ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 174
На 6 юни 2012 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проекти на решения за регистрация на политически
партии за участие в частичния избор в с. Житница, община
Провадия, област Варна, на 22 юли 2012 г.
Докладват: Венцислав Караджов и Анна Манахова
2. Разглеждане на искания за отваряне на запечатано
помещение.
Докладват: Елена Маркова и Сабрие Сапунджиева.
3. Проект на решение за промяна в състава на ОИК – Завет.
Докладва: Емануил Христов
4. Доклади на ръководителите на работните групи за
проведени заседания през м. май 2012 г.
Докладват:

Сабрие

Сапунджиева,

Румяна

Сидерова, Севинч Солакова, Красимир Калинов и
Емануил Христов.
5. Предложение до Президента за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, област
Враца; кметство Горна Студена, община Свищов, област Велико
Търново.
Докладва: Анна Манахова, Сабрие Сапунджиева
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6. Кореспонденция

и

възнаграждения

на

общински

избирателни комисии за заседания и дежурства.
Докладват: Елена Маркова, Анна Манахова,
Ерхан Чаушев, Красимир Калинов, Венцислав Караджов
и Силва Дюкенджиева.
ПРИСЪСТВАХА: Красимира Медарова, Елена Маркова,
Мария Мусорлиева, Мая Андреева, Румяна Сидерова, Сабрие
Сапунджиева, Севинч Солакова, Анна Манахова, Бисер Троянов,
Венцислав Караджов, Владимир Христов, Гергана Маринова,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Красимир
Калинов, Мариана Христова, Паскал Бояджийски, Ралица Негенцова
и Силва Дюкенджиева.
ОТСЪСТВА: Валентин Бойкинов.
Заседанието бе открито в 14,20 ч. и председателствано от
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията, и
госпожа Мая Андреева – заместник-председател.
*

*

*

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добър ден колеги,
откривам заседанието на Централната избирателна комисия
6 юни 2012 г.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, на 2 юни
изтече срокът за регистрация на кандидатите за кмет на
кметство Александрово, община Павел баня. Както се бяхме
разбрали, бях дежурна и бях на разположение. Нямаше
абсолютно никакви проблеми. Аз лично разговарях с комисията
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в Павел баня, те почти ми се скараха защо им се обаждам, едва
ли не ги притеснявам. Нямаше нито сигнали, нито жалби.
Очевидно са приключили регистрацията нормално за участие в
частичния избор.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Благодаря, госпожо
Дюкенджиева.
Заповядайте,

господин

Караджов,

да

докладвате

регистрация.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Благодаря,

госпожо

председател.
Колеги, постъпило е заявление от политическа партия
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, подписано от
представляващия и председател на партията Сергей Дмитриевич
Станишев, заведено под № 2 на 4 юни 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 23.05.2012 г. от СГС –
ФО, 4 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.; удостоверение от Сметната
палата № 48-00-981 от 21.04.2012 г. за внесени от партията
финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно от
представляващия партията Сергей Дмитриевич Станишев в полза на
Аглика Стефчева Виденова.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 67-МИ
от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 27 от 8 август 2011
г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.
Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за
допускане

на

политическа

партия

„БЪЛГАРСКА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в частичния избор за
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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:
ДОПУСКА

политическа

партия

„БЪЛГАРСКА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” 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.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на господин Караджов. Имате ли въпроси?
Ако нямате възражения или забележки, който е съгласен с
проекта за решение за регистрация на БСП за избора в с. Житница
на 22 юли, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме Решение № 1869.
Госпожо

Сапунджиева,

докладвайте

за

Търговище

–

отваряне на помещение.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Госпожо председател, искането
е постъпило подписано само от председателя. Свързахме се по
телефона,

защото

всъщност

става

въпрос

за

отваряне

на

помещението за прибиране на избирателните списъци и не е
необходимо решение на Централната избирателна комисия. След
разговор по телефона с председателката, че кореспонденцията с
ЦИК трябва да бъде подписана от председател и секретар й
обяснихме и че не е необходимо разрешение за отваряне на
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помещението и вероятно затова вече втора седмица не е постъпило
ново искане. Те са си отворили помещението и са си прибрали
избирателните списъци.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Но ги попитайте дали
са отворили помещението и са прибрали списъците.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз обясних на председателката
по телефона, че не необходимо разрешение на Централната
избирателна комисия за отваряне на помещението, защото те вече
имат такова, включително имат и решение, с което са определени
тримата членове на комисията, които ще влизат и ще съставят
протокола.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре, но нека да
проверите все пак.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Добре, ще го проверя.
Господин Христов, заповядайте да докладвате замяната в
ОИК - Завет.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Относно промяна в състава на
ОИК – Завет, област Разград, назначена с Решение № 412-ПВР/МИ
от 18 август 2011 г. на ЦИК
Постъпило е предложение с вх. № ОИК-875 от 28.05.2012 г.
от

упълномощения представител Мехмед Хасан Халил на ПП

„Движение за права и свободи” в община Завет, област Разград, с
предложение до ЦИК за преназначаване на досегашния член на
ОИК – Завет, област Разград, Хасан Ахмед Хасан за секретар на
ОИК – Завет, и назначаване за член на ОИК – Завет, на Юсуф
Неджиб Адем. Приложени са декларация по чл.16, ал. 2 от ИК,
копие от дипломата за висше образование на Юсуф Неджиб Адем и
копие от личната му карта.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
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Р Е Ш И:
ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Завет, област
Разград,

Хасан

Ахмед

Хасан

и

анулира

издаденото

му

удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Завет, област Разград, Юсуф
Неджиб Адем.
Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок
до три дни от съобщаването му.”
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Какво значи „преназначава”?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ще поясня. Преди десетина дни
взехме решение за освобождаване на досегашния секретар, тъй като
е избран за заместник-кмет. Нямаше готово предложение за
попълване, написахме до господин Ахмед Доган и се получи
допълнително писмо, с което се предложи един от членовете на ДПС
да се преназначи за секретар, а на негово място да влезе нов член.
Затова се преназначава от член на секретар.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли други
въпроси или забележки?
Ако няма, който е съгласен с проекта за решение за промяна
в ОИК – Завет, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Имаме Решение № 1870.
Заповядайте, госпожо Маркова.
ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, преди няколко
заседания ви докладвах, че от ОИК – Септември, са ни
изпратени документи за неявяване на член на ОИК –
Септември, без да е направено искане. Съобщава се, че
обясненията за неявяването са искани на база искани такива
обяснения от ЦИК. Аз се свързах с председателя, със
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секретаря и със заместник-председателя, разговарях поотделно
с тях. Защото първо се поинтересувах какво точно е това наше
искане, с което сме искали обяснения за неявяване на член на
Общинската избирателна комисия – Септември, защото такова
ние нямаме, и на какво основание са ни изпратени тези
документи, тъй като в тях не се съдържа абсолютно никакво
искане за предсрочно прекратяване на правомощията на член
на общинска избирателна комисия.
Както те ми обясниха, не са изпратили никакво
обяснение, за да мога аз да формирам становище и да ви го
предложа за решение. Това няма нищо общо с идентичен
случай, по който господин Христов иска да вземе думата.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Госпожо Маркова, нищо не
разбрах

от

Вашия

доклад.

Намесихте

няколко

случая!

Докладвайте кратко и ясно, не ме интересува с кой случай има
общо и с кой случай няма общо. Кажете предлагате ли нещо на
Централната избирателна комисия като решение или не
предлагате?
ЕЛЕНА МАРКОВА: Не предлагам.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Все пак има ли
някакво развитие там?
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Първо, аз съм искал обяснение
по указание, което е различен случай. И съм искал обяснение
от председателя във връзка с едно писмо, което беше на
доклад на колегата Сапунджиева. Той в продължение на месец
и нещо не ми изпрати нищо. Освен това ми се криеше по
телефона. Благодаря на колегата Маркова, тъй като не нея
вдигаше мобилния си номер и аз успях да се чуя с него. Той за
пореден път ми обеща, че ще изпрати обяснение от себе си по
отношение на оплакването на други членове на комисията, за
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да мога да приключа преписката, като също не можа да даде
обяснение какво са изпратили, което беше на доклад на
колегата Маркова.
Поради което аз казвам, че ако до другото заседание не
сме получили било едното, било другото, ще поискам да
изискаме официално тези обяснения и ако не ги получим, ще
поискам да наложим някаква санкция. Недопустимо е два
месеца ние двамата колеги да чакаме някакви елементарни
писмени обяснения.
(Коментари извън протокола.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, тъй като
констатирам, че има проблем с кореспонденцията, докладите,
които се включват в дневния ред, ви предлагам дежурният
член на ЦИК, който е дежурен за съответния ден, в който
имаме заседание, да има ангажимента да подготви дневния ред
за заседанието. И ако нещо няма да се разглежда в зала,
просто да не влиза в дневния ред. Ако прецените, че когато
изтича срок за регистрация, дежурният има много и се налага
да има втори дежурен, аз не възразявам. Въпрос на преценка
на Комисията.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Смятам, че председателката е
права – преценката за това какво трябва да влезе в дневния ред
трябва да се прави от дежурния член на ЦИК, а не от
сътрудникът. Защото сътрудникът вижда нерешените въпроси
и механично ги пренася в новия дневен ред. Той не знае дали
трябва и не му е работата да преценява.
Предлагам да приемем предложението на госпожа
Медарова дежурният колега да преглежда дневния ред преди
заседанието.
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако искате, да
гласуваме това нещо, за да приключим.
Който е съгласен дежурният член на ЦИК да подготвя
дневния ред за заседанията, моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18, против – 1.
Заповядайте, госпожо Манахова.
АННА

МАНАХОВА:

Постъпило

е

заявление

от

политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ”,

подписано

от

Карлос

Арналдо

Контрера

–

пълномощник на представляващия и председател на партията
Красимир Дончев Каракачанов, заведено под № 4 на 6 юни 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 01.06.2012 г. от СГС –
ФО, 8 състав, по ф.д. № 8176/1999 г.; удостоверение от Сметната
палата № 48-00-997 от 04.05.2012 г. за внесени от партията
финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно от
председателя на партията Красимир Дончев Каракачанов в полза на
Карлос Арналдо Контрера.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 59-МИ
от 5 август 2011 г. и притежава удостоверение № 19 от 5 август
2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.
Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за
допускане

на

политическа

партия

„ВМРО

–

БЪЛГАРСКО

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в частичния избор за кмет
на кметство Житница, община Провадия, област Варна, насрочен на
22 юли 2012 г.
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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:
ДОПУСКА политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 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.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте доклада. Имате
ли въпроси или забележки?
Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20, против – няма.
Имаме Решение № 1871.
АННА МАНАХОВА: По имейл с входящ номер от
Общинската избирателна комисия – Павликени, е изпратен като
приложение списъкът на регистрираните кандидати за изборите за
кмет на кметство в с. Върбовка. Смятам, че трябва да го изпратим
за проверка на ГД „ГРАО”.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с питане
от член на ОИК за изплащане на командировъчни, в предното
заседание беше докладван текст, с който уточнявахме изплащането
на командировъчни в периода седем дни след приключване на
изборите.
Предлагам да се добави още един текст към гласувания вече
текст на писмото, че за периода от назначаването на членовете на
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ОИК до седем дни след изборите не се заплащат командировъчни на
членовете на ОИК. За по-голяма яснота.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Когато се прецени, че
има някаква разлика в текста, първо е коректно колегата да дойде и
да ми каже – на мен, на госпожа Солакова. За да знаем какво да
правим, ако е нещо спешно. В случая това не е спешно, но да се бави
кореспонденция от заседание на заседание и междувременно да се
поправя... Ако искате, изгответе ново предложение за отговор, да го
гласуваме и да го подписваме.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, ще го подготвя.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Знаете, че аз по
принцип не подлагам на гласуване нещо, което не е написано.
Миналия път гласувахме едни неща, които не бяха написани, те днес
още не са подписани и не са изпратени. Няма да подложа на
гласуване нищо, което не е готово и не го видя аз. Който друг иска
да го види, да заяви това.
Заповядайте, господин Калинов.
КРАСИМИР КАЛИНОВ: Получено е писмо от Общинската
избирателна комисия – Павликени, в което ни уведомяват, че с
решение № 565 от 22 декември 2011 г. по административно дело №
1090 по описа на Великотърновския административен съд ОИК –
Павликени, е осъдена да плати на Радослав Якимов Розинов 500 лв.
разноски по делото. Хората питат кой ще плаща тези пари и аз съм
подготвил едно писмо до главния секретар на Министерския съвет, с
което да изпратим тези материали. Така че, предлагам с едно
протоколно решение да изпратим писмото и материалите по
компетентност на Министерския съвет.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
текста на писмото, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
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Заповядайте, господин Караджов.
ВЕНЦИСЛАВ

КАРАДЖОВ:

Уважаема

госпожо

председател, колеги! На 4 юни с вх. № 729 в Централната
избирателна

комисия

е

постъпило

писмо

във

връзка

с

произвежданите избори в с. Александрово, община Павел баня,
с което Общинската избирателна комисия – Павел баня, ни
информира, че няма избиратели на друга държава - членка на
Европейския съюз, които имат право да гласуват, не са
регистрирани

и

поради

тази

причина

не

са

подадени

декларации по чл. 63 от Изборния кодекс.
Докладвам го за сведение.
Общинската избирателна комисия – Белоградчик, ни
уведомява, че със свое решение № 199 от 1 юни 2012 г. е
определила броя на мандатите за общински съветници при
произвеждане на изборите за общински съветници на 22 юли
2012 г. в община Белоградчик. Писмото е подписано от
председателя

Десислава

Конова

и заместник-председателя

Цветан Ковачев.
С решението те определят 13 броя мандати за общински
съветници на община Белоградчик, които следва да бъдат
разпределени в изборите на 22 юли 2012 г. съобразно изборния
резултат. Изпращат копие от това решение на Централната
избирателна комисия. Обявили са го в 18,15 ч. на 1 юни 2012 г.
Това е за сведение на Централната избирателна комисия
във връзка с изборите в Белоградчик, които ще се произведат
на 22 юли 2012 г.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Запознахте се с
доклада на господин Караджов относно броя на мандатите за
общински съветници в Белоградчик.
Заповядайте, госпожо Маркова.
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ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № 697 от
28 май 2012 г. на дежурството на госпожа Сапунджиева е
постъпило искане от Гергана Руменова Цонева, председател на
Общинската

избирателна

комисия

–

Търговище,

относно

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват
изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и
30 октомври 2011 г. Същото най-вероятно, както се оказа
впоследствие,

е

свързано

с

искане

по

предварително

производство.
На 5 юни с вх. № 737 същото това искане, след като са
получили писмени указания, е уточнено, че става дума за
искане по досъдебно производство № 25 на Областна дирекция
на МВР – Търговище. Искането е за предоставяне на заверени
копия от страници на избирателни списъци на съответните
избирателни секции. Към това искане са ни приложени
фотокопие от писмо с изх. № 442 от 19 май 2012 г. на Областна
дирекция на МВР – Търговище.
Във връзка с това аз ви предлагам да изпратим до
председателя на Общинската избирателна комисия – Търговище,
писмо със следния текст:
„Във връзка с Ваше искане за разрешение за отваряне на
помещение Ви информираме, че с Решение № 1098-ПВР/МИ от 6
октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20
октомври 2011 г., Централната избирателна комисия е определила
реда за взимане на решение от ОИК за отваряне на помещения и
предоставяне на заверени копия от страници на избирателни
списъци.”
Това е моето предложение за писмо. Дотолкова доколкото
редът е регламентиран, няма нужда от изрично решение на
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Централната избирателна комисия, а решението трябва да се вземе
от Общинската избирателна комисия.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Предложението е да се
изпрати писмо с докладвания текст.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19, против – няма.
Заповядайте, госпожо Манахова.
АННА МАНАХОВА: С вх. № 741 от 6 юни 2012 г. е
постъпило до председателя на Централната избирателна
комисия писмо от началник Районно полицейско управление –
Златоград, с което според мен ни уведомяват, че по подадена
от нас жалба с вх. № 23 от 14 февруари 2012 г. по описа на
РУП – Златоград, е извършена проверка, при която не са
установени достатъчно данни за извършено престъпление от
общ характер. Предполагам, че става дума не за жалба,
подадена от нас, а става дума вероятно за резултатите от
проверката на избирателните списъци.
Докладвам писмото за сведение.
Искам да докладвам и още нещо. Това е писмо от
Общинската избирателна комисия – Козлодуй, с вх. № 743 от 6
юни 2012 г., с което ни уведомяват, че са прекратени
предсрочно пълномощията на кмета на кметство Хърлец,
община Козлодуй, Иван Александров Давидов поради смърт.
Приложили са ни заверен препис от акта за смърт от 16 май
2012 г., във връзка с което съм подготвила писмо до
Президент

на

Република

България

с

предложение

за

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Хърлец,
община Козлодуй, област Враца.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли въпроси или
забележки?

15
Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
АННА МАНАХОВА: Колеги, искам само да ви докладвам,
че има още две заявления за регистрация на партии, но имат
нередовности

по

документите

и

съм

дала

указание

за

отстраняването им и чакам, затова няма да ви ги докладвам.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Заповядайте,

господин Калинов.
КРАСИМИР КАЛИНОВ: Получено е писмо от „ГРАО”, в
което ни докладват резултати от проверка за лицата, гласували
повече от един път в община Кюстендил и частичен избор за
кмет на община Съединение, произведени на 13 май. Но тук се
съдържа информация само за Кюстендил, за Съединение няма.
Такива, които са гласували повече от един път, няма.
Установени са 7 лица, които са без адресна регистрация по
постоянен адрес към датата шест месеца преди провеждане на
изборите.
Докладвам писмото за сведение.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Аз предлагам да го препратим
на прокуратурата, защото тук има гласували лица под 18годишна възраст и лица под запрещение.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада на господин Калинов.
Който е съгласен данните от „ГРАО” относно проверката
за

гласуване в

новия избор

за

общински съветници

в

Кюстендил да бъдат изпратени на Върховната касационна
прокуратура за сведение и изпълнение, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Имаме решение да се изпратят данните на ВКП.

16
Колеги,
присъстваха,

в

предходното

знаят,

че

заседание

нямаше

тези,

доклад

които
относно

възнагражденията за дежурства и отложихме доклада, тъй като
част от вас отсъстваха, бяха почивни дни, поради което сега
давам възможност на ръководителите на работните групи да
докладват дежурствата, които са определили на членовете на
работните групи.
Заповядайте, госпожо Сапунджиева.
САБРИЕ
председател,

в

САПУНДЖИЕВА:
изпълнение

на

Уважаема

решение

на

госпожо

Централната

избирателна комисия да се проведе заседание на Работна група
1.4. във връзка с постъпилото писмо от госпожа Цонева в
отговор

на

наше

писмо

за

съвместна

работа

с

неправителствения сектор, на 21 май 2012 г. се проведе
заседание на работната група в състав: Сабрие Сапунджиева,
ръководител на групата, Мария Мусорлиева, Бисер Троянов и
Ерхан Чаушев. На заседанието беше обсъдено изпратеното от
госпожа Антоанета Цонева писмо и на следващото заседание
(предполагам,
комисия

си

че

членовете

спомнят),

на

след

Централната

като

избирателна

разгледахме

подробно

предложенията, ние внесохме в Комисията и направихме
подробен доклад с конкретни предложения за работата с
неправителствения

сектор

във

връзка

с

разяснителната

кампания.
След това, пак по протоколно решение на Централната
избирателна комисия Работна група 1.4. проведе заседание на
30 май от 15 ч., на което присъстваха: Сабрие Сапунджиева,
Бисер Троянов, Ерхан Чаушев, Ралица Негенцова и Венцислав
Караджов. Колегата Караджов, въпреки че не е член на
работната група, беше специално поканен, тъй като имаше идеи
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във връзка с работата на Централната избирателна комисия с
медиите и медийното отразяване на дейността на Комисията.
Тепърва предстои изработване на такава стратегия, имаме
предложения за конкретни решения.
И

двете

Централната

заседания

са

избирателна

проведени

комисия

и

по

решение

предлагам

на
на

присъствалите членове, които са участвали активно в работата
на работната група, имаме конкретни предложения и решения,
да се гласуват възнаграждения.
Освен това, тъй като пристигнаха вече доста писма от
представители на неправителствения сектор, предлагам Работна
група 1.4. да проведем най-малко две заседания идващата
седмица, госпожо председател.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте доклада на
госпожа Сапунджиева, ръководител на Работна група 1.4.
Предложението е да бъдат изплатени по две дежурства на
госпожа Сапунджиева, господин Троянов и господин Чаушев и
по едно дежурство на госпожа Мусорлиева, на госпожа
Негенцова и на господин Караджов като участвали в заседания
на тази работна група на 21 и 30 май.
Имате ли въпроси? Възражения?
Ако няма, който е съгласен да се изплатят възнаграждения за
тези дежурства на посочените членове, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам относно проведените
заседания на Работна група 1.3. през м. май. Проведени са три
заседания: на 16, 22 и 31 май. Трите заседания са свързани с
подготовка на Методическите указания за местен референдум.
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На първото заседание са присъствали: Румяна Сидерова,
Сабрие

Сапунджиева,

Севинч

Солакова,

Ерхан

Чаушев,

Владимир Христов, Гергана Маринова, Бисер Троянов и Паскал
Бояджийски. На това заседание е направено разпределение кой
какви материали трябва да подготви.
Второто заседание е на 22 май. Присъствали са:
Солакова,

Сапунджиева,

Чаушев,

Маринова,

Бояджийски,

Негенцова и Сидерова. Обсъдени са основни въпроси, свързани
с промените в Закона за референдумите, както и свързани с
Изборния кодекс.
На 31 май на заседанието са присъствали: Сидерова,
Троянов,

Мариана

Христова,

Ралица

Негенцова,

Елена

Маркова, Сапунджиева, Солакова, Чаушев, Владимир Христов
и Иванка Грозева. Приет е Раздел ІІІ от Методическите
указания.
Освен

това

аз

като

ръководител

на

групата

съм

предложила да бъде изплатено още едно дежурство на
Сапунджиева, Солакова, Чаушев, Троянов, Владимир Христов и
Гергана Маринова за това, че са подготвили и предали
материали по Методическите указания.
Това е за м. май за Работна група 1.3.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада на госпожа Сидерова за Работна група 1.3. Имате ли
въпроси или забележки?
Ако нямате възражения, който е съгласен на членовете
на Работна група 1.3. да бъдат изплатени възнаграждения за
дежурства на 16, 22 и 31 май съобразно доклада на госпожа
Сидерова, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Госпожо Солакова, заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, Работна група
1.7. е провела две заседания през м. май. Първото заседание е
проведено на 2 май съвместно с експертната комисия по архивиране.
Записала съм част от разгледаните въпроси, колегите от работната
група и от експертната комисия могат да ме допълнят. Разгледан е
въпросът за оптимизиране броя на сътрудниците към ЦИК, доклад
относно архивирането на книжата. Това включва и преглед на
готовите архивни единици в канцеларията. Внесените проекти на
решения на заседанието на Централната избирателна комисия,
което е проведено на същата дата, са протоколно решение за
продължаване на архивирането, за включването на сътрудниците
Кирил

и

Максим

в

работната

група

по

архивиране

и

упълномощаване на председателя да подпише заповедта за
допълване състава на работната група.
Както ви казах, на заседанието са присъствали и от
експертната комисия, включително допълнително са участвали
колегите Мария Мусорлиева и Мариана Христова. Списъкът на
присъствалите на заседанието е следният: Севинч Солакова, Румяна
Сидерова, Паскал Бояджийски, Сабрие Сапунджиева, Бисер
Троянов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Анна Манахова, Мариана
Христова и Мария Мусорлиева.
На 7 май е проведено второ заседание на Работна група 1.7.
На това заседание е присъствал извън състава на работната група
господин Емануил Христов. Въпросите, които са обсъждани на
заседанието, са следните. Обсъждане на проект на решение за
възнаграждение по гражданските договори на сътрудниците към
ЦИК, включително се обсъди въпросът за възнагражденията и на
служителите

от

администрацията

на

Министерския

съвет;

възнагражденията на работната група и експертната комисия по
архивирането; обсъди се предложение да се внесе проект и да се
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гласува от Централната избирателна комисия писмо до главния
секретар на Министерския съвет, с което да бъде поискана
информация по бюджета на ЦИК, информация за доставката на
офис техника, заявена през 2011 г., и информация за резултатите от
предприетите действия във връзка с наше писмо № 758 от 18
ноември 2011 г. С това писмо информирахме главния секретар за
необходимите финансови средства, включително и за архивирането.
Разбира се, това включваше и покана за среща в Централната
избирателна комисия, каквато среща беше проведена.
Вторият въпрос е поправка на изборна книга 16а, това е
образец на заявление до Централната избирателна комисия за
допускане за участие в новите избори за местни органи на власт и
удължаване на срока на Тристранното споразумение. На това
заседание на Работна група 1.7. на 7 май са присъствали: Севинч
Солакова, Паскал Бояджийски, Сабрие Сапунджиева, Бисер
Троянов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева и Емануил Христов.
Експертната

комисия,

определена

със

заповед

на

председателя от 12 март 2012 г. във връзка с архивирането на
изборните книжа и материали от произведените през 2007 г. местни
избори, включително и части и нови в периода на мандата на
общинските съвети от 2007 г., е провела две заседания, на 4 май и
на 17 май.
Въпросите, които са били обсъждани, са следните.
Запознаване със справката за готовите архивни единици по вид
и брой страници за периода от 20 март до 30 април; проверка на
обработените документи от работната група по архивиране;
изготвяне на текущ доклад за обработката и архивирането;
обсъждане на въпроса за персоналния състав на експертната
комисия

(беше

възнагражденията

направено
на

едно

работната

ново

група

по

обсъждане)

и

архивирането.
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Специално

беше

разгледано

предложението

на

колегата

Венцислав Караджов за възнаграждение на работната група по
архивиране и на експертната комисия. Той е извън състава на
експертната комисия, но присъства на това заседание.
На заседанието на 4 май са присъствали: Севинч
Солакова, Сабрие Сапунджиева, Бисер Троянов, Ерхан Чаушев,
Румяна Сидерова, Венцислав Караджов и Мария Мусорлиева.
На 17 май съставът е следният: Севинч Солакова, Румяна
Сидерова, Сабрие Сапунджиева, Бисер Троянов, Ерхан Чаушев,
Владимир Христов, Иванка Грозева и Венцислав Караджов.
На заседанието на експертната комисия на 17 май са
обсъдени

следните

въпроси.

Заседанието

по

принцип

е

проведено по повод установени липсващи протоколи и решения
на общинските избирателни комисии от произведените местни
избори през 2007 г. Експертната комисия трябваше да направи
специално

предложение

пред

Централната

избирателна

комисия за решаване на този проблем, тъй като законът ни
даваше възможност в случаите, в които разполагаме с копия на
тези протоколи и на решения, ние да архивираме копията,
които са при нас. Но експертната комисия, а впоследствие това
предложение

беше

одобрено

с

протоколно

решение

на

Централната избирателна комисия, реши да положи всички
необходими усилия, за да се снабдим и да предадем на
Централния държавен архив с цел запазване на историческата
памет оригиналите на тези протоколи и решения. Поради тази
причина

ние

гласувахме
общински
получаваме

изготвихме

на

един

заседанието

избирателни

и

проект
сме

комисии.

писма-отговори

от

на

писмо,

изпратили

Към

което

до

всички

настоящия

момент

общинските

избирателни

комисии, в някои случаи и от кметовете на общини. Има
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случаи, в които при нас са постъпили вече оригиналите на
решенията и на протоколите, което е много радващо. В други
случаи те са ни изпратили заверения копия от екземплярите,
които се съхраняват при тях. Ще се свържем по телефона със
съответните общински администрации, кметове на общини или
общински избирателни комисии, за да ги помолим да ни
снабдят с екземпляра, който се съхранява при тях, тъй като те
няма да предават тези екземпляри в териториалния архив.
Другата група въпроси са изготвяне на пълна справка за
липсващите протоколи и решения на ОИК от произведените
избори за общински съветници, кметове на общини и на
кметства

в

периода

2007-2010

г.

Такава

справка

беше

предоставена на цялата Централна избирателна комисия. Още
преди да се изпрати писмото, колеги, знаете, че направихме
необходимото по телефона да уведомим председателите на
общинските избирателни комисии с цел да предотвратим
случаите да се предадат тези документи или да бъдат
унищожени в по-лошия случай, без да сме се снабдили поне с
екземплярите, които се съхраняват при тях, или със заверени
копия от тези екземпляри на протоколи и на решения.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:

Колеги, чухте

доклада на госпожа Солакова относно заседанията на Работна
група 1.7. на 2 и на 7 май съобразно докладваните от нея
членове, които са участвали.
Който е съгласен да се изплати възнаграждение, моля да
гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Следващият

доклад

на

госпожа

Солакова

обхваща

заседания на експертната комисия по предаване на архива. При
положение че ние не сме решили въпроса с възнагражденията
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за техническите сътрудници, аз считам, че не е редно да се
занимаваме сега с тези възнаграждения, трябва да решим
въпроса кардинално.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Въпросът за начина на заплащане
на членовете на експертната комисия не е решен. Госпожа
Солакова докладва само какво е свършила тази група през този
месец, но трябва с решение на ЦИК да се реши по какъв начин
ще се заплаща на членовете на експертната комисия. Такова
решение към настоящия момент няма, както няма и решение за
заплащането на членовете на работната група.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: И в тази връзка аз
възразявам докато нямаме цялостно решение на проблема с
възнаграждението по въпроса с архивирането, да гласуваме
дежурства на членовете на тази комисия. Това е моето мнение.
В тази връзка бях свикала днес заместник-председателите. Аз
съм против този въпрос да се решава на парче, докато нямаме
цялостно уреден въпрос с работата и възнаграждението по
архивирането – дали е от сътрудници, дали е от членове.
Чухте предложението на госпожа Солакова, който е
съгласен да бъдат изплатени възнаграждения на членовете на
експертната комисия по предаване на архива за участие в
заседания на 4 и на 17 май, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 4, против – 10.
Имаме

решение

възнаграждения

заседанията

на

експертната комисия няма да бъдат включвани в справката за м.
май.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Като последица от гласуваното
решение трябва да се направи корекция и това ще го направя,
искам само да уведомя Централната избирателна комисия, че
членовете на експертната комисия, които са присъствали на
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заседанието на Работна група 1.7. ще бъдат изключени от
списъка на участниците по справката, предоставена от 2 май,
което е било съвместно заседание. Което означава, че тези
членове на Централната

избирателна

комисия,

които

са

участвали в две качества, ще бъдат изключени от тази справка,
защото не би следвало да получат възнаграждение, тъй като са
членове на експертната комисия.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Нали са участвали в заседанието!
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Иначе ще бъде нечестно спрямо
останалите членове на експертната комисия.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Нали имаме решение, че всеки
може да се включи в заседание на работна група и да работи.
Аз

не

виждам

защо

трябва

да

бъде

направено

такова

изключване за участие от заседание на Работна група 1.7. Не се
заплаща защото си член на експертната комисия, а защото си
участвал в Работна група 1.7.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз съм съгласна с тази логика.
Моето предложение беше да бъдат изключени.
И второто, което искам да кажа, определено считам, че
не намирам за правилно днешното решение на Централната
избирателна комисия за проведено заседание на експертната
комисия да не бъде получено възнаграждение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Само да уточня, че
решението не е да не бъде получено възнаграждение, а
размерът на възнаграждението да не бъде включван в справката
за м. май.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Какво

значи

размерът

на

възнаграждението?
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Така както го казах
значи.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Размерът на възнаграждението е
както за всички проведени заседания. В крайна сметка това е
проведено заседание, участвали са членове на експертната
комисия и няма нищо общо с решението за възнаграждение на
експертната комисия. Още повече, че няколко пъти на
заседание на Централната избирателна комисия от името на
експертната

комисия

ние

предложихме

първоначално

направеното предложение да бъдат определени брой дежурства
и изплатени възнаграждения за брой дежурства за съответния
месец да не бъде правено.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Аз

мисля,

че

въпросът беше поставен на обсъждане, гласувахме, решихме го.
В момента какво продължаваме да обсъждаме? Аз днес ви бях
свикала, за да обсъдим въпроса с възнагражденията по
архивирането, тъй като и в двете заседания на Комисията, в
които се обсъжда този въпрос, включително и заповедта, която
аз подписах въз основа на решение на Комисията, аз не съм
присъствала. Решение по въпроса не е взето. Вече продължава
четвърти месец процесът по архивиране, няма яснота – нито
какъв обем от работа дължат техническите сътрудници, тъй
като те нямат граждански договори, в които да е ясен
предметът, няма определен размер на възнаграждение. Този
въпрос

трябва

техническите

да

се

реши

сътрудници,

така

кардинално.
засяга

и

Както

засяга

членовете

на

Комисията, така засяга и госпожата от Народното събрание. Не
е мой личен проблемът, че не е решен този въпрос. Въпрос на
воля на комисията е да се реши, не можем ние да предрешаваме
по някакъв начин нещо, което не е решено изобщо. Това че има
издадена някаква заповед, нищо не означава.
Продължаваме нататък.
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Господин Калинов, заповядайте да докладвате за Работна
група за контролни проверки и връзки с преброителя.
КРАСИМИР КАЛИНОВ: Колеги, на 14 май е проведено
заседание на работната група от 14,10 ч. Присъствали са: Елена
маркова, Сабрие Сапунджиева, Румяна Сидерова, Иванка
Грозева, Мариана Христова, Красимир Калинов, Владимир
Христов, Емануил Христов, Венцислав Караджов и Паскал
Бояджийски.
Това са хората, на които трябва да се изплати съответно
възнаграждение за по едно дежурство.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте доклада на
господин Калинов. Имате ли въпроси?
Ако

няма,

който

е

съгласен

да

бъде

изплатено

възнаграждение за участие в тази работна група, моля да
гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Работна група 1.9. е провела
заседание на 2 май от 13,30 ч. Присъствали са: Емануил Христов,
Красимир Калинов, Елена Маркова, Венцислав Караджов и Сабрие
Сапунджиева. Заседанието е във връзка с подготовката на анекса
към договора за сайта.
Следващото заседание на същата работна група е на 3 май от
14,30 ч. Присъствали са: Красимира Медарова, Емануил Христов,
Паскал Бояджийски, Сабрие Сапунджиева и Ерхан Чаушев.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Моля моето име да
бъде заличено от справката за изплащане на възнаграждение.
Имате ли въпроси, колеги?
Ако няма, който е съгласен на докладваните членове,
участвали в Работна група 1.9. да се изплати възнаграждение за
заседанията на 2 и 3 май, моля да гласува.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Приключихме със справките.
Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, с вх.
№ 734 от 5 юни сме получили от „Информационно обслужване”
АД справка за възнаграждението, което се дължи по договор
№ 41 от 21 април. Справката е за възнаграждението за изборите
за общински съветници в община Кюстендил на 13 май: брой
въведени протоколи – 109, единична цена на протокол – 33,33
лв. без ДДС, с ДДС – 40 лв. на протокол. Или общата сума,
която се дължи на „Информационно обслужване” съгласно този
договор, е 4360 лв.
Докладвам това писмо за сведение.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожо Манахова,
заповядайте.
АННА МАНАХОВА: Колеги, постъпило е заявление от
политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”,
подписано от представляващия и председател на партията Ахмед
Демир Доган, заведено под № 6 на 6 юни 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 30.05.2012 г. от СГС –
ФО, 3 състав, по ф.д. № 2574/1990 г.; удостоверение от Сметната
палата № 48-00-980 от 20.04.2012 г. за внесени от партията
финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно от
председателя на партията Ахмед Демир Доган в полза на Мустафа
Сали Карадайъ.
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Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 78-МИ
от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 37 от 8 август
2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.
Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за
допускане на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ” 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:
ДОПУСКА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ” 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.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на госпожа Манахова. Имате ли въпроси?
Ако нямате, въпроси, възражения или забележки, който е
съгласен с проекта за решение, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Имаме Решение № 1872.
Госпожа Солакова има думата.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с изразеното
становище

от

председателя

на

Централната

избирателна

комисия, че към момента на започване на работа на работната
група не е имало яснота по дейностите, които ще изпълнява
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тази работна група, искам да ви кажа, че работата на работната
група започна на 20 март и още тогава говорихме в рамките на
два месеца и половина тази работа да бъде приключена. И тъй
като към настоящия момент тя е на приключване, знаете, че
през м. май имаше много празнични дни, работата приключва и
аз към момента дължа на Централната избирателна комисия
тази справка, която е направена към 6 юни т.г. за изпълнението
на обработката на документите и изготвянето на архивните
единици.
Знаете състава на работната група, ще ви докладвам така
както са изпълнени задачите. Експертната комисия в края на
всеки месец и в края на всеки период, за който има решение на
Централната избирателна комисия, изготвя такава справка,
която бива довеждане до знанието на цялата комисия. В този
смисъл, както в дневния ред са включени писмата, получени
като отговор на нашето искане за изискване на оригиналите на
протоколите на ОИК, аз се възползвам да направя и доклад
относно справката за извършената работа от работната група
към 6 юни т.г. Ако ми дадете тази възможност.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз нито мога да Ви
дам, нито да Ви отнема възможността да изложите това, което
считате за необходимо да изложите. Аз лично го намирам за
безпредметно, тъй като в момента, в който трябва да
определяме възнаграждение за тази свършена работа, Вие
отново ще трябва да докладвате какво е свършено и ние отново
ще трябва да се връщаме към това, което сте докладвала. Ако
мислите, че това е удачно, заповядайте, Вие преценете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С тази справка разполагат всички
членове на експертната комисия, ще помоля да бъде изпратена
на всички членове на Централната избирателна комисия. Само
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за сведение искам да ви докладвам, че от Общинската
избирателна комисия – Опан, от секретаря на община Угърчин,
от кмета на община Асеновград и от кмета на община
Стамболово сме получили в отговор на нашето искане да
предоставят оригиналите на протоколите и на решенията на
общинските избирателни комисии, които липсват. Тази справка
също ще помоля да ви бъде изпратена по електронната поща, за
да не бъда многословна сега. Докладвам ви само за сведение, че
получаваме отговори на нашето искане.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожо Манахова,
заповядайте.
АННА МАНАХОВА: Искам да докладвам за сведение
постановление за отказ да се образува досъдебно производство
на Районна прокуратура – Видин, с вх. № 640 от 6 юни 2012 г.
Постановлението касае два случая за лице, което е вписано в
два списъка – основен и допълнителен, като е изяснено, че
всъщност лицето не е гласувало, а е било придружител.
Вторият случай е за допусната гражданка на Русия да
гласува, която е гласувала в България, но прокурорът е изразил
становище, че самата тя е следвало да не бъде допускана от
СИК. Тя не си е послужила с фалшива лична карта, имала е
карта за постоянно пребиваваща, но не и за български
гражданин и въпреки това е била допусната да гласува. Така че,
прокурорът

е

преценил,

че

няма

данни

за

извършено

престъпление.
ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Колеги,

чухте

доклада. Имате ли въпроси?
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
отговора на питане, постъпило с писмо с вх. № 716 от 31 май от
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член на общинска избирателна комисия относно изплащането
на

командировъчни

разходи.

Окончателният

вариант

на

писмото-отговор е следният:
„В отговор на поставения от Вас въпрос и съгласно
протоколно решение на ЦИК от 6 юни 2012 г. Ви уведомяваме за
следното:
За периода от назначаването на членовете на общинските
избирателни комисии до 7 дни след обявяване на резултатите от
произведените през 2011 г. избори командировъчни разходи на
членовете на ОИК не се изплащат.
След изтичането на посочения по-горе период изплащането
на разходите за пътуване и дневни за членовете на общинските
избирателни комисии, чийто настоящ адрес не е в населеното място,
където се провеждат заседанията на общинската избирателна
комисия, е уреден в т. 17, т. 18 и при съответното прилагане на т. 11
и т. 12 от Решение № 1486-МИ от 10.11.2011 г. на ЦИК за всеки
конкретен случай.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли въпроси?
Ако няма, който е съгласен с отговора, предложен от
господин Чаушев, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Заповядайте, госпожо Сапунджиева.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, във връзка
с предстоящите заседания на Работна група 1.4., на които да се
обсъждат предложенията за сътрудничество по развитие на
формите на обучение и информираност на избирателите за
техните

права

и

неправителствения

задължения
сектор,

ви

в

изборния

докладвах,

че

процес
са

с

такива

предложения от сдружение „Его Политико”, от „Трансперенси
интернешънъл

България”,

от

„Корективи”,

от

сдружение

32
„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори”,
„Българско сдружение за честни избори и граждански права” и
Института за развитие на публичната среда.
Предлагам текст на писмо, което да изпратим до тези
неправителствени организации във връзка с предстоящите
срещи:
„Благодарим

за

изпратените

от

Вас

предложения

за

сътрудничество във връзка с усъвършенстване и развитие на
формите на обучение и информираност на избирателите за техните
права и задължения в изборния процес.
Молим да посочите удобен ден и час и лицата от Ваша
страна, които да проведат среща с членове на Централната
избирателна комисия за обсъждане на направените от Вас
предложения. считано от 15 до 28 юни 2012 г. във времето от 10,00
до 15,00 ч. Срещите ще се проведат в ЦИК на адрес: София, пл.
„Княз Александър І” № 1, етаж мецанин.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен с
предложението на госпожа Сапунджиева, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам, че ще бъде изработена
цялостна концепция за информационното осигуряване чрез
подаване на актуална, достъпна, обективна и своевременна
информация за произведените и предстоящи частични и нови
избори за общински съветници и кметове, както и за дейността
на ЦИК, както и информация, полезна за участниците в
цялостния изборния процес във връзка с техните права и
задължения.

За

всички

предстоящи

избори.

Защото

концепцията може да бъде до края на годината, може да бъде и
за следващата година.
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САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Аз мисля, че трябва да се
разграничат парламентарните избори от произвежданите сега
нови и частични и предстоящите нови и частични избори. За
парламентарните избори трябва да си има нова работна група,
която ще се занимава с парламентарните избори и с нещата,
свързани с парламентарните избори. Иначе няма да се свърши
качествена работа.
ПРЕДС.
предложението

КРАСИМИРА
на

господин

МЕДАРОВА:

Чаушев.

Имате

ли

Чухте
някакви

допълнения?
Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18, против – няма.
Заповядайте, госпожо Манахова.
АННА

МАНАХОВА:

Постъпило

е

заявление

от

политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, подписано от
представляващия и председател на партията Мария Василева Капон,
заведено под № 3 на 6 юни 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 01.06.2012 г. от СГС –
ФО, 1 състав, по ф.д. № 337/2008 г.; удостоверение от Сметната
палата № 48-00-1067 от 05.06.2012 г. за внесени от партията
финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно от
представляващия партията Мария Василева Капон в полза на
Анатоли Дамянов Асенов.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 98-МИ
от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 57 от 8 август
2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.
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Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за
допускане на политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
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:
ДОПУСКА

политическа

партия „ЕДИННА

НАРОДНА

ПАРТИЯ” 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.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли
въпроси по доклада?
Ако няма, който е съгласен с проекта за решение, моля да
гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18, против – няма.
Решението е с № 1873.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който излиза от залата,
няма да иска после да ни връща на нулата, защото го е нямало!
Всеки ще си прави преценка дали е по-важно да пуши или да
стои в залата. След като можем тук една категория хора да
седим тук, да крепим кворума и да участваме в заседанието, да
бъдат така добри и останалите колеги да участват! А не да ни
разиграват и да ни карат по десет пъти да слушаме един и същи
доклад! Съжалявам, че го казах с този тон!
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ПРЕДС.

КРАСИМИРА

МЕДАРОВА:

Заповядайте,

госпожо Сапунджиева.
САБРИЕ

САПУНДЖИЕВА:

Благодаря,

госпожо

председател.
Уважаеми колеги, на дежурството ми на 30 май постъпи
преписка от Общинската избирателна комисия – Свищов, за
това, че са прекратени пълномощията на кмета на кметство
Горна Студена. Бяха дадени указания, че следва да се изпрати
решение на Общинската избирателна комисия, за да се направи
предложение до Президента за насрочване на частичен избор за
кмет на кметство Горна Студена, община Свищов, област
Велико

Търново.

Същото

заседанието,

поради

избирателна

комисия

което

постъпи

днес

предлагам

предложение

до

по
на

време

на

Централната

Президента

за

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Горна
Студена, община Свищов, област Велико Търново, прието с
протоколно решение от 6 юни 2012 г.:
„Общинската избирателна комисия – Свищов, с решение
№ 403 от 29 май 2012 г. е уведомила ЦИК, че на основание чл. 42,
ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени пълномощията на кмета на
кметство Горна Студена, община Свищов, Живко Димитров Колев.
Към уведомлението са приложени: решение № 403 от
29.05.2012 г.; решение № 399 от 15.05.2012 г. и решение № 398 от
10.05.2012 г. на ОИК – Свищов; уведомление от ОИК – Свищов, до
Живко Димитров Колев; писмо от Общинския съвет – Свищов, до
ОИК

–

Свищов;

заявление

от

Живко

Димитров

Колев;

удостоверение от Агенцията по вписванията.
След като разгледа представените документи, Централната
избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия –
Свищов, е представила всички необходими документи съгласно
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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 Горна Студена, община Свищов, област
Велико Търново.”
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада
на

госпожа

Сапунджиева.

Има

решение

на

Общинската

избирателна комисия. Имате ли въпроси по доклада?
Ако няма, който е съгласен с проекта за решение за
предложение до Президента за насрочване на частичен избор за
кмет на кметство Горна Студена, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Имаме решение
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Направено е предложение от
Общинската

избирателна

комисия

–

Силистра,

област

Силистра, за заплащане на дежурства на три дати. То е
постъпило с вх. № 709 от 30 май 2012 г.
Първото дежурство е на 27 април 2012 г. на председател,
заместник-председател и един член на комисията, които са
приели

избирателните

списъци

и

приложените

към

тях

удостоверения и декларации. Второто дежурство е на 2 май.
Дежурили са председател, заместник-председател и трима
членове на комисията. Същите са прибрали в помещението
избирателните списъци и приложените към тях удостоверения и
декларации.
Предлагам тези дежурства да се изплатят от държавния
бюджет.
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Освен това има още едно искане – на 29 май 2012 г. са
дежурили председател, заместник-председател и един член. Те
искат да им се изплати дежурство за това, че са изготвили
справка да се поиска от ЦИК да се платят тези възнаграждения.
Аз считам, че искането за изготвяне на справката няма правно
основание, тя е могло да бъде изготвена на дежурството на 2
май. Затова предлагам то да не се изплаща.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля
да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Упълномощавам госпожа Андреева да води заседанието.
ПРЕДС.

МАЯ

АНДРЕЕВА:

Господин

Караджов,

заповядайте.
ВЕНЦИСЛАВ
председателстваща!

КАРАДЖОВ:
Колеги,

от

Благодаря,

Общинската

госпожо

избирателна

комисия – Пловдив, са ни изпратили информация с приета от нас
справка на основание чл. 32, ал. 2, за заседание, което е описано в
нашата справка от 21.11. като проведено на 8. 11.2011 г. След като са
ни представили всички необходими доказателства и протоколи от
заседанията, се установи, че съответното заседание е на 8 декември
2011 г. В тази връзка ви предлагам да изпратим нова справка с
корекция в датата на проведеното заседание – 8 декември
2011 г., на което са присъствали: председател, заместникпредседател, секретар и 21 члена.
Предлагам да им се изплати от държавния бюджет
съгласно наше Решение № 1486-МИ от 10 ноември 2011 г.,
раздел І, т. 8, възнаграждение за проведеното заседание.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението
на колегата Караджов за поправка в изготвена справка и
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изпращане на писмо в тази връзка за коректно изплащане на
възнаграждение.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма.
Предложението се приема.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, постъпило е искане
за изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна
комисия – Иваново, област Русе, на дата 4 юни с вх. № 728.
Искането е за едно дежурство на 3 май 2012 г., което е от
председател и трима члена във връзка с прибиране на
списъците от ТЗ „ГРАО”, Русе, във връзка с произведените
избори на 23 и 30 октомври 2011 г. Представили са протоколи
от приемането на списъците от „ГРАО” и от отваряне на
помещението и прибиране на тези списъци.
Предлагам ви да одобрим за изплащане съгласно наше
Решение 1486-МИ от държавния бюджет едно дежурство на
председател и трима члена.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението
на колегата Караджов.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Постъпило е с вх. № 731 от
4 юни 2012 г. искане за изплащане на възнаграждение на
членовете на Общинската избирателна комисия – Попово. Те са
ни изпратили документация за едно дежурство на 29 май
2012 г., едно дежурство на 30 май 2012 г. и едно заседание на
30 май 2012 г.
Дежурството на 29 май 2012 г. е от заместникпредседателя и един член във връзка с предаване на заверени
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копия от документи, постъпили по входяща поща в ОИК във
връзка с регистрация на политически партии на кандидати за
кметове и общински съветници в изборите за 23 октомври, по
искане на Сметната палата. Става въпрос за политическа партия
БСП,

на

която

се

прави

одит

от

Сметната

палата

и

представителят на политическа партия БСП Найден Иванов
Иванов е поискал решението за регистрация на Българската
социалистическа партия за участие в изборите, решение за
регистрация

на

кандидатите

за

кметове

от

Българската

социалистическа партия и решението за регистрация на
кандидатите

за

общински

съветници

от

Българската

социалистическа партия за участие в изборите на 23 октомври
2011 г., които пък са поискани официално от Сметната палата.
Така че, заместник-председателят и един член са дали
дежурство на 29 май за предоставяне на тези документи.
Предлагам това дежурство да им бъде одобрено за
изплащане съгласно наше Решение 1486-МИ от 10 ноември
2011 г.
На 30 май 2012 г. председателят, секретарят и един член
на комисията са подготвили документация във връзка с
административно дело в Административен съд – Търговище,
образувано по касационна жалба № 665 на Иван Петков
Димитров срещу решение № 19 от 2 април 2012 г. на
Общинската избирателна комисия – Попово, за обявяване
избора на кмет на община Попово. В тази връзка председателят,
секретарят и членът на ОИК – Попово, са изготвили отговор по
това административно дело, който ни прилагат.
След това на 30 май е имало заседание на комисията, на
което е докладван този изготвен отговор и е взето решение да
се изпрати по тази касационна жалба.
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Така че, аз ви предлагам да одобрим дежурство на 29 май
2012 г. на заместник-председателя и члена на комисията, на 30
май 2012 г. на председателя, секретаря и един член във връзка с
наше Решение 1486-МИ и чл. 267 от Изборния кодекс и на 30
май 2012 г. заседанието, което е приело така изготвения
отговор и решението за неговото изпращане, на председател,
заместник-председател, секретар и 14 члена съгласно наше
Решение 1486-МИ, раздел І, т. 1, буква „ж” и чл. 267 от
Изборния кодекс. Двете дежурства и заседанието да бъдат
изплатени от държавния бюджет.
ПРЕДС.

МАЯ

АНДРЕЕВА:

Колеги,

чухте

предложението.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: От Общинската избирателна
комисия

–

Столична

община,

е

пристигнало

искане

за

изплащане на заседание на 14 май, 21 май, 28 май и дежурства
на членове на ОИК във връзка с прибиране на изборните книжа
и материали в районите „Красно село”, „Сердика”, „Слатина”,
„Студентски”,

„Връбница”

и

„Банкя”.

За

отваряне

на

помещенията, приемане на избирателните списъци от ГД
„ГРАО”

Общинската

избирателна

комисия

е

определила

членове на комисията, които да отворят помещенията и да
приберат тези изборните книжа и материали.
На 14 май заседанието, което е проведено, е във връзка с
приключила проверка на избирателните списъци от „ГРАО” във
връзка с необходимост за предоставяне и съхранение на
списъците

и

са

определени

лицата,

които

ще

отворят

помещенията, за което са съставени протоколи и са ни
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изпратени. На това заседание са присъствали: председател,
заместник-председател, секретар и 26 члена.
Предлагам това заседание на 14 май да се изплати от
държавния бюджет съгласно наше Решение 1486-МИ.
На 21 май Общинската избирателна комисия – Столична
община, е заседавала във връзка с постъпило искане за достъп
до обществена информация от Борислав Николаев Ботев.
Съгласно наше Решение № 1807-ПВР/МИ от 27 април, с което
им указваме да издадат исканото удостоверение, копие-извадка
от забранителния списък на секцията предвид наличието на
лични данни на същия и други физически лица, да бъде общо
това копие. И те определят трима члена, които да отворят
съответната секция и да издадат удостоверение съгласно това
наше решение, с което сме им дали указанията.
Предлагам ви на 21 май съгласно наше Решение 1486МИ

да

бъде

заплатено

възнаграждение

на

председател,

заместник-председател, секретар и 29 члена от държавния
бюджет.
На 28 май е проведено заседание, на което Кирил
Георгиев Георгиев от квотата на ГЕРБ е подал искане за
прекратяване на пълномощията му като общински съветник
поради назначаването му на друга длъжност и съответно е взето
решение на негово място да бъде обявен от листата на
общински съветник на политическа партия ГЕРБ Анатоли
Георгиев Илиев.
Предлагам това заседание също да бъде одобрено.
Присъствали са: председател, заместник-председател, секретар
и 25 члена съгласно чл. 277 от Изборния кодекс. Изплащането
следва да е от държавния бюджет.
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И имаме дежурства, които са във връзка с прибирането
на тези списъци и отварянето на помещенията. Дежурствата са
проведени: на 11 май съгласно наше решение трима члена са
извършили това дежурство. Предлагам да се изплати от
държавния бюджет. На 15 май шест души са прибирали
избирателни списъци от различни райони. Предлагам и това
дежурство да бъде одобрено. На 17 май отново шест души са
прибирали избирателни списъци от различни райони. И това
дежурство предлагам да бъде изплатено от държавния бюджет.
Основанието е едно и също - Решение 1486-МИ на Централната
избирателна комисия от 10 ноември 2011 г. На 18 май също
шест души са отваряли помещение и са прибирали избирателни
списъци съгласно решението на ОИК – Столична община. На 19
май шест члена на Общинската избирателна комисия – отново
за изплащане от държавния бюджет. На 22 май 2012 г. шест
члена на ОИК – отново от държавния бюджет. На 16 май трима
члена – от държавния бюджет. И на 30 май – шест члена на
ОИК – от държавния бюджет за изплащане на възнаграждения.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението
за изплащане на възнаграждение за дежурства и заседание на
ОИК – Столична община.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, с вх.
№ 665 от 19 май 2012 г. сме получили искане за изплащане на
възнаграждение за едно дежурство на Общинската избирателна
комисия – Казанлък, област Стара Загора. Дежурството е
проведено на 8 май от председател, секретар и 7 члена.
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Предлагам ви да го изплатим от държавния бюджет на
основание наше Решение № 1098 и Решение 1486. Ще обясня
защо са малко повече хора, тъй като четири човека са ходили
до Стара Загора, за да вземат списъците, след това са отворили
помещението, наложило се е два пъти да преместват списъците
(аз разговарях с тях). И тъй като бройката е малко по-голяма,
има приложен списък с подписи на присъстващите. Предлагам
да одобрим това дежурство на председател, секретар и 7 члена
от държавния бюджет.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, който е съгласен с
предложението

за

изплащане

на

така

докладвано

възнаграждение на членове на ОИК – Казанлък, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Следващото

искане

за

изплащане на възнаграждение е от Общинската избирателна
комисия – Русе, с вх. № 735 от 5 юни 2012 г.
На 2 май са провели едно

дежурство, на което

присъстват секретар и двама члена. Основанието е Решение
1486-МИ от 10 ноември 2011 г. на ЦИК, т. 9, б. „д”.
Има проведено едно заседание на комисията също на 2
май. Присъствали са: председател,

секретар и 12 члена.

Основанието е Решение № 1098 от 6 октомври 2011 г. на ЦИК,
т. 9, б. „д”.
Предлагам

да

бъдат

изплатени

дежурствата

и

заседанието от държавния бюджет.
ПРЕДС.

МАЯ

АНДРЕЕВА:

Колеги,

чухте

предложението.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
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Предложението се приема.
Госпожо Дюкенджиева, извинявам се, ще Ви прекъсна за
малко, за да дам думата на колегата Манахова да докладва
регистрацията на БЗНС.
АННА МАНАХОВА: Колеги, постъпило е заявление от
политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН
СЪЮЗ”, подписано от представляващия и председател на партията
Николай Нанков Ненчев, заведено под № 5 на 6 юни 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 29.05.2012 г. от СГС –
ФО, 2 състав, по ф.д. № 2274/1990 г.; удостоверение от Сметната
палата № 48-00-1082 от 06.06.2012 г. за внесени от партията
финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно от
председателя на партията Николай Нанков Ненчев в полза на Росица
Гинчева Русева.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 108МИ от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 67 от 8 август
2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.
Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за
допускане на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ” 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:

45
ДОПУСКА

политическа

партия

„БЪЛГАРСКИ

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” 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.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението на
колегата Манахова.
Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Решението е № 1874.
Госпожо Дюкенджиева, моля да продължите доклада си.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, продължавам
с искане за изплащане на възнаграждение с вх. № 733 от 5 юни от
Общинската избирателна комисия – Аксаково, област Варна.
Първото искане за изплащане на дежурство е за 8 май, на
което присъстват секретар и двама члена. Основанието е Решение
№ 1486-МИ на ЦИК, т. 9, б. „д”. Предлагам да се изплати от
държавния бюджет.
Второто искане за изплащане на дежурство е на 9 май 2012 г.
Присъстват секретар и двама члена. Основанието е Решение № 1098
от 6 октомври 2011 г. на ЦИК. Също за изплащане от държавния
бюджет.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението на
колегата Дюкенджиева.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма.
Предложението се приема.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И последното искане, което е при
мен, е за изплащане на възнаграждение на ОИК – Искър, област
Плевен. Входящият номер е 736 от 5 юни 2012 г. Колегите са
провели три дежурства.
Първото дежурство е на 4 януари. Присъстват петима
членове. Основанието е наше Решение 1486-МИ от 10 ноември.
Изплащането следва да е от държавния бюджет.
Второто дежурство е на 3 май. Отново присъстват петима
членове. Основанието е наше Решение 1486-МИ. Изплащането
също следва да е от държавния бюджет.
Третото дежурство е на 23 май. Присъстват шест члена.
Същото е основанието, само че изплащането следва да е от
общинския бюджет, тъй като на това дежурство са разглеждали и
жалби, вадили са доказателства, които се изискват във връзка с
жалбите, снимали са ги, заверявали са ги. Затова третото дежурство
е от общинския бюджет.
ПРЕДС. МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте предложението за
изплащане на възнаграждение на членове на ОИК – Искър.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Манахова.
АННА МАНАХОВА: С вх. № 739 от 6 юни 2012 г. е
постъпило искане от Общинската избирателна комисия –
Ловеч, за изплащане на дежурства на председател, заместникпредседател и секретар, които са прибрали избирателните
списъци след връщането им от разследващ полицай.
Така че на основание т. 9, б. „г” от наше Решение 1486МИ от 10 ноември 2011 г. предлагам от държавния бюджет да
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бъде изплатено по едно дежурство на председател, заместникпредседател и секретар.
ПРЕДС.

МАЯ

АНДРЕЕВА:

Колеги,

чухте

предложението.
Който е съгласен с изплащане на възнаграждение на
членове

на

ОИК

–

Ловеч,

така

както

беше

внесено

предложението, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма.
Предложението се приема.
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, следващото
ни заседание е в понеделник, 11 юни, от 14 ч.
(Закрито в 17,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

