
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 173

На  31  май  2012 г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Разглеждане  на  проект  за  решение за  предложение до 
Президента  на  републиката  за  насрочване  на  частичен  избор  в  с. 
Доброплодно,  община  Ветрино,  област  Варна;  с.  Батак,  община 
Павликени,  област Велико  Търново;  с.  Рогозче,  община  Джебел, 
област Кърджали.

Докладват:Сабрие  Сапунджиева,  Силва 
Дюкенджиева,Румяна Сидерова

2. Регистрация на партия за участие в частичния избор в с. 
Житница,  община  Провадия,  област  Варна,  насрочен  на  22  юли 
2012 г.

Докладва: Сабрие Сапунджиева
3.  Проект  на  решение  за  обявяване  за  избран  за  народен 

представител.
Докладва: Ерхан Чаушев

4. Промени  в  състави  на  ОИК  –  Павел  баня  и  ОИК  – 
Белоградчик.

Докладват: Сабрие Сапунджиева, Ерхан Чаушев
5. Проекти  на  решения за  хронограми  за  изборите  на  7 

октомври 2012 г.
Докладва:Силва Дюкенджиева 



5. Кореспонденция  и  възнаграждения  на  общински 
избирателни комисии за заседания и дежурства.

Докладват:Сабрие  Сапунджиева, Ерхан Чаушев, Валентин 
Бойкинов, Владимир Христов

 
ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Румяна  Сидерова,  Сабрие  Сапунджиева,  Севинч  Солакова,  Анна 
Колушева-Манахова,  Бисер  Троянов,  Валентин  Бойкинов, 
Венцислав  Караджов,  Владимир  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 
Грозева,  Мариана  Христова,  Ралица  Негенцова  и  Силва 
Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Мая Андреева,  Гергана 
Маринова,  Емануил  Христов,  Красимир  Калинов  и  Паскал 
Бояджийски.

Заседанието  бе  открито  в  15,20  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията. 

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден  колеги, 
откривам заседанието на Централната избирателна комисия 31 
май 2012 г.

Заповядайте, госпожо Сапунджиева.
САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Благодаря,  госпожо 

председател.
Уважаеми колеги,  постъпи  предложение  от  Общинската 

избирателна  комисия  в  община  Ветрино,  област  Варна. 
Всъщност  то  постъпи  на  29  май  и  след  допълнително  дадени 
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указания  беше  окомплектована  преписката  с  всички 
оригинални документи. Кметът на с. Доброплодно е починал.

Предлагам  да  изпратим  предложение  до  Президента  да 
насрочи частичен избор за кмет на кметство Доброплодно:

„Общинската избирателна комисия – Ветрино, с решение № 
146 от 28 май 2012 г. е уведомила ЦИК, че на основание чл. 33, ал. 1, 
т. 24, чл. 279, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 42, ал. 1, т. 2 от 
ЗМСМА  са  прекратени  пълномощията  на  кмета  на  кметство 
Доброплодно, община Ветрино, Герасим Йорданов Герасимов.

Към  уведомлението  са  приложени:  решение  №  146  от 
28.05.2012 г.  на  ОИК  –  Ветрино,  с  което  са  прекратени 
пълномощията на кмета на кметство Доброплодно, община Ветрино; 
протокол № 24 от 28.05.2012 г.; препис-извлечение от акт за смърт 
на Герасим Йорданов Герасимов.

След  като  разгледа  представените  документи,  Централната 
избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – 
Ветрино,  е  представила  всички  необходими  документи  съгласно 
Изборния кодекс и Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на 
ЦИК.

На  основание  чл.  279,  ал.  1  и  4  във  връзка  с  чл.  278  от 
Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

П Р Е Д Л А Г А:
Президентът  на  Република  България  да  насрочи  частичен 

избор за  кмет на кметство Доброплодно,  община Ветрино,  област 
Варна.

Приложения:  Предложение  на  ЦИК,  прието  с  протоколно 
решение от  31  май  2012  г.,  уведомление  от  ОИК  –  Ветрино  с 
приложенията към него.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Упълномощавам 
госпожа Сапунджиева да води заседанието.
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ПРЕДС.  САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Уважаеми  колеги, 
който  е  съгласен  да  изпратим  до  Президента  предложение за 
насрочване на  частичен избор за  кмет на кметство Доброплодно, 
моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Уважаеми  колеги, постъпило  е  заявление  от  политическа 

партия  „ГЕРБ”,  подписано  от  представляващия  и  заместник-
председател на партията Цветан Генчев Цветанов, заведено под № 1 
на 30 май 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за 
участие в частичния избор за кмет на кметство Житница,  община 
Провадия, област Варна, насрочен на 22 юли 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 
правно състояние на партията, издадено на 28.05.2012 г. от СГС – 
ФО, 3 състав,  по ф.д.  № 1545/2007 г.;  удостоверение от Сметната 
палата  №  48-00-985  от  21.04.2012  г.  за  внесени  от  партията 
финансови  отчети  за  2009,  2010  и  2011  г.  и  пълномощно  от 
председателя  на  партията  Бойко  Методиев  Борисов  в  полза  на 
Цветан Генчев Цветанов и пълномощно от Цветан Генчев Цветанов 
в полза на Цветомир Петров Паунов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 39-МИ 
от 29 юли 2011 г. и притежава удостоверение № 1 от 29 юли 2011 г. 
за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 
допускане  на  политическа  партия  „ГЕРБ”  за  участие  в  частичния 
избор  за  кмет  на  кметство  Житница,  община  Провадия,  област 
Варна, насрочен на 22 юли 2012 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 
чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс предлагам Централната избирателна 
комисия да

„Р Е Ш И:
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ДОПУСКА  политическа  партия  „ГЕРБ”  за  участие  в 
частичния избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, 
област Варна, насрочен на 22 юли 2012 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 
административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 
до 24 часа от съобщаването му.”

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 
гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Решението е с № 1863.
Уважаеми колеги, следващият ми доклад е относно промяна 

в състава на ОИК – Павел баня, област Стара Загора. Комисията е 
взела  решение, с което е назначила председател на комисията, тъй 
като председателят е освободен, тъй като е станал заместник-кмет на 
общината и на мястото на председателя със свое решение комисията 
е назначила действащ член на комисията. Не е имало декларация за 
този,  който  встъпва  като  член  на  комисията  по  предложение на 
представляващия политическа партия ГЕРБ. 

Докладвам ви проекта за решение:
„Постъпило е предложение с вх. № ОИК-873 от 23.05.2012 г., 

допълнено  с  писмо  вх.  №  ОИК-874  от  28.05.2012  г.,  от  Христо 
Георгиев Чаушев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”,  за 
назначаване  за  член  на  ОИК  –  Павел  баня,  на  Донка  Стоилова 
Милушева. Приложени са декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от 
дипломата за висше образование и копие от личната й карта.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс предлагам 
Централната избирателна комисия да

„Р Е Ш И:
  НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Павел баня, област Стара 

Загора, Донка Стоилова Милушева.
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Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 
административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 
до три дни от съобщаването му.”

 ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 
на госпожа Сапунджиева.

Ако  нямате  въпроси  или  забележки,  който  е  съгласен  с 
предложената промяна, моля да гласува.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме Решение № 1864.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Постъпило  е  предложение от 

Общинската избирателна комисия – Павликени, да предложим на 
Президента да насрочи частичен избор за кмет на кметство Батак, 
община  Павликени,  област  Велико  Търново,  поради  прекратени 
предсрочно пълномощията на кмета на кметството. Основанието е 
влязло в сила решение на Административен съд – Велико Търново, 
по  дело  №  272  от  2012  г. Към  преписката  е  приложено 
оригиналното  решение на  Административния  съд  и  оригинално 
решение за  потвърждаване  на  това  решение на  Върховния 
административен  съд.  Кметът  е  с  незаличена  регистрация  на 
едноличен търговец.

Налице са всички необходими документи и ви предлагам да 
изпратим предложение до Президента:

„Общинската избирателна комисия – Павликени, с решение 
№ 440 от 21 май 2012 г. е уведомила ЦИК, че на основание чл. 42, 
ал.  1,  т.  8  от  ЗМСМА  са  прекратени  пълномощията  на  кмета  на 
кметство Батак, община Павликени, Димитър Серафимов Димитров.

Към  уведомлението  са  приложени:  решение  №  146  от 
22.03.2012 г. на Административен съд – Велико Търново, 1 състав; 
решение № 6468 от 08.05.2012 г. на Върховния административен съд 
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на Република България – Четвърто отделение, и решение № 440 от 
21.05.2012 г. на ОИК – Павликени.

След  като  разгледа  представените  документи,  Централната 
избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – 
Павликени, е представила всички необходими документи съгласно 
Изборния кодекс и Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на 
ЦИК.

На  основание  чл.  279,  ал.  1  и  4  във  връзка  с  чл.  278  от 
Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

П Р Е Д Л А Г А:
Президентът  на  Република  България  да  насрочи  частичен 

избор за кмет на кметство Батак, община Павликени, област Велико 
Търново.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 
на госпожа Дюкенджиева.

Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен,  с 
проекта за решение за предложение, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме решение.
Госпожо Сидерова, заповядайте.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Постъпило  е  предложение  от 

Общинската избирателна комисия – Джебел, с  вх. № 687 от 23 
май  по  имейла,  Централната  избирателна  комисия  да  направи 
предложение до Президента за насрочване на частичен избор за 
кмет на кметство Рогозче, община Джебел, област Кърджали. С 
днешна дата са пристигнали и оригиналните книжа. Предлагам 
ви  да  изпратим  следното  предложение  до  Президента  на 
републиката:

„Общинската избирателна комисия – Джебел, с решение № 
162 от 14 май 2012 г. е уведомила ЦИК, че на основание чл. 42, ал. 1, 
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т. 2 от ЗМСМА са прекратени пълномощията на кмета на кметство 
Рогозче, община Джебел, Ерол Хасан Хасан.

Към  уведомлението  са  приложени:  решение  №  162  от 
14.05.2012 г.,  с  което  са  прекратени  пълномощията  на  кмета  на 
кметство Рогозче, община Джебел, и решение № 163 от 22.05.2012 г. 
на ОИК – Джебел и епикриза от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – 
Кърджали.

След  като  разгледа  представените  документи,  Централната 
избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – 
Джебел,  е  представила  всички  необходими  документи  съгласно 
Изборния кодекс и Решение № 1495-МИ от 16 ноември 2011 г. на 
ЦИК.

На  основание  чл.  279,  ал.  1  и  4  във  връзка  с  чл.  278  от 
Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

П Р Е Д Л А Г А:
Президентът  на  Република  България  да  насрочи  частичен 

избор  за  кмет  на  кметство  Рогозче,  община  Джебел,  област 
Кърджали.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 
Ако нямате  забележки или възражения,  който  е  съгласен, 

моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги,  с  вх.  № 719 от 31 

май 2012 г. сме получили писмо от председателя на Народното 
събрание,  с  което  ни  уведомяват  и  изпращат  приложено 
решение  на  Народното  събрание,  с  което  на  31  май  са 
прекратени  пълномощията  на  народния  представител  Меглена 
Иванова  Плугчиева-Александрова  от  Деветнадесети 
многомандатен  изборен  район  –  Русе, С  писмото  ни  молят 
съгласно  чл.  272,  ал.  1,  от  Изборния  кодекс  Централната 
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избирателна  комисия  да  обяви  за  народен  представител 
следващия  кандидат  от  листата  на  Коалиция  за  България  в 
Деветнадесети многомандатен изборен район – Русе.

Приложено е решението, с което на основание чл. 72, ал. 
1,  т.  1  и  ал.  2  от  Конституцията  на  Република  България 
Народното  събрание  е  решило  да  прекрати  пълномощията  на 
народния представител от  Деветнадесети многомандатен изборен 
район – Русе, Меглена Иванова Плугчиева-Александрова.

Предлагам проект за решение:
„На 31 май 2012 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Конституцията  на  Република  България  предсрочно  са  прекратени 
пълномощията  на  народния  представител  Меглена  Иванова 
Плугчиева-Александрова, избрана от Деветнадесети многомандатен 
избирателен район – Русе, издигнат от Коалиция за България  в 41-
ото Народно събрание.

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

Р Е Ш И :
Обявява за избран за народен представител в Деветнадесети 

многомандатен  изборен  район  –  Русе,  Добрин  Ненов  Данев  от 
листата на Коалиция за България.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на  господин  Чаушев  –  предложението  за  обявяване  за  избран 
следващия в листата народен представител.

Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме Решение № 1865.
Госпожо  Дюкенджиева,  заповядайте  да  докладвате 

хронограмите.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги,  направила 
съм проекти на хронограми за нов избор за кмет на кметство на 
7 октомври 2012 г., защото имаме насрочен такъв, и за същата 
дата,  7  октомври,  хронограма  за  частичен  избор на  кмет  на 
кметство.  За  новия  избор  указът  на  Президента  на  Република 
България  е  №  184  от  10  май,  публикуван  е  на  22  май  в 
„Държавен вестник”, бр. 39. Срокът, в който партиите трябва да 
представят  в  ЦИК  заявление  за  регистрация,  съответно 
заявление за участие, изтича на 23 юли 2012 г., тъй като това е 
нов избор. 

За информация, за дата шест месеца преди изборния ден 
съгласно чл. 3, ал. 4 и 5 и чл. 4, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс се 
счита датата 6 април 2012 г.

В хронограмата са променени само датите.

ХРОНОГРАМА
за нов избор за кмет на кметство на 7 октомври 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  нов  избор  за  кмет  на 
кметство

Чл. 281, т. 5 Указ № 184 от 
10.05.2012 г.

2. ЦИК  утвърждава  образците  на 
изборните  книжа  за  избора  за 
кмет на кметство

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

на избора
(ДВ, бр. 39 от 
22.05.2012 г.)

25.05.2012 г.

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

Чл. 26, ал.1, 
т. 30

- 90 дни 8.07.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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

Чл. 26, ал.1, т. 
31

- 90 дни 8.07.2012 г.

5. Партиите  представят  в  ЦИК 
заявление  за  регистрация/ 
заявление за участие в избора за 
кмет на кметство
Решение  №  1496-МИ  от 
17.11.2011 г.

Чл. 89, ал. 1
Чл. 285

- 75 дни 23.07.2012 г.

6. ЦИК  регистрира/допуска 
партиите  за  участие  в  избора  за 
кмет на кметство

Чл. 89, ал. 1 - 75 дни 23.07.2012 г.

7. ГД  “ГРАО”  в  МРРБ  извършва 
проверка  на  списъците, 
представени  от 
новорегистриращите се партии по 
чл. 285, ал. 4 във връзка с чл. 89, 
ал.  3,  т. 11  от  ИК  за  участие  в 
избора за кмет на кметство

Чл. 90, ал. 4 - 72 дни 26.07.2012 г.

8. Коалициите от партии представят 
в  ЦИК  заявление  за 
регистрация/заявление за участие 
в избора за кмет на кметство

Чл. 91, ал. 2
Чл. 285

-65 дни 2.08.2012 г.

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

Чл. 90, ал. 3
Чл. 284

- 65 дни 2.08.2012 г.

10. ЦИК  регистрира/допуска 
коалициите от партии за участие 
в избора за кмет на кметство

Чл. 91, ал. 2
Чл. 285

- 65 дни 2.08.2012 г.

11. ЦИК  с  решение  извършва 
промени  в  състава  на 
регистрираните  и  допуснати  до 
участие  коалиции  от  партии  за 
избора за кмет на кметство

Чл. 92, ал. 1, 2 
и 3

Чл. 285, ал. 3

- 65 дни 2.08.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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

Чл. 93
Чл. 284

- 64 дни 3.08.2012 г.

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

Чл. 26, ал. 1, т. 
14 и 15

- 60 дни 7.08.2012 г.

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

Чл. 71, ал. 2 и 
3

- 55 дни 12.08.2012 г.

15. ЦИК може да извърши поправка 
в  изборните  книжа  при 
констатирани  непълноти  или 
технически  грешки  и  ги 
обнародва в ДВ

Чл. 12, ал. 3 - 55 дни 12.08. 2012 г.
(10.08.2012 г. в 

ДВ)

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

Чл. 26, ал. 1, т. 
38

- 55 дни 12.08.2012 г.

17. ГД “Изпълнение на наказанията” 
в  Министерството  на 
правосъдието  предоставя  на  ГД 
“ГРАО” в МРРБ данни за лицата, 
изтърпяващи наказание лишаване 
от  свобода  за  автоматизираното 
им  заличаване  от  избирателните 
списъци

Чл. 46, ал. 2 - 55 дни 12.08.2012 г.

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

Чл. 54, ал. 3 - 55 дни 12.08.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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

Чл. 92, ал. 4
Чл. 284

- 55 дни 12.08.2012 г.

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

Чл. 92, ал. 4 и 
5

Чл. 284

- 55 дни 12.08.2012 г.

21. Партия,  включена  в  състава  на 
коалиция  от  партии,  която  след 
регистрацията  на  коалицията  от 
партии  напусне  състава  й,  може 
да участва  на  избора за  кмет на 
кметство  самостоятелно,  ако  се 
регистрира в ОИК

Чл. 92, ал. 6
Чл. 284

- 55 дни 12.08.2012 г.

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

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

- 55 дни 12.08.2012 г.

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

Чл. 97, ал. 5, т. 
3

Чл. 284

- 55 дни 12.08.2012 г.

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

Чл. 71, ал. 4 - 53 дни 14.08.2012 г.

25. ЦИК определя  условията  и  реда 
за участие на наблюдатели

Чл. 26, ал. 1, т. 
26 

- 50 дни 17.08.2012 г.

26. Кметът  на  общината,  съответно 
кметът  на  кметството обявяват 
част І на избирателните списъци. 
Избирателните  списъци  –  част  І 
се  публикуват  на  интернет 
страницата  на  съответната 
община

Чл. 54, ал. 1 и 
4

- 40 дни 27.08.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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

Чл. 63, ал. 1
и ал. 2

- 40 дни 27.08.2012 г.

28. 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 27.08.2012 г.

29. 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 27.08.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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

Чл. 52, ал. 5 - 35 дни 1.09.2012 г.

31. 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. 125, ал. 4
Чл. 284

- 32 дни 4.09.2012 г. 

32. ОИК  регистрира  кандидатите  за 
кмет на кметство

Чл. 126, ал. 3
Чл. 284

- 32 дни 4.09.2012 г.

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

Чл. 122 - 32 дни 4.09.2012 г.

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

Чл. 33, ал. 1, т. 
9

Чл. 173, ал. 1

- 31 дни 5.09.2012 г.

35. 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. 146, ал. 3 - 31 дни 5.09.2012 г.

36. 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 и 
7

- 30 дни 6.09.2012 г.

37. 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. 34, ал. 5 - 30 дни 6.09.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

38. 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 6.09.2012 г.

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

Чл. 176, ал. 1 - 30 дни 6.09.2012 г.

40. Откриване  на  предизборната 
кампания

Чл. 128 - 30 дни От
7.09.2012 г.

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

Чл. 125, ал. 4 - 29 дни 7.09.2012 г.

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

Чл. 125, ал. 5 - 29 дни 7.09.2012 г.

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

Чл. 190, ал. 4 - 25 дни 11.09.2012 г.

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

Чл. 34, ал. 1 - 25 дни 11.09.2012 г.

45. Кметът  на  общината,  съответно 
кметът  на  кметството обявяват 
част ІІ на избирателните списъци. 
Избирателните списъци – част ІІ 
се  публикуват  на  интернет 
страницата  на  съответната 
община

Чл. 54, ал. 2 и 
4

Чл. 284

- 25 дни 11.09.2012 г.

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 
избора  може  да  предложи  за 
регистриране друг кандидат

Чл. 127, ал. 4 и 
5

Чл. 284

- 20 дни 16.09.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

47. Бюлетината  за  избор на  кмет на 
кметство започва да се отпечатва 
не  по-рано  от  18  дни  преди 
изборния ден

Чл. 173, ал. 4 - 18 дни От
19.09.2012 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 21.09.2012 г.

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

Чл. 53, ал. 1 - 14 дни 22.09.2012 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 24.09.2012 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 29.09.2012 г.

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

Чл. 137, ал. 1 - 7 дни 29.09.2012 г.

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 29.09.2012 г.

54. Край на  предизборната  агитация 
(кампания)

Чл. 133, ал. 5 - 24 часа преди 
изборния ден

До 24,00 ч. на 
5.10.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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 
6.10.2012 г. до 

20,00 ч. на 
7.10.2012 г.

56. ОИК регистрира застъпниците на 
кандидатите за кмет на кметство 
и им издава удостоверения 

Чл. 33, ал. 1, т. 
19

7.10.2012 г.

57. ИЗБОРЕН ДЕН 7.10.2012 г.
58. ОИК  обявява  края  на  изборния 

ден  след  приключване  на 
гласуването не по-късно от 20,00 
часа на 7 октомври 2012 г.

Чл. 33, ал. 1, т. 
20

7.10.2012 г.

50. Оповестяване  на  резултати  от 
социологически проучвания 

Чл. 137, ал. 3 След 19,00 ч. 
на 

7.10.2012 г.

7.10.2012 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

8.10.2012 г.

61. СИК предава останалите книжа и 
материали  на  общинската 
администрация

Чл. 36, ал. 1, т. 
5

+ 24 часа от 
приключване 

на гласуването

8.10.2012 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

9.10.2012 г.

63. ОИК предава в ЦИК документите 
съгласно изискванията на чл. 250,
ал. 1 от ИК за избора 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

9.10.2012 г.

65. 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
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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

Чл. 26, ал.1, т. 
33

67. 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

68. Произвеждане  на  втори  тур  на 
изборите за кмет

Чл. 246, ал. 4 + 7 дни 14.10.2012 г.

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

§ 5, т. 13 ДР + 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 6 април 2012 г. 
включително.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Във  връзка  с 
шестмесечния  срок,  нали на  второ  четене  приеха  изменения  в 
Закона за гражданската регистрация, но още не е обнародван в 
„Държавен вестник”?

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Не,  в  броя  от  вторник  го 
нямаше.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Ставаше  въпрос  за 
регистрацията,  за това,  че вече няма да е необходим документ 
за собственост, за да се регистрира.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Но това не касае изборите по 
никакъв начин. Ако те имат адресна регистрация към 6 април, 
съответните кандидати могат...

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не, в прав текст не 
ги касае, но си мисля, че може би няма да е зле това изменение 
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като влезе в сила, да качим на сайта и Закона за гражданската 
регистрация.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  да 
приемем  решение,  с  което  да  приемем  хронограмата  за  нов 
избор за кмет на кметство на 7 октомври 2012 г.:

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

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

7 октомври 2012 г.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

относно проекта за решение за приемане на хронограма за нов 
избор за кмет на кметство на 7 октомври.

Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен, 
моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Имаме Решение № 1866.
Във  връзка  с  тази  хронограма  следва  да  бъдат  приети 

решения  за  регистрации  –  на  партии  и  коалиции  в  ЦИК,  на 
партии  и  коалиции  в  ОИК и  кандидати  в  ОИК.  Предлагам  ви 
това да стане на следващото заседание.

Във  връзка  с  проектите  на  решения  за  регистрация  на 
партиите в ЦИК и ОИК и на кандидатите в ОИК за новия избор 
на 7 октомври,  проектите на решения ще бъдат  подготвени от 
господин  Троянов  и  разгледани  на  заседанието  на  11  юни, 
когато ни е редовното заседание.

Заповядайте, госпожо Сапунджиева.
САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Уважаема  госпожо 

председател, уважаеми колеги! Знаете, че в края на всеки месец 
се  изготвя  справка  за  заседанията  и  дежурствата  на 
Централната избирателна комисия. И сега, когато отидох да си 
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подготвя  решенията,  които  са  за  подпис,  в  окончателен 
вариант, ми беше предложено всеки срещу подпис да отбелязва 
в  кои  дни  е  бил.  Аз  не  съм  си  отбелязвала.  Но  ми  направи 
впечатление, че всъщност в дните, в които ние имаме заседание 
на  Комисията  и  заседание  на  работна  група  или  заседание  на 
две  работни  групи  в  един  ден  и  тъй  като  обикновено 
ръководителите  на  работните  групи  (тъй  като  и  аз  съм 
ръководител  на  работна  група  и  участвам  в  почти  всички 
работни групи) се съобразяваме с това, че колегите, като идват 
за  заседание  на  една  работна  група,  е  добра  да  участват  и  в 
друга  работна  група.  Без  да  сме  имали  изрично  протоколно 
решение,  фактически  се  заплаща  само  едно  заседание  или 
дежурство.

Аз  правя  предложение  да  се  заплаща  за  заседание  и 
дежурство  за  участие  във  всяка  работна  група  поотделно, 
защото  като  направих  сметка,  аз  съм  работила  през  м.  май 
(давам  себе  си  за  пример,  не  други  колеги,  защото  не  съм 
правила сметка  за  тях),  но аз  през  целия м.  май съм работила 
абсолютно натоварено и се оказа, че ще получа възнаграждение 
за осем заседания или дежурства. При пълната натовареност за 
всеки  месец,  без  да  отсъствам  от  нито  едно  заседание  на 
Комисията, от нито едно заседание на работна група. А когато 
се получава да има две заседания на работни групи, аз не идвам 
тук на заседанието на работната група и тук да върша работата, 
а  на  практика  работата,  която  трябва  да  я  докладвам  пред 
работната група, я върша или в друго работно време, или през 
нощта. Тоест аз идвам с готов продукт, който ние обсъждаме на 
работната група тук.

Поради  което  предлагам  Централната  избирателна 
комисия  да  вземе  решение  за  заседанията  и  дежурствата  на 
членовете  на  ЦИК.  Веднъж  вече  взехме  решение,  че  сме 
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постоянно  действащ  орган,  но  не  получаваме  постоянно 
възнаграждение, за заседания и дежурства в работните групи да 
се заплаща за всяко участие. Това ми е предложението.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Има такова решение. Когато в деня 
има заседание, може да се пише и дежурство, когато обаче има 
две работни групи, се плаща само за едната. Това е решението, 
което аз помня.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Аз  не  знам  какво  е 
решението.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Когато в деня има заседание, може 
да  ти  се  пише  и  дежурство.  А  когато  има  работна  група,  се 
плаща само за едната.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: А защо само за едната? Аз за 
всяка  работна  група  работя  поотделно.  Когато  готвя 
методически  указания  за  местните  референдуми,  пиша  цели 
глави  и  работя  през  нощта,  за  да  ги  напиша.  А  за  другата 
работна  група,  когато  имам  да  пиша  примерно  правила  за 
публикуване на протоколите, това са различни материали и по 
тях  работя  отделно.  Затова  предлагам  да  се  заплаща  за  всяко 
заседание, госпожо председател, на работна група поотделно. И 
предлагам  да  се  гласува  да  започва  от  м.  май.  Не  мисля,  че 
трябва  да  се  връщаме  назад,  но  наистина  ми  направи 
впечатление и за м. април – всеки ден си на работа,  всеки ден 
идваш тук, пък на практика не получаваш възнаграждение. Хем 
не получаваме постоянно възнаграждение, хем и за заседанията 
и  дежурствата  не  получаваме  реалното  възнаграждение. 
Предлагам от м. май да се заплаща по този начин.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 
предложението  на  госпожа  Сапунджиева.  Предложението  е  от 
м.  май да  се  заплаща дежурство за  участие  във  всяка  работна 
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група, независимо дали работните групи са в един и същи ден и 
дали съвпадат със заседанието на Комисията.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  И  се  аргументирам  затова. 
Защото, колеги, винаги може да се намери начин заседанията да 
се  провеждат  в  различни  дни.  Но  винаги  ръководителите  на 
групите  сме се  съобразявали с  това,  че  колегите,  като дойдат, 
работи  се  по една  работна  група,  работи  се  и  по  друга,  да  не 
идват  по  два  или  три  пъти,  защото  сме  21  човека  и  повечето 
участваме  във  всички  работни  групи.  Това  изисква  работа, 
която не е  свързана с присъствие тук – може аз да съм дошла 
вчера  да  си  свърша работата,  а  пък самото заседание  е  в  този 
ден.  Или  идваш  тук,  вършиш  работа,  а  пък  в  този  ден  няма 
заседание. Обикновено, когато съм дежурна, пет-шест колеги са 
тук, защото винаги има работа.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Разбирам 
предложението.  Аз  лично  винаги  съм  се  ръководила  от 
принципа,  че  ръководителят  на  работната  група  следва  да 
прецени в  зависимост  от  обема  работа,  която  е  свършена  при 
събирането  на  работната  група,  както  и  в  случаите,  когато  на 
член  от  работната  група  му  е  възложено  да  свърши  нещо 
допълнително, тогава специално за този член се предлага и се 
гласува допълнително възнаграждение.  Така че не съм сигурна 
дали можем да изведем общ принцип или да се придържаме към 
това, което ръководителите на работните групи, имайки поглед 
върху работата, върху обема, да докладват и в справката, която 
изготвят, да вписват.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Тук  става  въпрос  за 
случаите,  в  които  заседанията  на  работните  групи  съвпадат  в 
един и същи ден.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добре,  чухте 
предложението, имате ли коментари по този въпрос, колеги? Аз 
ви казах моето виждане какво е.

Ако  нямате  коментари,  който  е  съгласен  с  това 
предложение, моля да гласува.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Вие  разбрахте  ли  какво 
предложение правя? Когато заседанието на работните групи ти 
е две работни групи в един ден, да се смятат две дежурства. 

(Коментари извън протокола.)
Аз съм подала заявката на Работна група 1.4. Имали сме 

заседание и на Работната група по жалбите.  Тук вършиш една 
работа,  там  –  друга  работа.  Примерно  имало  е  заседание  на 
Работната  група  по  Методическите  указания  и  ти  идваш  с 
написан материал за Методическите указания, писал си ги цяла 
вечер. За Работната група по жалбите си разработвал варианти 
– какво правим, защо да бъде така, поставено ни е като задача. 
В другата работна група, примерно за медийното отразяване, за 
протоколите,  ти  работиш,  дори  да  са  в  един  ден,  получаваш 
едно дежурство. Въпросът е за всяко заседание да ти се плаща 
дежурство. Колеги, аз мисля, че е коректно, след като твърдим, 
че сме постоянно действащ орган (и ви го казвам, аз работя за 
пари,  да се  отрази и в протокола),  не мога  аз  да работя целия 
месец май и  да  получа възнаграждение  за  осем заседания  или 
дежурства! При положение че всеки ден съм била на работа и 
цяла нощ пиша нещо!

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Само  дежурства,  заседанията  са 
отделно.

(Коментари извън протокола.)
САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Аз  виждам,  че  не  се  върви 

към решение,  затова  няколко  пъти  предлагам  да  гласуваме  да 
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работим без пари. Но аз или ще знам, че работя за пари и знам 
за какво работя, или ще знам, че работя без пари.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Аз  именно  в  тази 
връзка  мисля,  че  имаме  такова  решение  и  че  това  е  редно  – 
ръководителят  на  работната  група,  който  има  поглед  върху 
работата  на  групата  и  работата  на  членовете  в  групата  и 
тежестта,  която  всеки  отделен  член  поема,  изготвяйки 
справката,  трябва  да  отрази  колко  дежурства  на  кой  член  от 
групата следва да се изплатят. И няма колизия.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Не, има колизия.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Имаме  протоколно  решение, 

съгласно което, когато работните групи провеждат заседания в 
един ден, се плаща едно дежурство.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  И ето,  давам пример,  вчера 
бях  дежурна,  погледнете  какъв  куп  преписки  има!  И  имах 
заседание  и  на  Работната  група  1.4.  Два  часа  сме  заседавали, 
разисквали сме, имаме и готов доклад. Вчера съм работила тук 
12 часа без почивка, най-отговорно го заявявам!

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Нали  така  или 
иначе ръководителите на работните групи в един кратък доклад 
излагат справката.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Ние  винаги  докладваме  за 
протокола.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  И  когато  се 
прецени,  че  трябва  да  се  заплати  допълнително,  защото  може 
би не на цялата работна група трябва да се заплати...

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  На  който  е  присъствал  и  е 
имал работа, нали затова правим справка. Има случаи, в които 
колеги,  които  не  са  членове  на  работната  група  присъстват. 
Давам за пример, вчера помолих колегата Караджов, който не е 
член на Работна група 1.4.,  но има активна позиция по нашата 
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работна група и той вчера присъстваше и активно участваше в 
работата  с  конкретни  предложения.  Казвам  ви,  два  часа  сме 
стояли и сме обсъждали.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  И  нали  това  е 
отразено.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Отразено е. Въпреки че не е 
член на работната група. Понеже работните групи са отворени. 
Ако  се  приеме,  че  има  такова  решение  за  всяко  заседание  на 
работната група да се заплаща дежурство, аз не знам.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Няма.  Има  решение  в  обратния 
смисъл. В това съм сигурно.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Щом  е  в  обратния  смисъл, 
трябва за всеки труд да се заплаща.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 
предложението на госпожа Сапунджиева.  То по съществото си 
представлява искане за прегласуване на вече взетото решение. 
Ще  го  гласуваме,  но  на  мен  все  пак  ми  се  струва,  че  е  по-
правилно  ръководителят  на  работната  група  да  прецени 
участието на всеки член и работата,  която той върши, за да се 
прецени, защото една работна група може да се събере само за 
половин час и да си каже нещо организационно, но може да се 
събере  за  час,  за  два  или  дори  да  се  събере  за  15  минути,  да 
разпредели задачите и после членовете да се налага да работят 
вкъщи или в  друго време.  И това  ръководителят  на  работната 
група може да го прецени. Когато на следващото заседание се 
съберете,  някой  е  работил  и  има  свършена  работа,  ще  му  се 
гласува дежурство.

Моето  предложение  е  все  пак  да  се  преценява  от 
ръководителя на работната група.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Това  е  преценка  за 
справката, не е преценка за заплащане. Това са различни неща. 
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Ние говорим едно и също нещо. За това се прави справката и за 
това има писмена следа. А когато те съвпаднат в един ден, да се 
заплатят и двете. За това говоря. Ние нямаме различия.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте 
предложението  на  госпожа  Сапунджиева,  който  е  съгласен, 
моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 7, против – 6.
Няма решение.
САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Заявявам  за  протокол:  аз 

няма да участвам в работата на работни групи и не се чувствам 
ангажирана да участвам!

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  аз  все  пак 
мисля,  че  не  противоречи  на  нашето  решение  ръководителите 
на  работните  групи  да  преценяват,  ако  се  налага  две  работни 
групи да са в един и същи ден, независимо че имаме решение, 
че  се  заплаща  едно  дежурство,  ако  тази  работна  група  е 
свършила  голям  обем  работа  или  ако  на  някого  от  нейните 
членове му е възложено да извърши голям обем работа, на него 
да се заплащат две дежурства. Просто да се преценява.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Не,  аз  не  искам  две 
дежурства.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Обратното трябва да се гласува – 
когато ръководителят на работната група счете, че не следва да 
се заплати за съответното заседание на работната група, защото 
не  е  имало  много  работа,  събрали  са  се  просто  да  си 
разпределят  работата,  няма  свършена  работа,  не  подава 
справка.  Или на подадената справка пише „да не се заплаща”. 
Само така намирам смисъл.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля ви се за малко 
тишина! Госпожа Маркова иска да направи предложение.

27



ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  имам  проект  за 
протоколно решение. Дежурствата да се заплащат на базата на 
представена справка от ръководителя на групата.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  досега  е  било  така.  Само  че 
Комисията  е  гласувала,  че  не  може  да  се  заплащат  две 
дежурства в един ден.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Това е допълнение към предходното 
ни решение. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ще  си 
позволя още веднъж да формулирам това,  което аз мисля, че е 
редно,  а  вие  ще  ме  поправите,  ако  смятате,  че  не  е  така.  В 
случаите, когато работната група, която заседава в същия ден, в 
който  друга  работна  група  е  заседавала,  ръководителят  на 
работната група да прецени в кои случаи на кои членове трябва 
да  се  изплати възнаграждение  за  дежурство  и  за  тази  работна 
група, като го запише в справката.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И сега правим така.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Нека да го гласуваме и така. 

Но фактически да се заплаща трудът.
ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Което  в 

действителност ние и сега правим.
(Коментари извън протокола.)
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Да гласуваме предложението 

за справката.
ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Само  искам  да 

поясня,  че  ние  и  сега  правим  така.  В  случаите,  когато  даден 
член на работната група, която е имала заседание в същия ден, 
в който е имала заседание и друга работна група, се прецени, че 
е свършил някаква допълнителна работа,  на него му гласуваме 
и му се плаща допълнително възнаграждение.  Тоест плаща му 
се още едно дежурство. 
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Но  ако  съвпада  с  дежурство  на 
същата дата, му се заплаща едно дежурство.

(Коментари извън протокола.)
САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Да  гласуваме  тогава  да  се 

плаща  по  справка  от  ръководителя  на  групата.  Това  си  е 
първичен документ. Дайте да го гласуваме.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Предложението  е 
следното.  При доклада  от  ръководителите  на  работните  групи 
на дежурствата, които са включени в справката за месеца, да се 
гласува  предложението  на  ръководителите  за  изплащане  на 
възнаграждения за всеки месец.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  И  всички  ръководители  ще 
си  вземем  справките  и  ще  ги  докладваме  в  края  на  днешното 
заседание.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Така както е формулирано, това не 
отменя нашето предишно решение.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  нямате 
допълнения  към  предложение,  който  е  съгласен,  моля  да 
гласува.  Предложението  беше  всеки  месец  ръководителите  на 
работните групи да докладват.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
Госпожо Сапунджиева, заповядайте.
САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Уважаеми  колеги,  имаме 

постъпило от Общинската избирателна комисия – Венец, област 
Шумен,  да  им изпратим заверени преписи от  нашите решения 
номера 440-ПВР/МИ от 19 август  2011 г.  и  Решение 1486-МИ 
от 10 ноември 2011 г.  Това е във връзка с искане на господин 
Реджеб  Хюсменов  Ибрямов,  член  на  Общинската  избирателна 
комисия  –  Венец,  който  е  подал  заявление  за  пенсиониране  и 
РУСО-Шумен  иска  тези  наши  решение  заверени.  Подготвила 
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съм  ги,  заверени  са.  Това  е  писмото.  Моля  да  гласуваме  да 
бъдат изпратени на Общинската избирателна комисия – Венец, 
заверените решения.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 
съгласен, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Уважаема  госпожо 

председател,  постъпило  е  искане  от  политическа  партия 
„Зелените”,  която  моли  да  й  бъде  представена  следната 
информация,  представляваща  обществен  интерес  за 
проведените  през  2011  г.  избори  за  общински  съветници  и 
кметове, президент и вицепрезидент на републиката, както и за 
частичните местни избори през 2012 г., „като ни посочите: общ 
брой  на  секционните  комисии,  общ  брой  на  бюлетините, 
недействителни бюлетини...” Подробно са описани неща, които 
се  съдържат  в  протоколите,  на  сайта  на  Централната 
избирателна комисия и в публикуваните от нас бюлетини.

Колеги, има случаи, в които политическите партии искат 
аналитична  информация,  която  е  различна  от  тази,  която  се 
съдържа в Бюлетина. Но тогава политическата партия, на която 
ние ще предоставим двата вида бюлетини, може да си възложи 
такъв анализ на изборните резултати.

Предлагам  да  им  изпратим  двата  бюлетина  –  за 
президентските избори и за местните избори и в писмото да им 
посочим нашия сайт, в който се намират данните за резултатите 
от новите и частични избори през 2012 г.

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Имам  предложение  да  им 
напишем писмо да дойдат да си вземат бюлетините.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Да,  права  сте  госпожо 
Дюкенджиева,  ще  им  напишем  писмо  да  дойдат  да  си  вземат 
бюлетините  и  да  им  укажем,  че  на  сайта  се  намира 
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информацията  за  новите  и  частичните  избори.  Отстоявам 
мнението,  че  не  може  Централната  избирателна  комисия  да 
анализира,  защото  информацията,  която  ние  притежаваме  за 
изборите, може да бъде анализирана под различен ъгъл. И това 
че партията иска тя да бъде анализирана под различен ъгъл, ние 
нямаме такива аналитични функции.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Всъщност,  колеги, 
по  писмото,  с  което  ни  е  изискана  информация,  ние  имаме 
ангажимент  да  предоставим  информация,  а  не  анализ  на 
информация.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Точно така!
ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  В  тази  връзка 

информацията,  която  се  иска,  се  съдържа  в  бюлетините  от 
съответните  видове  избори,  те  ще  бъдат  предоставени  на 
поискалата  ги  партия,  а  на  зададените  въпроси  ще  бъде 
отговорено писмено.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Да, по нормативната уредба.
ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Имате  ли  други 

предложения?
Ако  нямате  други  предложения,  който  е  съгласен  да  се 

отговори  по  този  начин,  като  се  предостави  информацията  в 
бюлетините, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
С  политическата  партия  може  да  бъде  договорен 

подходящ начин за предоставяне на бюлетините.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА:  Да,  поемам ангажимента  да 

се свържа по телефона с тях.
Уважаеми  колеги,  постъпило  е  писмо  от 

„Информационно  обслужване”,  които  ни  питат:  „На  29  май 
получихме  писмо  от  Комисията  за  защита  от  дискриминация, 
съдържащо  искане  за  предоставяне  на  информация  и 
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доказателства във връзка с компютърна обработка на изборните 
резултати  от  произведените  на  23  октомври 2011  г.  избори  за 
президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  избори  за 
общински съветници и кметове в изчислителните пунктове към 
ОИК – София-град и ОИК – Силистра. Документите се изискват 
във връзка с преписка № 310.”

Питат  ни  дали  могат  да  предоставят  тази  информация, 
тъй  като  ние  сме  възложители  по  договора  заедно  с 
Министерския съвет. Но съгласно чл. 55, ал. 2 и ал. 3 от Закона 
за  защита от  дискриминация  всички  лица,  държавни и  местни 
органи  са  длъжни  да  предоставят  на  комисията  исканите 
сведения  и  документи,  както  и  да  дадат  необходимите 
обяснения.

Поради което, уважаеми колеги, предлагам да отговорим 
на  „Информационно  обслужване”  в  този  смисъл,  че  има 
законово  изискване  и  че  те  трябва  да  предоставят  тази 
информация.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Да,  тъй  като 
разпоредбата  на  Закона  за  защита  от  дискриминация  е 
специална  по  отношение  на  тази  в  Закона  за  достъп  до 
обществена  информация,  където  се  изисква  съгласието  на 
възложителя.

Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Уважаема  госпожо 

председател,  сега  ще ви докладвам нещо,  което  мен  лично  ме 
удовлетворява.  През  двата  дни,  включително  и  днес, 
продължават  да  пристигат  писма  с  предложения  и  с 
удовлетворение  от  страна  на  неправителствения  сектор  във 
връзка  с  писмото,  което  изпратихме  до  тях.  Имаме  писмо  от 
„Трансперънси  интернешънъл”,  то  е  почти  цял  доклад,  много 

32



подробно  на  шест  страници  са  изложили  сферите,  в  които 
можем да си взаимодействаме с тях. Имаме становище също от 
сдружение  „Корективи”  и  становище  от  сдружение 
„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори”. 
Не  ги  докладвам  подробно,  защото,  както  се  взе  решение  от 
Комисията,  те  ще бъдат  разглеждани  на  заседание  на  Работна 
група  1.4.,  ще  бъдат  анализирани  и  ще  бъдат  докладвани  на 
Централната  избирателна  комисия,  след  което  ще се  подготви 
меморандумът,  който  ще  подпишем  с  неправителствения 
сектор.  За  всяко  конкретно  заседание  работната  група  ще 
докладва  пред  Централната  избирателна  комисия  какво  е 
решила.

Освен  това  има  постъпило  писмо  с  подробно  описани 
сфери,  в  които  можем  да  си  взаимодействаме,  от  Българско 
сдружение за честни избори и граждански права – национална 
асоциация. 

Колеги, умишлено не съм ги преснимала, тук има диск от 
Българското  сдружение  за  честни  избори  и  граждански  права. 
Те  са  на  разположение  на  всички  членове  на  Централната 
избирателна комисия в деловодството, като за всеки конкретен 
случай,  пак  подчертавам,  ще  бъде  докладвано  на  Комисията 
след  заседание  на  Работната  група.  Ако  прецените,  ще  ги 
размножим, но са в деловодството на разположение на всички 
членове на Комисията.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Няма  пречка,  ако 
желаете, да ги сканираме и да ги изпратим по пощите. Ще кажа 
на техническите сътрудници да ви ги изпратят.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Имаме  още  едно  друго 
писмо, което е важно да се обсъди. Това е от господин Стефан 
Божидаров Манов. Знаете, че той беше поискал от Централната 
избирателна  комисия  да  получи  определена  информация. 
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Отговорено  му  е  много  подробно,  но  въпреки  това  той  пише: 
„Благодаря за предоставената в срок информация. Във връзка с 
получения отговор, изх. № 464 от 17 май 2012 г. и на основание 
чл.  2,  чл.  11  и  чл.  13,  ал.  1  и  4  от  Закона  за  достъп  до 
обществената  информация и  в  отсъствие  на  хипотезите  по чл. 
37, както и предвид надделяващия обществен интерес, желая да 
ми бъде предоставена следната изборните книжа и материали: 

1.  Относно  извършената  проверка  от  ГД  „ГРАО”  по 
изпълнение  на  Решение  1341-ПВР/МИ на  ЦИК за  гласуване  в 
нарушение  на  правилата  на  Изборния  кодекс  в  изборите  за 
президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 
2011 г., размер на заплатената сума за извършената проверка.

2.  Относно  писмата  на  министъра  на  външните  работи  за 
откриване  на  избирателни  секции  в  градовете  Марсилия,  Лил, 
Хамбург,  Дармщадт  и  Магдебург,  копие  от  протоколите  от 
заседанията на ЦИК, проведени на 5 и 10 октомври 2011 г.,  на 
които са разгледани писмата.

Желая  да  получа  исканата  от  мен  информация  по 
електронен път и мейл или ако не е възможно, с писмо.

Предварително благодаря.
Искам  да  обърна  внимание,  че  на  бланката  с 

предоставения  отговор  с  изх.  №  464,  в  изходящия  номер 
фигурира неправилната дата – посочена 2011 г., вместо 2012 г.”

Аз  съм  приобщила  към  преписката  и  това,  което  е 
отговорено  на  господин  Манов  по  предишното  му  искане.  В 
един  дълъг  отговор  в  рамките  на  три  страници  ние  сме 
отговорили на всички въпроси и по отношение на проверката за 
двойно гласуване. Отговорили сме дори с цялата информация, с 
която разполагаме,  защото преди това той е питал за проверка 
за двойно гласуване, с която разполагаме въобще в ЦИК. И ние 
сме отговорили, че от 2007 г., 2009 г. и 2011 г. подробно колко 
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лица  са  гласували.  Въпреки  всичко  той  има  допълнително 
питане. Аз не знам защо в първия абзац пита за нарушения на 
правилата  на  изборите  президент  и  вицепрезидент  на 
републиката.  Мисля,  че  му  е  отговорено,  но  ако  трябва,  ще 
повторя този отговор, ние имаме тази информация.

Господин  Манов  искам  да  му  отговорим  и  какъв  е 
размерът на заплатената сума за извършване на проверката. Тъй 
като в закона няма предвидено заплащане, освен това в нашето 
решение,  с  което  сме  възложили  на  Главна  дирекция  „ГРАО” 
извършването  на  проверката,  също  не  сме  предвидили 
възнаграждение.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  предишни  години  ние  с  наше 
решение  сме  го  възлагали  на  ГД  „ГРАО”  и  затова  сме 
определяли възнаграждение, а за тези избори Изборният кодекс 
е  възложил  на  ГД  „ГРАО”.  Това  са  вече  взаимоотношения  с 
Министерския съвет, а не с нас.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  В  потвърждение  на  това, 
което  каза  госпожа  Сидерова,  в  предишните  изборни  закони 
пишеше  „възлага”,  но  не  пишеше на  кого.  А сега  в  Изборния 
кодекс пише кой извършва проверката  и там няма предвидено 
възнаграждение.  В  нашето  решение  също  не  е  предвидено 
възнаграждение,  поради  което  аз  предлагам,  колеги,  да 
отговорим на господин Манов в този смисъл – със законовата 
норма  и  това,  което  докладвах,  че  в  предишни  закони 
Комисията  е  определяла  възнаграждение  със  своите  решения, 
тъй като законът е давал възможност Централната избирателна 
комисия  да  възложи  проверката,  а  сега  законът  директно  е 
възложил тази проверка на Главна дирекция „ГРАО” и тъй като 
материално-техническото  обезпечаване  на  изборите  се 
извършва от Министерския съвет, а Главна дирекция „ГРАО” е 
структура  в  Министерството  на  регионалното  развитие  и 
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благоустройството,  аз  не  знам  дали  въобще  е  извършвано 
такова  плащане.  Ще  отговоря  на  господин  Манов,  че 
Централната  избирателна  комисия  не  извършва  разплащане  и 
ние не сме го предвидили и в решението си, защото в закона не 
се предвижда такова плащане.

Да  гласуваме  и  ако  се  приеме,  така  да  отговоря  на 
господин Манов по тази точка.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 
предложението.  Но  аз  мисля,  че  ние,  когато  взимахме 
решението  за  възлагане  на  проверката,  дискутирахме  този 
въпрос много обстойно и нямаше различни мнения.

Който е съгласен да се отговори в този смисъл, моля да 
гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Господин Манов иска да му 

предоставим протоколите от заседанията,  проведени на 5 и 10 
октомври  2011  г.,  на  които  са  разгледани  писмата.  Тук  също 
има  различни  хипотези.  Дотолкова  доколкото  ние  си 
публикуваме  протоколите,  може  ли  да  предоставим  тези 
протоколи,  които  са  от  5  и  10  октомври,  или  да  представим 
извлечение от протоколите, защото тези протоколи са огромни, 
ние  сме  заседавали  18  часа  в  денонощието.  Да  изпратим 
извлечения  от  протоколите,  в  които  са  разисквани  само  тези 
въпроси,  свързани  с  откриване  на  секции  в  почетните 
консулства. Господин Караджов му е отговорил, че ние не сме 
уважили  искането,  тъй  като  е  подадено  след  срока.  В 
предишното  писмо  ние  сме  отговорили  на  господин  Манов  и 
ако искате, да ви зачета какво сме казали:

„Относно  писма  на  министъра  на  външните  работи  от 
5.10.2011 г., изх. № 55-00-33 за откриване на избирателни секции в 
градовете  Марсилия,  Лил,  Хамбург,  Дармщадт  и  Магдебург  Ви 
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информираме, че в Централната избирателна комисия с вх. № М-420 
от 05.10.2011 г. и М-433 от 05.10.2011 г. е постъпила информация от 
министъра на външните работи относно Решение № 1023-ПВР от 1 
октомври 2011 г. на ЦИК, с което са определени населените места 
извън  страната,  в  които  ще  се  образуват  секции  за  гласуване  в 
изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  на 
23 октомври  2011  г.  Тези  писма  са  разгледани  от  Централната 
избирателна комисия на две поредни заседания на 5 октомври 2011 
г.  и  на  10  октомври  2011  г.  Централната  избирателна  комисия  е 
отказала промяна в Решение № 1023-ПВР от 1 октомври 2011 г. на 
ЦИК, тъй като въпросната информация е постъпила след указаните 
преклузивни срокове, предвидени в чл. 74 от Изборния кодекс.”

Сега господин Манов иска да предоставим протоколите от 5 
и 10 октомври 2011 г.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, ние имаме едно дело, 
където  беше  разискван  точно  случай  във  връзка  с  достъп  до 
обществена информация пред Административен съд. И аз мисля да 
използваме мотивите, които са в това дело, а именно, че протоколите 
на Централната избирателна комисия се създават със служебна цел и 
те се използват с оглед предоставяне  информация на членовете на 
Централната избирателна комисия относно проведените  дискусии. 
Поне такива са мотивите на Административния съд и аз мисля, 
че в този случай би следвало да отговорим на искателя на тази 
информация  по  начина,  по  който  Административният  съд  е 
мотивирал своето решение.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Добре,  ще помоля господин 
Караджов да подготви отговора в тази част.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Да, ще го подготвя. Тъй като 
нашето решение за обявяване на протоколите е с по-късна дата, 
от  момента,  в  който  ние  сме  взели  обратното  решение,  вече 
можем  да  се  позоваваме  на  това  решение  на  Централната 
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избирателна комисия, но преди това, аз мисля, че и практиката 
и на съда е такава и ние можем да се позовем на нея.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Добре, каквото решите, това ще 
направим. Аз само докладвам.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте предложението, 
имате ли коментари? Аз считам, че следва да предоставим препис от 
протоколите.  Още  миналия  път,  когато  го  обсъждахме  и  го 
подлагахме  на  гласуване,  застъпих  това  становище.  Считам,  че 
препис от протоколите следва да бъде предоставен.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Моето  предложение беше  да 
предоставим  извлечение  от  протоколите  в  тази  част,  в  която  е 
разисквано разкриване на секциите в посочените градове.

Предлагам  да  гласуваме  моето  предложение и 
предложението  на  колегата  Караджов след  това,  госпожо 
председател.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги,  има ли други 
коментари?  Предложението  е  да  се  предоставят  извлечения  от 
протоколите от съответните заседания, в частта, в която се съдържа 
информацията, която се изисква да бъде предоставена.

Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10, против – 3.
Имаме  решение  да  бъдат  предоставени  извлечения  от 

протоколите на господин Манов.
САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Колеги,  постъпило  е  писмо 

от  Върховна  касационна  прокуратура,  подписано  от  прокурор 
Пенева. То е изпратено до Софийската апелативна прокуратура 
на вниманието на апелативния прокурор на София и копие до 
госпожа  Медарова,  председател  на  Централната  избирателна 
комисия.  В  писмото  се  дават  указания  във  връзка  с  нашето 
писмо, което сме изпратили до Върховна прокуратура:
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„Приложено  изпращам  Ви  новопостъпили  материали  от 
Централната  избирателна  комисия,  касаещи  извършени 
проверки от „ГРАО” при МРРБ във връзка с изборите в община 
Кнежа,  проведени  на  22  април  2012  г. Следва  да  изпратите 
материалите  на  компетентните  прокуратури  със  съответни 
указания  за  процедиране,  като  съобразите  и  изискванията  на 
председателя на ЦИК съгласно последния абзац на писмо изх. 
№ 436 от 10 май 2012 г.”

Аз  искам да  попитам,  ние  за  Съединение  получихме ли 
вече  такива  материали  и  изпратихме  ли  ги  и  тях  на 
прокуратурата?  Защото  тук  се  визира,  че  Централната 
избирателна комисия е изпратила само за Кнежа. За Кюстендил, 
за Съединение изпратихме ли тези материали на прокуратурата 
или само за Кнежа изпращаме? Би било добре да ги изпращаме 
за всички избори, които се провеждат в един ден. 

Това  е,  дават  се  указания  в  този  смисъл,  госпожо 
председател,  и  след  това  е  казано:  „Моля  да  ме  уведомите  за 
предприетите  действия.  Информацията  за  образуваните 
преписки  и  досъдебни  производства  следва  да  се  обобщи  и 
докладва във ВКП по вече установения ред за процедиране във 
връзка с изборите в 2011 г. Да се подготви обобщена справка за 
Централната избирателна комисия и „ГРАО” за преписките.”

Докладвам това писмо за сведение.
Имаме получена справка, която оставям за сведение и ще 

ни служи на Работна група 1.4. във връзка с работата с медиите. 
Това  е  справка  от  Общинската  избирателна  комисия  - 
Белоградчик, за регистрираните партии и коалиции за участие в 
изборите  за  общински съветници в  Белоградчик,  насрочени за 
22 юли 2012 г.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Господин  Чаушев, 
заповядайте.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги,  с вх. № ОИК-876 от 
31.05.2012 г. е постъпило предложение от Мирослав Иванов Вътев 
– упълномощен представител на ПП „НДСВ”, за промяна в състава 
на  ОИК  –  Белоградчик.  Предлага  се  на  мястото  на  Бориска 
Георгиева Илиева да бъде назначена Иванка Петрова Петрова. Към 
предложението  са  приложени:  заявление  от  Бориска  Георгиева 
Илиева  за  прекратяване  на  пълномощията  й  като член на  ОИК – 
Белоградчик; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта; 
копие  от  дипломата  за  висше  образование  на  Иванка  Петрова 
Петрова и 2 бр. пълномощни.

На  основание  чл. 26,  ал. 1,  т. 5  и  6  от  Изборния  кодекс 
предлагам Централната избирателна комисия да

„Р Е Ш И:
  ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Белоградчик, област 

Видин,  Бориска  Георгиева  Илиеваи  анулира  издаденото  й 
удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Белоградчик, област Видин, 
Иванка Петрова Петрова.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 
административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 
до три дни от съобщаването му.” 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Благодаря,  господин 
Чаушев.

Колеги, чухте доклада. Ако нямате въпроси, възражения или 
забележки,  който  е  съгласен  с  предлаганата  замяна  в  ОИК  – 
Белоградчик, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 1867.
Госпожо  Дюкенджиева,  моля  да  докладвате 

хронограмата за частичния избор.
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СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Уважаеми  колеги,  с  указ  на 
Президента на Република България № 152 от 9 април 2012 г.  е 
насрочен  частичен избор за  кмет на кметство Пиргово,  област 
Русе. Указът на Президента е публикуван на 4 май. Предлагам 
ви  да  приемем  хронограма  за  частичен  избор за  кмет  на 
кметство на 7 октомври 2011 г. Тъй като това е частичен избор 
и сроковете са по-късни, 45-дневният срок за регистрацията на 
партиите  и  коалициите  за  участие  в  тези  избори  изтича  на  22 
август 2012 г. Шестмесечният срок преди изборите съгласно чл. 
3 ал. 4 и 5 и чл. 4, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс е 6 април 2012 
година.

Хронограмата  е  на  база  изработените  от  предишни  и 
приети от нас хронограми, сменени са само датите.

Предлагам  ви  проект  за  решение  относно  приемане  на 
хронограма  за  частичен  избор за  кмет  на  кметство  на 
7 октомври 2012 г.:

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

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

7 октомври 2012 г.”
ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

доклада на госпожа Дюкенджиева за проекта за хронограма, на 
22 август изтича срокът за регистрация.

Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен, 
моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме Решение № 1868.
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ХРОНОГРАМА
за частичен избор за кмет на кметство на 7 октомври 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 № 152 от 
9.04.2012 г.

(ДВ, бр. 
34/2012 г.)

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

Чл. 12, ал. 2 - 3 дни от 
насрочванет

о на 
изборите

(ДВ, бр. 34 от 
4.05.2012 г.)

7.05.2012 г.

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  регистра-
ция  на  партии  и  коалиции  от 
партии  за  участие  в  общите 
избори  за  общински  съветници 
и  кметове  запазва  действието 
си.  Партиите  и  коалиции  от 
партии  представят  в  ЦИК 
заявление  за  участие  в 
частичния  избор  за  кмет  на 
кметство
Решение  №  1496-МИ  от 
17.11.2011 г.
Нерегистрираните  за  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 22.08.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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 22.08.2012 г.

7. ГД  “ГРАО”  в  МРРБ  извършва 
проверка на списъците, предста-
вени 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 25.08.2012 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 27.08.2012 г.

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 27.08.2012 г.

10. ЦИК регистрира коалициите от 
партии  за  участие  в  частичния 
избор за кмет на кметство

Чл. 91, ал. 2
Чл. 280, т. 3

- 40 дни 27.08.2012 г.

11. ЦИК  с  решение  извършва 
промени в състава на регистри-
раните  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 27.08.2012 г.

12. ГД  “Изпълнение  на  наказания-
та”  в  Министерството  на 
правосъдието предоставя на ГД 
“ГРАО”  в  МРРБ  данни  за 
лицата,  изтърпяващи  наказание 
лишаване  от  свобода  за 
автоматизираното  им  заличава-
не от избирателните списъци

Чл. 280, т. 7 и 
Чл. 26, ал. 1, 

т. 1 и 3

- 40 дни 27.08.2012 г.

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

Чл. 26, ал. 1, 
т. 1

- 40 дни 27.08.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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

Чл. 63, ал. 1
и ал. 2

- 40 дни 27.08.2012 г.

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 27.08.2012 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 27.08.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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 28.08.2012 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 1.09.2012 г.

20. ЦИК  утвърждава  образците  на 
указателните  табели  и  табла, 
както и образците на отличител-
ните 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 1.09.2012 г.

22. ЦИК  заличава  от  наименова-
нието 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 1.09.2012 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 1.09.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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 1.09.2012 г.

25. Инициативните  комитети  пред-
ставят в ОИК заявление за реги-
страция,  подписано  от  всички 
членове на инициативния коми-
тет,  за  участие  в  частичния 
избор за кмет на кметство

Чл. 280, т. 4
Чл. 26, ал 1, 

т. 1 и 3

- 35 дни 1.09.2012 г.

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

Решение № 
1644-МИ от 
21.02.2012 г.

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 1.09.2012 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 1.09.2012 г.

30. Инициативният  комитет  преда-
ва на ОИК подписката за изди-
гане  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 6.09.2012 г. 

31. ОИК регистрира кандидатите за 
кмет на кметство

Чл. 126, ал. 3
Чл. 280, т. 5

- 30 дни 6.09.2012 г.

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

Чл. 280, т. 5 и 
9

- 30 дни 6.09.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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

Чл. 280, т. 5 и 
9

- 30 дни 6.09.2012 г.

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

Чл. 71, ал. 6 - 30 дни 6.09.2012 г.

35. Избиратели  с  трайни  уврежда-
ния, 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 6.09.2012 г.

36. Откриване  на  предизборната 
кампания

Чл. 128
Чл. 280, т. 9

- 30 дни От
7.09.2012 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 7.09.2012 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 7.09.2012 г.

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

Чл. 125, ал. 5 - 29 дни 7.09.2012 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 8.09.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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 8.09.2012 г.

43. ОИК  обявява  кандидатите  за 
кмет на кметство

Чл. 280, т. 5 - 27 дни 9.09.2012 г.

44. ОИК  назначава  СИК,  включи-
телно и подвижните секционни 
избирателни комисии

Чл. 280, т. 8 - 25 дни 11.09.2012 г.

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

Чл. 280, т. 8 - 25 дни 11.09.2012 г.

46. Партията  или  коалицията  от 
партии при отказ за регистрация 
или  при  обявяване  на 
недействителност  на  регистра-
цията  на  кандидата  за  кмет  на 
кметство,  при  смърт  или 
изпадане  в  трайна  невъзмож-
ност на кандидата й да участва в 
изборите  може да  предложи за 
регистриране друг кандидат 

Чл. 127, ал. 4 
и 5

- 20 дни 16.09.2012 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
19.09.2012 г.

48. ГД  “Изпълнение  на  наказа-
нията”  към  Министерството  на 
правосъдието предоставя на ГД 
“ГРАО”  в  МРРБ  данни  за 
лицата,  изтърпяващи  наказание 
лишаване от свобода, за автома-
тизирано заличаване от избира-
телните списъци (повторно)

Чл. 46, ал. 2 - 15 дни 21.09.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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 22.09.2012 г.

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

Чл. 53, ал. 3 - 12 дни 24.09.2012 г.

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

Чл. 50, ал. 2 - 7 дни 29.09.2012 г.

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

Чл. 137, ал. 1 - 7 дни 29.09.2012 г.

53. ОИК  оповестява  по  подходящ 
начин чрез средствата за масова 
информация  мерките,  позволя-
ващи  на  избиратели  с 
увреждания  на  опорно-
двигателния  апарат  или  на 
зрението да гласуват  

Чл. 175, ал. 1 - 7 дни 29.09.2012 г.

54. Край на предизборната агитация 
(кампания)

Чл. 133, ал. 5 - 24 часа 
преди 

изборния ден

До 24,00 ч. на 
5.10.2012 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 
6.10.2012 г. до 

обявяване 
края на 

изборния ден 
на 7.10.2012 г.

56. ОИК  регистрира  застъпниците 
на  кандидатите  за  кмет  на 
кметство  и  им  издава 
удостоверения  

Чл. 33, ал. 1, 
т. 19

7.10.2012 г.

57. ИЗБОРЕН ДЕН 7.10.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

58. ОИК обявява края на изборния 
ден  след  приключване  на 
гласуването  не  по-късно  от 
20,00 часа на 8 юли 2012 г.

Чл. 33, ал. 1, 
т. 20

7.10.2012 г.

59. Оповестяване  на  резултати  от 
социологически проучвания 

Чл. 137, ал. 3 След 19,00 ч. 
на 

7.10.2012 г.

7.10.2012 г.

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

Чл. 36, ал. 1, 
т. 4

+ 24 часа от 
приключван

е на 
гласуването

8.10.2012 г.

61. СИК предава останалите книжа 
и  материали  на  общинската 
администрация

Чл. 36, ал. 1, 
т. 5

+ 24 часа от 
приключван

е на 
гласуването

8.10.2012 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 

приключван
е на 

гласуването

9.10.2012 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

9.10.2012 г.

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
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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 14.10.2012 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 6 април 2012 г. 
включително.

Колеги,  на  миналото  заседание  коментирахме  едно 
предложение  на  госпожа  Солакова  след  приключване  на 
регистрация  в  ЦИК  да  изпращаме  сканирани  решенията  за 
регистрациите  на  партиите  и  коалициите  в  общинските 
избирателни комисии, за да се улесни регистрацията в ОИК.

Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Минаваме  към  възнагражденията.  Заповядайте,  господин 

Чаушев.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ: Уважаеми  колеги, с  вх.  № 717 от 31 

май  2012  г. сме  получили  искане  от  Общинската  избирателна 
комисия – Белоградчик, за заплащане на проведено заседание на 11 
май  2012  г.,  на  което  са  присъствали:  председател,  заместник-
председател,  секретар  и  13  членове.  На  това  заседание  са 
разглеждали  покана  за  доброволно  изпълнение  от  съдия-

51



изпълнител  във  връзка  с  едно  дело,  в  което  съгласно  съдебно 
решение  ОИК  е  била  осъдена  да  заплати  166,67  лв.  като 
разноски  на  ответна  страна  по  съдебно  дело.  На  заседанието 
ОИК  –  Белоградчик,  е  взела  решение  да  изпратят  въпросната 
покана  за  доброволно  изпълнение  на  Министерския  съвет 
евентуално  за  изпълнение  на  изплащането  на  тези  финансови 
средства,  които  са  присъдени  на  ОИК  да  заплати  по  съдебно 
решение.  Гласували  са  писмо  до  Министерския  съвет  и  са  го 
изпратили приложено до Министерския съвет.

Аз  мисля,  че  Общинската  избирателна  комисия  е 
постъпила  правилно  в  случая,  поради  което  предлагам  да  се 
изплати  това  възнаграждение  за  проведеното  заседание  на  11 
май  от  държавния  бюджет  на  основание  чл.  267  от  Изборния 
кодекс във връзка със съдебно дело.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги,  ако нямате 
възражения или забележки, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме  решение  да  се  изплати  възнаграждение  за 

заседание на ОИК – Белоградчик, от държавния бюджет.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  С  вх.  № 677  от  22  май  2012  г.  е 

получено  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от 
Общинската избирателна комисия – Нови пазар, област Шумен. 
Те  са  провели  заседание  на  3  май  2012  г.  за  определяне  на 
комисия  за  отваряне  на  помещение,  в  което  се  съхраняват 
изборните книжа.  На заседанието са присъствали:  председател 
и  10  членове.  Става  въпрос  за  прибиране  на  изборните  книжа 
след съответните проверки от „ГРАО”.

Предлагам  искането  за  заплащане  на  това  заседание  да 
бъде уважено по т.  15 от наше Решение № 1098 от държавния 
бюджет.
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Предлагам  да  се  изплатят  и  дежурства  на  5  члена  на 
ОИК, определени за отваряне на това помещение, съответно за 
съставянето  на  протокол  и  прибирането  на  изборните  книжа. 
Дежурството е на 22 май 2012 г.  Основанието е т.  15 от наше 
Решение 1098 – изплащане от държавния бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 
доклада,  ако  нямате  забележки,  който  е  съгласен,  моля  да 
гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Постъпило е искане с вх. № 676 от 22 

мой  2012  г.  от  Общинската  избирателна  комисия  – 
Стамболийски,  за  изплащане  на  съответните  заседания  и 
дежурства както следва.

Става въпрос за това, че комисията е сезирана със серия 
от  сигнали  за  прекратяване  на  правомощията  на  общински 
съветници, това са около десет сигнала срещу десет общински 
съветници. Общинската избирателна комисия се е занимавала с 
тези 10-12 сигнала.

На  26  април  2012  г.  председателят  и  двама  членове  са 
приемали  тези  сигнали  и  се  иска  изплащане  дежурство  за 
приемането  на  тези  сигнали  на  26  април.  Аз  предлагам  да  се 
уважи  това  дежурство  на  основание  т.  9,  б.  „а”  от  наше 
Решение  1486-МИ  от  10  ноември  2011  г.  и  да  се  изплати  от 
държавния бюджет.

На 27 април Общинската избирателна комисия е провела 
заседание  на  което  са  присъствали:  председател,  заместник-
председател, секретар и 14 члена. На заседанието са разгледали 
тези  сигнали  и  са  взели  решение  да  изискат  допълнителни 
документи  от  въпросните  общински  съветници  –  трудови 
договори,  справки  от  общинския  съвет,  и  са  дали  срок  за 
представяне на тези изисквани документи във връзка с открита 
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процедура  по  сигнал  за  прекратяване  на  пълномощия  на 
общински съветници.

Предлагам  това  заседание  на  27  април  2012  г.  да  се 
уважи  за  изплащане  на  основание  чл.  30,  ал.  4  от  Закона  за 
местното  самоуправление  и  местната  администрация  от 
общинския бюджет.

На  2  май  2012  г.  секретарят  и  трима  членове  са 
започнали  да  приемат  исканите  документи  като  подготовка  за 
предстоящо  заседание  и  са  съставяли  проекти  за  решения. 
Поради което на основание т. 9,  б. „а” от наше Решение 1486-
МИ предлагам да се изплати дежурство на секретаря и тримата 
членове от държавния бюджет.

На  3  май  2012  г.  Общинската  избирателна  комисия  е 
провела заседание по този казус и са взели решение да изискат 
допълнителни  документи  –  протоколи  от  заседания  на 
общинския  съвет  на  община  Стамболийски,  правилника  за 
работата на общинския съвет  и заверени копия от поименните 
списъци за гласуване на общински съветници. Явно са тръгнали 
към  процедура  за  конфликт  на  интереси  във  връзка  с  чл.  30, 
ал. 4  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 
администрация.  На  това  заседание  на  3  май  2012  г.  са 
присъствали:  председател,  заместник-председател,  секретар  и 
12 члена.

Предлагам  на  основание  чл.  30,  ал.  4  от  ЗМСМА  да  се 
изплати това заседание от общинския бюджет.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 
на господин Чаушев.

Ако нямате въпроси, възражения или забележки, който е 
съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Господин Бойкинов, заповядайте.
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ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  Постъпило  е  искане  с  вх.  № 
602 от Общинската избирателна комисия – Ивайловград, област 
Хасково,  с  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  за 
дежурство,  проведено на 8 май 2012 г.,  в състав:  председател, 
заместник-председател и секретар. Става въпрос за комисията в 
състав  от  трима  члена,  която  е  определена  с  решение  на 
Общинската  избирателна  комисия  да  отвори  помещението,  в 
което се съхраняват торбите с изборните материали по чл. 242, 
ал.  7,  за  да  бъдат  поставени  в  помещението  избирателните 
списъци от втория тур на произведените избори за президент и 
вицепрезидент на Република България.

Към  искането  са  приложени  необходимите  документи. 
Считам го за основателно.

Предлагам на основание Решение № 1098 от 6 октомври 
2011  г.  и  Решение  1486-МИ от  10  ноември 2011  г.  да  вземем 
протоколно  решение,  с  което  да  изплатим  възнаграждение  от 
държавния  бюджет  на  тримата  членове  на  Общинската 
избирателна комисия за положеното от тях дежурство.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 
съгласен  с  предложението  за  изплащане  на  възнаграждение, 
моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  От  Общинската  избирателна 

комисия –  Завет,  има искане за  изплащане на заседание  от  27 
април  2012  г.  Присъствали  са:  председател,  заместник-
председател, секретар и 9 члена. Особеното тук е, че комисията 
се  е  събрала  и  е  взела  решение,  по  силата  на  което  вече 
определените  от  комисията  трима члена да  отворят  изборното 
помещение и да приберат обратно избирателните списъци.

55



Аз се питам има ли нужда от такова решение, след като 
те  вече  са  били  определени  с  нарочно  решение,  тоест  има  ли 
основание да им плащаме възнаграждение?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Съгласно нашето решение те вземат 
решение.

ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Добре, докладвам го да им се 
изплати  възнаграждение.  Искането  е  основателно  –  наше 
Решение 1486-МИ от 10 ноември 2011 г. и Решение № 1098 от 6 
октомври 2011 г., от държавния бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 
съгласен  да  се  изплати  възнаграждение  съобразно  доклада, 
моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  № 716  от 

31 май 2012 г. е постъпил сигнал от Яким Панов, то е по-скоро 
питане:  „Уважаеми  господа,  за  изборите  през  2011  г.  бях 
ангажиран от господин Лилов, координатор на ГЕРБ, за член на 
общинска  избирателна  комисия.  Моля  да  ми  се  отговори 
писмено  коя  инстанция  следва  да  ми  изплати  полагащи ми се 
командировъчни  разноски,  в  какъв  размер,  защото  Изборният 
кодекс не е регламентирал този процес.”

Тъй като става въпрос за член на общинска избирателна 
комисия  (искам  да  обърна  внимание  на  това!)  да  кажем  така: 
„Изплащането на разходите за пътуване и дневни на членовете 
на общинските избирателни комисии е  уредено в т.  17 и т.  18 
при съответното прилагане на т. 11 и т. 12 от Решение 1486-МИ 
от 10 ноември 2011 г. на ЦИК.”

В  точките,  които  цитирах,  ясно  е  регламентирано 
изплащането  на  командировъчните  и  по  какъв  ред  става  това. 
Предложението  ми  е  да  му  кажем,  че  имаме  специално 
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решение,  да  вземе  и  да  го  прочете,  след  като  е  член  на 
общинска избирателна комисия.  Позволих си този стил и този 
изказ,  защото  членовете  на  общинските  избирателни  комисии 
следва  да  четат  нашите  решения.  Иначе  бих  написал  по-
подробно писмо.

Предлагам  в  писмото  да  се  позовем  на  съответните 
текстове от наше Решение № 1486-МИ.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 
съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  С  вх.  № 680  от  22  май  2012  г.  е 

постъпило  искане  от  Общинската  избирателна  комисия  – 
Брацигово,  област  Пазарджик,  с  което  се  иска  заплащане  на 
дежурство  на  председател,  заместник-председател,  секретар  и 
трима  членове  във  връзка  с  приемане  на  изборните  книжа  и 
внасянето им в съответното изборно помещение и запечатване.

Предлагам на основание т. 15 от наше Решение № 1098-
ПВР/МИ да се изплатят тези дежурства от държавния бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  нямате 
възражения или забележки, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Заповядайте, господин Христов.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаема госпожо председател, 

уважаеми  колеги,  с  вх.  № 621  от  14  май  2012  г.  е  постъпило 
искане  от  ОИК  –  Берковица,  което  докладвам  днес,  тъй  като 
искането не беше подписано от председателя и секретаря. След 
дадени указания постъпи такова, подписано и от председателя, 
и от секретаря.  Искането е за заплащане на възнаграждение за 
едно  заседание,  което  е  проведено  на  4  май  2012  г.  На  това 
заседание  са  взели  решение  за  отваряне  на  помещението  за 
прибиране  на  проверените  избирателни  списъци  и  други 
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неприбрани  изборни  книжа  и  материали.  Присъствали  са: 
председател, заместник-председател, секретар и 9 члена. 

Основанието  за  заплащане  е  наше  Решение  №1098. 
Предлагам да се заплати от държавния бюджет.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е  съгласен с 
предложеното възнаграждение, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги,  разговарях с 

юриста  на  „Информационно  обслужване”,  дама,  която 
предполагам,  че повечето от вас познават  и която е  изготвила 
едно писмо с вх. № 689 от 23 май 2012 г.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 
предложението  на  господин  Христов  да  изпратим  писмото  на 
„Информационно  обслужване”  с  тяхното  искане  до 
Министерския  съвет  с  цялата  кореспонденция  по  темата  за 
становище от Министерския съвет като страна по договора.

Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
Имаме решение.
Заповядайте, госпожо Сапунджиева.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, постъпило 

е  искане  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Крумовград, 
заведено  с  вх.  № 692  от  28  май  2012  г.,  до  Централната 
избирателна  комисия  за  изплащане  на  възнаграждение  за 
проведени  две  дежурства.  Едното  е  на  20  април  2012  г.,  на 
което  са  присъствали  председател  и  един  член.  Правното 
основание е наше Решение № 1486-МИ от 10 ноември 2011 г., 
т. 9, буква „д”.

Другото  дежурство  е  само  на  секретаря  на  комисията. 
Правното основание е наше Решение № 1486-МИ от 10 ноември 
2011  г.,  т.  9,  б.  „г”  –  изготвяне  и  изпращане  на  искане  за 
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разрешение  за  разпечатване  на  помещението,  в  което  се 
съхраняват  изборните  книжа  за  прибиране  на  избирателните 
списъци след проверката от „ГРАО”.

И  двете  дежурства  са  за  сметка  на  държавния  бюджет. 
Предлагам да бъдат изплатени.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 
моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Постъпило  е  искане  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Разград,  заведено  с  вх. 
№ 374  от  18  май  2012  г.  за  изплащане  на  едно  заседание  на 
11 май  2012  г.,  на  което  са  присъствали:  председател, 
заместник-председател,  секретар  и  10  членове.  Правното 
основание  е  наше  Решение  №  1486-МИ  и  чл.  30,  ал.  7  от 
ЗМСМА. На това заседание Общинската избирателна комисия в 
Разград  е  определила  за  избран  следващия  от  листата  на 
политическа  партия  ДПС  общински  съветник,  тъй  като 
общинският съветник, който е бил обявен за избран и дотогава 
е работил в общинския съвет, е станал заместник-кмет. В едно 
заседание  са  прекратили  пълномощията  и  са  обявили 
следващия общински съветник.

Предлагам изплащане от държавния бюджет.
ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 

моля да гласува.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Постъпило  е  искане  от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Белослав,  област  Варна, 
заведено  с  вх.  № 696  от  28  май  2012  г.  в  Централната 
избирателна  комисия  за  изплащане  на  едно  заседание  и  едно 
дежурство.
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Заседанието  е  проведено на 10  май 2012 г.,  на  което са 
присъствали всички членове на комисията. На това заседание те 
са  представили  новоназначения  член  на  комисията  и  са 
уведомени  всички  членове  на  комисията  за  отваряне  и  за 
запечатване  на  помещението,  където  са  поставени  и  се 
съхраняват  изборните  книжа.  Това  заседание  е  проведено  във 
връзка  с  уведомяване  членовете  на  ОИК  –  Белослав,  за 
резултатите  от  проверките  на  избирателните  списъци  и 
поставянето  им  в  архива  ведно  с  цялата  документация  от 
Избори  2011  г.  Съставен  е  протокол  на  заседанието, 
присъствали са всички 17 члена. Но няма решение, как да им го 
заплатим.  В  протокола  от  заседанието  няма  обективирано 
решение за прибиране на избирателните списъци.

Предлагам да поискаме допълнителна информация. 
Предлагам  да  се  заплати  възнаграждение  за  едно 

дежурство  на  7  май  2012  г.,  на  което  са  присъствали: 
председател,  заместник-председател  и  секретар,  защото  са 
приели  избирателните  списъци.  Приложен  е  приемно-
предавателният  протокол.  Основанието  за  това  е  Решение 
№ 1486-МИ.  Предлагам  да  се  заплати  дежурството  от 
държавния бюджет.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен, 
моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА:  Колеги,  постъпило е  искане 

за  изплащане  на  възнаграждение  на  Общинската  избирателна 
комисия – Чипровци. Входящият номер е 678 от 22 май 2012 г. 
Искането е за заседание, проведено на 11 май 2012 г., на което 
са  присъствали:  председател,  заместник-председател   и 
11 членове.  Ние  сме  отказали  искането  на  Общинската 
избирателна  комисия  –  Чипровци,  за  заплащане  на 

60



възнаграждение  на  комисията  по  чл.  242,  ал.  7  от  Изборния 
кодекс  поради  липса  но  основание.  Ние  сме  изплатили 
заседание  на  комисията,  проведено  на  6  януари  2012  г.  и  на 
комисията по чл.  242,  ал.  7 сме отказали, защото те са искали 
заплащане и за нея. 

На 10 май 2012 г. председателят на комисията заедно със 
заместник-председателя и член на ОИК са получили списъците 
ведно с приложените удостоверения към тях. Изготвени са два 
броя приемно-предавателни протоколи от тези членове на ОИК 
– Чипровци, и не е поискано възнаграждение за това дежурство.

На заседанието на 11 май са взели решение да се постави 
въпросът за възнаграждението, тъй като на 6 януари комисията 
по  чл.  242  е  присъствала  изцяло  на  заседанието.  И  затова 
трябва да им платим. На заседанието,  което е проведено на 11 
 май, също е присъствала комисията по чл. 242, ал. 7.

(Коментари извън протокола.)
Аз предлагам да им изплатим това заседание, на което са 

взели  решение  да  разрешат  достъпа,  на  основание  наше 
Решение 1098-МИ. Въпреки че там са разисквали много други 
въпроси  и  настояват  да  се  плати  и  на  комисията  по  чл.  242, 
ал. 7, но те все пак са разрешили отпечатване на помещението, 
за което трябва да им плати.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 
съгласен  да  се  плати  възнаграждение  за  едно  заседание  на 
членовете,  които са  присъствали,  като им се  напише писмо,  в 
което  се  обясни,  че  се  отказва  другото  искане  във  връзка  с 
комисията по чл. 242, ал. 7, моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Докладвам  за  Търговище. 

Това,  което  е  изпратено  като  искане,  е  подписано  само  от 
председател.  И тъй като е  трайна практиката  на Комисията да 
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указва,  че трябва  да  подписват и председател,  и  секретар,  ние 
сме дали такова указание. Нямаме отговор още, днес последно 
сътрудниците  са  разговаряли,  за  да  може  да  го  представят  за 
заседанието, но не е представено.

Освен  това  в  телефонния  разговор  им  е  казано,  те 
сигурно и  затова  не  подновяват  искането,  че  всъщност  трябва 
те да си вземат това решение.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре.
За  работните  групи  ще  докладвате  на  следващото 

заседание, което ще се проведе на 6 юни от 14 часа.

(Закрито в 17,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова
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