателя.  Помолих да  бъде окомплектована преписката  за 

следващото  наше  заседание  съгласно  Решение  №  1736,  което 

цитирах. Въпреки всичко липсва пълномощно кой представлява 

коалицията  и  всички  останали  документи.  Така  че  моля  този 

път писмено да укажем на ОИК – Кюстендил и на следващото 

заседание да разгледаме тази жалба. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, в този случай 

оттеглям  предложението  си  и  ще  го  поставя  отново  на 

разглеждане  след  като  дойдат  тези  обяснения.  Подкрепям 

колегата Маркова в предложението й за това писмо. Само моля 

да поискаме да бъде посочено лицето, което е окомплектовало 

първата жалба, защото е сигурно, че това не е направила цялата 

комисия,  а  са  едно,  две  или  три  лица.  И  ще  помолим 

Общинската избирателна комисия в Кюстендил да посочи кой е 

отговарял за окомплектоването на тази преписка. 

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Ще  помоля  господин  Владимир 

Христов  да  напише  решението  по  жалбата,  тъй  като  имам 

противно на вашето становище и си правя отвод. Заповядайте. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Моето  предложение  е  да  си 

приключим  преписката  и  да  приемем  решение,  че  жалбата 

остава  без  последствие,  а  това  че  ще  пишем  писмо  и  т.н.,  е 

нещо съвсем друго – да не го обвързваме с жалбата. 
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ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  има  две 

предложения.  Най-отдалеченото  е  на  господин  Емануил 

Христов. Той предлага да имаме произнасяне по жалбата, като 

тя се остави без разглеждане и отделно да се изпрати писмо с 

текста, който разисквахме по предложение на госпожа Маркова 

и господин Владимир Христов. 

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11, против – 3. 

Предложението се приема. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: И решението,  което приехме,  е 

следното: 

Решение  относно  жалба  от  представляващия  „Коалиция 

„Кюстендил”  срещу  решение  №  67  от  08.05.2012  г.  на  ОИК  – 

Кюстендил.

„Постъпила е жалба по пощата с вх. № 628 от 15.05.2012 г. от 

представляващия  коалиция  „Кюстендил”  Петър  Георгиев  Паунов 

срещу решение № 67 от 08.05.2012 г. на ОИК – Кюстендил, обявено 

на 8 май 2012 г. Жалбата ведно с решението е постъпила по пощата 

на 15 май 2012 г. Видно от пощенското клеймо на плика е изпратено 

на 14 май 2012 г. Изходящият номер на придружителното писмо е 10 

от 12 май 2012 г. на ОИК – Кюстендил.

Жалбата е с вх. № 108 от 11 май 2011 г. на ОИК – Кюстендил 

и  е  изпратена  за  разглеждане  и  решаване  по  компетентност  със 

съпроводително  писмо  с  изх.  №  10  от  12.05.2012  г. 

Съпроводителното  писмо е  подписано  от  председателя  на  ОИК – 

Кюстендил, А. Константинов.

В заседание на 17 май 2012 г. на ЦИК жалбата е докладвана 

ведно с приложеното решение. Дадено е указание на председателя 

на ОИК – Кюстендил,  да окомплектова цялата  преписка съгласно 

Решение  №  1736-МИ  от  26  март  2012 г.  На  21  май  2012  г.  по 
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електронна поща в ЦИК са постъпили: сканирано копие от жалба на 

Стоян  Кирилов  Стоилов,  упълномощен  представител  на  ПП 

„ЛИДЕР” за община Кюстендил, и сканирано копие на протоколната 

книга на ОИК – Кюстендил, от която е видно обжалваното решение 

№ 67 на ОИК – Кюстендил.

Видно  от  така  представените  документи  към преписката  и 

датата  на постъпването им жалбата  на представляващия коалиция 

„Кюстендил”  е  срещу  решение  № 67  от  08.05.2012  г.  на  ОИК  – 

Кюстендил,  касаещо  предизборната  кампания  за  нов  избор  на 

общински  съветници  в  община  Кюстендил  на  13  май  2012  г.  С 

решението  си  ОИК  –  Кюстендил,  е  задължила  кмета  на  община 

Кюстендил незабавно да премахне всички агитационни материали, 

на  които  е  изобразен  ликът  на  действащия  кмет  на  община 

Кюстендил, разпространени от името на коалиция „Кюстендил”. В 

жалбата си представляващият коалиция „Кюстендил” твърди, че не е 

нарушена разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от ИК, на което основание е 

издадено решението, и моли решението да бъде отменено.

Централната  избирателна  комисия  се  запозна  с 

окомплектованите  след  повторно  искане  от  ОИК  –  Кюстендил, 

материали по преписката и установи, че към същата не се съдържат 

данни кой представлява коалиция „Кюстендил”, но доколкото не са 

наведени други данни по преписката, няма пречка да се приеме, че е 

налице надлежна представителна власт от жалбоподателите.

С оглед на горното Централната избирателна комисия счита, 

че жалбата е постъпила в срок срещу подлежащ на обжалване акт на 

общинската избирателна комисия, но същата е недопустима и следва 

да  бъде  оставена  без  разглеждане,  тъй  като  към  момента  на 

постъпването й в деловодството на ЦИК вече не е бил налице правен 

интерес от обжалването поради обстоятелството, че е бил проведен 
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новия избор за общински съветници в община Кюстендил, по повод 

на който е постановено оспорваното решение на ОИК – Кюстендил.

На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалба с вх. № 628 от 15.05.2012 г. от 

представляващия  коалиция  „Кюстендил”  Петър  Георгиев  Паунов 

срещу решение № 67 от 08.05.2012 г.  на ОИК – Кюстендил, като 

недопустима поради липса на правен интерес.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.“ 

И предлагам  също да  изпратим следното писмо на  ОИК – 

Кюстендил, област Кюстендил: 

„Уважаеми колеги,

Във връзка с ваше решение № 67 от 08.05.2012 г., изпратено 

по пощата с изх. № 10 от 12 май 2012 г. на ОИК – Кюстендил, и 

протоколно  решение  на  ЦИК  от  23  май  2012  г.  и  във  връзка  с 

Решение № 1736-МИ от 26 март 2012 г. на ЦИК следва да дадете 

писмени  обяснения  относно  комплектоването  и  изпращането  на 

жалбата срещу решение № 67 от 08.05.2012 г. В обясненията да се 

съдържат  данни  кой  е  комплектовал  преписката,  кой  е  изпратил 

преписката  по  пощата  и  ви  указваме  преписката  да  бъде 

комплектована  съгласно  изискванията  на  цитираното  решение  на 

ЦИК с всички съдържащи се към преписката документи.“

ПРЕДС.  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  приехме 

предложението. Решението е с № 1861. 

Следващото заседание на комисията е на 28 май 2012 г., 

понеделник, от 14,00 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 17,30 ч.)
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

     Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР: 

    Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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