
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 185

На 22 август  2012 г. се  проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Регистрации на политически партии за участие в частични 

и нови избори.

Докладват: Иванка Грозева, Паскал Бояджийски, Бисер 
Троянов и Елена Маркова

2. Промени в състава на ОИК – Кресна и ОИК – Пазарджик.

Докладват: Паскал Бояджийски и Бисер Троянов
3.  Предложение  до  президента  за  насрочване  на  частичен 

избор в с. Баланово. 

Докладва: Бисер Троянов
4. Искания за отваряне на запечатани помещения със изборни 

книжа и материали.

Докладва: Бисер Троянов
5. Кореспонденция, командировки на членове на ЦИК.

Докладват: Красимира Медарова, Паскал Бояджийски, 
Елена Маркова,Анна Манахова.

6.  Граждански  договори  на  сътрудниците  към  ЦИК  за  м. 

август 2012 г.

Докладва: Севинч Солакова



ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария Мусорлиева, Сабрие  Сапунджиева, Севинч Солакова, Анна 

Манахова,  Бисер  Троянов,  Иванка  Грозева,  Мариана  Христова, 

Паскал Бояджийски, Ралица Негенцова и Силва Дюкенджиева. 

ОТСЪСТВАХА: Мая Андреева, Румяна Сидерова, Валентин 

Бойкинов,  Венцислав  Караджов,  Владимир  Христов,  Гергана 

Маринова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев и Красимир Калинов.

Заседанието  бе  открито  в  15,30  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията. 

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден  колеги, 

откривам  заседанието  на  Централната  избирателна  комисия 

22 август 2012 г.

Имате ли някакви допълнителни въпроси за разглеждане 

в дневния ред или възражения срещу обявения дневен ред? Ако 

възникне  нещо  допълнително,  няма  пречка  да  го  добавим. 

Междувременно,  както  госпожа  Сапунджиева  казва,  могат  да 

постъпят  и  допълнителни  документи  за  регистрация  за 

частичния избор на 7 октомври.

Давам думата на госпожа Грозева да докладва проект на 

решение за регистрация на политическа партия НДСВ.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, ви.

Уважаеми  колеги,  постъпило  е  заявление  от  политическа 

партия  „НАЦИОНАЛНО  ДВИЖЕНИЕ  ЗА  СТАБИЛНОСТ  И 

ВЪЗХОД”  подписано  от  представляващия  партията  Христина 

Христова Велчева, заведено под № 1 на 16 август 2012 г. в регистъра 
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на партиите и коалициите от партии за участие в частичния избор за 

кмет  на  кметство  Калофер,  община  Карлово,  област  Пловдив, 

насрочен на 7 октомври 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 14.08.2012 г. от СГС – 

ФО, 8 състав,  по ф.д.  № 3631/2002 г.;  удостоверение от Сметната 

палата  №  48-00-1160  от  25.07.2012  г.  за  внесени  от  партията 

финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; пълномощно от Олимпи 

Стоянов Кътев за упълномощаване на Галя Василева Славкова.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 65-МИ 

от 5 август 2011 г. и притежава удостоверение № 25 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 „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА 

СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” за участие в частичния избор за кмет на 

кметство Калофер, община Карлово,  област Пловдив, насрочен на 

7 октомври 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  „НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ  ЗА  СТАБИЛНОСТ  И  ВЪЗХОД”  за  участие  в 

частичния  избор  за  кмет  на  кметство  Калофер,  община  Карлово, 

област Пловдив, насрочен на 7 октомври 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:  Имате  ли възражения 

или забележки срещу проекта?
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Ако  нямате,  който  е  съгласен  с  регистрацията  на 

политическа партия НДСВ, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 1995.

Заповядайте,  господин  Бояджийски,  да  докладвате 

проект  за  решение  за  регистрация  на  Радикалдемократическа 

партия в България.

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря.

Колеги,  постъпило  е  заявление  от  политическа  партия 

„РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА  ПАРТИЯ  В  БЪЛГАРИЯ”, 

подписано  от  представляващия  и  председател  на  партията  Захари 

Петров Петров, заведено под № 7 на 17 август 2012 г. в регистъра на 

партиите и коалициите от партии за участие в частичния избор за 

кмет  на  кметство  Ивайло,  община  Пазарджик,  област  Пазарджик, 

насрочен на 7 октомври 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 15.08.2012 г. от СГС – 

ФО, 2 състав,  по ф.д. № 981/1990 г. и удостоверение от Сметната 

палата  №  48-00-1205  от  15.08.2012  г.  за  внесени  от  партията 

финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.

Партията  е  регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 106-

МИ от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 65 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 „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ” за участие в частичния избор за кмет на 

кметство Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик, насрочен 

на 7 октомври 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 

„РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА  ПАРТИЯ  В  БЪЛГАРИЯ”  за 

участие  в  частичния  избор  за  кмет  на  кметство  Ивайло,  община 

Пазарджик, област Пазарджик, насрочен на 7 октомври 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 Бояджийски. Възражения или забележки?

Ако няма, който е съгласен с проекта за  решение,  моля да 

гласува.

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

Имаме Решение № 1996.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Заповядайте, господин 

Бояджийски, регистрация на политическа партия ДСБ.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ: Колеги,  постъпи   заявление  от 

политическа  партия  „ДЕМОКРАТИ  ЗА  СИЛНА  БЪЛГАРИЯ”, 

подписано от заместник-председателя  на партията  Радан Миленов 

Кънев,  заведено  под  №  2  на  17  август  2012 г.  в  регистъра  на 

партиите и коалициите от партии за участие в частичния избор за 

кмет  на  кметство  Калофер,  община  Карлово,  област  Пловдив, 

насрочен на 7 октомври 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 14.08.2012 г. от СГС – 

ФО, 3 състав,  по ф.д.  № 6019/2004 г.;  удостоверение от Сметната 

палата  №  48-00-993  от  03.05.2012  г.  за  внесени  от  партията 
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финансови  отчети  за  2009,  2010  и  2011  г.;  пълномощно  от 

председателя на партията Иван Йорданов Костов в полза на Радан 

Миленов Кънев и пълномощно от Радан Миленов Кънев в полза на 

Мартин Руменов Павлов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 52-МИ 

от 4 август 2011 г. и притежава удостоверение № 13 от 4 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  „ДЕМОКРАТИ  ЗА  СИЛНА 

БЪЛГАРИЯ”  за  участие  в  частичния  избор  за  кмет  на  кметство 

Калофер, община Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 

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 „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА 

БЪЛГАРИЯ”  за  участие  в  частичния  избор  за  кмет  на  кметство 

Калофер, община Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 

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.

Ако  нямате  възражения  или  забележки,  който  е  съгласен, 

моля да гласува.

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

Имаме Решение № 1997.

Господин  Бояджийски,  промяна в Общинската  избирателна 

комисия – Кресна. Заповядайте.
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ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Благодаря,  госпожо 

председател.

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-887 от 13.07.2012 г. 

от Георги Димитров Георгиев – преупълномощен представител на 

ПП „ГЕРБ” – Благоевград, за освобождаване на зам.-председателя на 

ОИК  –  Кресна,  Евелина  Дичова  Иванова.  Към  предложението  е 

приложено  заявление  от  Евелина  Дичова  Иванова  за 

освобождаването й като зам.-председател.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, 

т. 1  от  Изборния  кодекс  предлагам  Централната  избирателна 

комисия да приеме следното решение:

„ОСВОБОЖДАВА  като  заместник-председател  на  ОИК  – 

Кресна,  област  Благоевград,  Евелина  Дичова  Ивановаи  анулира 

издаденото й удостоверение.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването.”

Ако  одобрим  това  решение,  да  изпратим  едно  писмо  до 

партията да предложи друго лице на нейно място, тъй като такова не 

е  предложено.  Считам,  че  партията  имаше  достатъчно  време  да 

предложи друг човек, не е предложен, нека по официалния път да се 

сезира  ръководството  да  вземат  мерки  да  предложат  лице  за 

заместник-председател или член, както преценят.

Текстът на писмото е стандартен, но нека колегите да го чуят:

„С решение от 22 август  2012  г. на ЦИК е освободена от 

състава на ОИК – Кресна, Евелина Дичова Иванова. На основание 

чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Ви уведомявам, че в срок от три от 

влизане на решението в сила следва да направите предложение за 

заместник-председател на ОИК – Кресна.”
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Писмото  ще  бъде  изпратено  до  господин  Борисов  като 

председател на партията.

Предлагам,  госпожо  председател, да  подложите  на 

гласуване проекта за решение и писмото.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 

възражения, който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение за освобождаване на заместник-председателя 

на Общинската избирателна комисия – Кресна, с № 1998 и писмо, с 

което уведомявам председателя на съответната политическа сила за 

това решение.

Господин Троянов, заповядайте – проект за регистрация за 

политическа партия Обединени земеделци.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Благодаря, госпожо председател.

Уважаеми  колеги,   постъпило е заявление от политическа 

партия  „ОБЕДИНЕНИ  ЗЕМЕДЕЛЦИ”,  подписано  от 

представляващия  и  председател  на  партията  Петя  Ставрева 

Ставрева,  заведено  под  №  8  на  20 август  2012 г.  в  регистъра  на 

партиите и коалициите от партии за участие в частичните избори за 

кмет на кметство Пиргово, община Иваново, област Русе, кметство 

Рогозче, община Джебел, област Кърджали, кметство Доброплодно, 

община  Ветрино,  област  Варна,  кметство  Горна  Студена,  община 

Свищов,  област  Велико  Търново,  кметство  Хърлец,  община 

Козлодуй,  област  Враца,  кметство  Ивайло,  община  Пазарджик, 

област Пазарджик, насрочени на 7 октомври 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 16.08.2012 г. от СГС – 

ФО, 2 състав, по ф.д. № 10398/2005 г.; удостоверение от Сметната 

палата  №  48-00-1206  от  17.08.2012  г.  за  внесени  от  партията 

финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно, подписано 
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от  председателя  на  партията  Петя  Ставрева  Ставрева,  в  полза  на 

Захари Бранимиров Банков.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 77-МИ 

от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 36 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 „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” за 

участие в частичните избори за кмет на кметство Пиргово, община 

Иваново,  област  Русе,  кметство  Рогозче,  община  Джебел,  област 

Кърджали, кметство Доброплодно, община Ветрино, област Варна, 

кметство Горна Студена, община Свищов, област Велико Търново, 

кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца, кметство Ивайло, 

община  Пазарджик,  област  Пазарджик,  насрочени  на  7  октомври 

2012 г.

„Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 

и  чл. 280,  т.  1  от  Изборния  кодекс  предагам  Централната 

избирателна комисия да

„Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ” за участие в частичните избори за кмет на кметство 

Пиргово, община Иваново, област Русе, кметство Рогозче, община 

Джебел, област Кърджали, кметство Доброплодно, община Ветрино, 

област  Варна,  кметство  Горна  Студена,  община  Свищов,  област 

Велико Търново, кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца, 

кметство Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик, насрочени 

на 7 октомври 2012 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

предложения проект, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 1999.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Следващият проект за решение отново е 

за  политическа партия Обединени земеделци за участие в изборите 

за кмет на кметство Калофер, община Карлово, област Пловдив, на 7 

октомври:

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия 

„ОБЕДИНЕНИ  ЗЕМЕДЕЛЦИ”,  подписано  от  представляващия  и 

председател на партията Петя Ставрева Ставрева, заведено под № 3 

на 20 август 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии 

за участие в частичния избор за кмет на кметство Калофер, община 

Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 16.08.2012 г. от СГС – 

ФО, 2 състав, по ф.д. № 10398/2005 г.; удостоверение от Сметната 

палата  №  48-00-1206  от  17.08.2012  г.  за  внесени  от  партията 

финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно, подписано 

от  председателя  на  партията  Петя  Ставрева  Ставрева,  в  полза  на 

Захари Бранимиров Банков.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 77-МИ 

от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 36 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 „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” за 

участие в  частичния  избор за  кмет на  кметство  Калофер,  община 

Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 
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Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ” за  участие в частичния  избор за  кмет на кметство 

Калофер, община Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 

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,  ако  нямате 

възражения или забележки, който е съгласен с проекта за решение за 

кметство Калофер, община Карлово, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2000.

БИСЕР  ТРОЯНОВ: Докладвам  проекта  за  решение за 

регистрация на  политическа  партия Обединени  земеделци  за 

участие  в  частичен  избор  з  кмет  на  кметство Байково,  община 

Хитрино, област Шумен, за 7 октомври:

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия 

„ОБЕДИНЕНИ  ЗЕМЕДЕЛЦИ”,  подписано  от  представляващия  и 

председател на партията Петя Ставрева Ставрева, заведено под № 4 

на 20 август 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии 

за участие в частичния избор за кмет на кметство Байково, община 

Хитрино, област Шумен, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 16.08.2012 г. от СГС – 

ФО, 2 състав, по ф.д. № 10398/2005 г.; удостоверение от Сметната 

палата  №  48-00-1206  от  17.08.2012  г.  за  внесени  от  партията 

финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно, подписано 

от  председателя  на  партията  Петя  Ставрева  Ставрева,  в  полза  на 

Захари Бранимиров Банков.
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Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 77-МИ 

от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 36 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 „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” за 

участие  в  частичния  избор  за  кмет  на  кметство  Байково,  община 

Хитрино, област Шумен, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ” за  участие в частичния  избор за  кмет на кметство 

Байково, община Хитрино, област Шумен, насрочен на 7 октомври 

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,  който  е 

съгласен с проекта за решение, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2001.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Следващият проект е  за регистрация 

на политическа  партия ГЕРБ за участие в изборите за  кмет на 

кметство Калофер, община Карлово, област Пловдив:

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия  „ГЕРБ”, 

подписано  от  Цветан  Генчев  Цветанов,  упълномощен  от 

председателя и представляващ партията Бойко Методиев Борисов, 

заведено под № 8 на 22 август 2012 г.  в регистъра на партиите и 

коалициите  от  партии  за  участие  в  частичния  избор  за  кмет  на 
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кметство Калофер, община Карлово,  област Пловдив, насрочен на 

7 октомври 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 16.08.2012 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.;  пълномощно от Бойко 

Методиев  Борисов  в  полза  на  Цветан  Генчев  Цветанов  и 

пълномощно  от  Цветан  Генчев  Цветанов  в  полза  на  Антоанета 

Христова Костова.

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  Калофер,  община  Карлово,  област 

Пловдив, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „ГЕРБ”  за  участие  в 

частичния  избор  за  кмет  на  кметство  Калофер,  община  Карлово, 

област Пловдив, насрочен на 7 октомври 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,  ако  нямате 

възражения или забележки, който е съгласен с проекта за  решение, 

моля да гласува.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма.
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Имаме Решение № 2002.

БИСЕР  ТРОЯНОВ: Проект за  решение за  регистрация на 

политическа партия за участие в частичен избор за кмет на кметство 

Байково, община Хитрино, област Шумен, за 7 октомври:

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия  „ГЕРБ”, 

подписано  от  Цветан  Генчев  Цветанов,  упълномощен  от 

председателя и представляващ партията Бойко Методиев Борисов, 

заведено под № 5 на 22 август 2012 г.  в регистъра на партиите и 

коалициите  от  партии  за  участие  в  частичния  избор  за  кмет  на 

кметство  Байково,  община  Хитрино,  област  Шумен,  насрочен  на 

7 октомври 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 16.08.2012 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.;  пълномощно от Бойко 

Методиев  Борисов  в  полза  на  Цветан  Генчев  Цветанов  и 

пълномощно  от  Цветан  Генчев  Цветанов  в  полза  на  Антоанета 

Христова Костова.

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 Байково, община Хитрино, област Шумен, 

насрочен на 7 октомври 2012 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
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ДОПУСКА  политическа  партия  „ГЕРБ”  за  участие  в 

частичния  избор  за  кмет  на  кметство  Байково,  община  Хитрино, 

област Шумен, насрочен на 7 октомври 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,  който  е 

съгласен с проекта за решение, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2003.

БИСЕР ТРОЯНОВ: „Постъпило е заявление от политическа 

партия  „ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН  СЪЮЗ”,  подписано  от 

представляващия и председател на партията Стефан Петров Личев, 

заведено под № 9 на 22 август 2012 г.  в регистъра на партиите и 

коалициите  от  партии  за  участие  в  частичния  избор  за  кмет  на 

кметство  Хърлец,  община Козлодуй,  област  Враца,  насрочен на  7 

октомври 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 20.08.2012 г. от СГС – 

ФО, 7 състав,  по ф.д.  № 7509/1997 г.;  удостоверение от Сметната 

палата  №  48-00-1161  от  25.07.2012  г.  за  внесени  от  партията 

финансови  отчети  за  2009,  2010  и  2011  г.  и  пълномощно  от 

председателя на партията Стефан Петров Личев в полза на Валери 

Димитров Димитров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 53-МИ 

от 4 август 2011 г. и притежава удостоверение № 14 от 4 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  „ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН 
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СЪЮЗ” за участие в частичния избор за кмет на кметство Хърлец, 

община Козлодуй, област Враца, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ” за участие в частичния избор за кмет на кметство Хърлец, 

община Козлодуй, област Враца, насрочен на 7 октомври 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:  Ако  нямате 

възражения, който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2004

БИСЕР  ТРОЯНОВ: Следващият  проект  за  политическа 

партия Земеделски народен съюз:

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия 

„ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, подписано от представляващия 

и председател на партията Стефан Петров Личев, заведено под № 9 

на 22 август 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии 

за участие в частичния избор за кмет на кметство Калофер, община 

Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 20.08.2012 г. от СГС – 

ФО, 7 състав,  по ф.д.  № 7509/1997 г.;  удостоверение от Сметната 

палата  №  48-00-1161  от  25.07.2012  г.  за  внесени  от  партията 

финансови  отчети  за  2009,  2010  и  2011  г.  и  пълномощно  от 

председателя на партията Стефан Петров Личев в полза на Валери 

Димитров Димитров.
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Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 53-МИ 

от 4 август 2011 г. и притежава удостоверение № 14 от 4 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  „ЗЕМЕДЕЛСКИ  НАРОДЕН 

СЪЮЗ” за участие в частичния избор за кмет на кметство Калофер, 

община Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН 

СЪЮЗ” за участие в частичния избор за кмет на кметство Калофер, 

община Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 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,  който  е 

съгласен  с  проекта  за  решение за  регистрация на  политическа 

партия Земеделски народен съюз за  изборите в Калофер,  моля да 

гласува.

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

Имаме Решение № 2005.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, политическа партия 

ГЕРБ, представлявана от общинския си координатор, предлага две 

промени  в  състава  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Пазарджик, област Пазарджик:

„Постъпило е предложение с вх. № ОИК-900 от 22.08.2012 г. 

от Гинче Димитрова Караминова – общински координатор на ПП 

„ГЕРБ” – Пазарджик, преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ”, 

за промени в ОИК – Пазарджик. Предлага се на мястото на Янчо 
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Николов  Дрянов  да  бъде  назначен  Атанас  Иванов  Качаков,  а  на 

мястото на Христина Геомарова Ганчева да бъде назначен Кръстьо 

Йорданов Костадинов. Към предложението са приложени: молба от 

Янко Николов Дрянов за  освобождаването му като член на ОИК; 

декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от 

дипломата  за  завършено  висше  образование  на  Атанас  Иванов 

Качаков; молба от Христина Геомарова Ганчева за освобождаването 

й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от 

личната  карта  и  копие  от  дипломата  за  завършено  висше 

образование  на  Кръстьо  Йорданов  Костадинов;  пълномощно  от 

Цветан  Георгиев  Цветанов  в  полза  на  Дончо  Спасов  Баксанов, 

областен  координатор  на  ПП  „ГЕРБ”  за  област  Пазарджик  и 

пълномощно от Дончо Спасов Баксанов в полза на Гинче Димитрова 

Караминова  –  общински  координатор  на  ПП  „ГЕРБ”  за  община 

Пазарджик.

На  основание  чл. 26,  ал. 1,  т. 5  и  6  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

  ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Пазарджик, област 

Пазарджик,  Янчо  Николов  Дрянов и  анулира  издаденото  му 

удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА  като  член  на  ОИК  –  Пазарджик,  област 

Пазарджик,  Христина Геомарова  Ганчева  и  анулира издаденото  й 

удостоверение.

НАЗНАЧАВА  за  член  на  ОИК  –  Пазарджик,  област 

Пазарджик, Кръстьо Йорданов Костадинов.

НАЗНАЧАВА  за  член  на  ОИК  –  Пазарджик,  област 

Пазарджик, Атанас Иванов Качаков.
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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 господин Троянов.

Ако нямате възражения или забележки,  който е  съгласен с 

проекта за решение, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2006.

БИСЕР  ТРОЯНОВ: Уважаеми  колеги, Общинската 

избирателна комисия – Дупница, област Кюстендил, предсрочно е 

прекратила  пълномощията на кмет на кметство Баланово, община 

Дупница,  след като Иван Атанасов Анадолийски с  молба е  подал 

своята  оставка  поради  лични  причини.  Молбата  е  адресирана  до 

общинския съвет, който я е препратил на Общинската избирателна 

комисия.  Молбата е в заверено копие от Общинската избирателна 

комисия  и  решенията,  с  които  предсрочно  е  прекратила 

пълномощията на кмета № 203 от 2 август  2012 г. Изчакала е да 

влезе  в  сила  и  със  следващото  решение  №  204  от  13  август  ни 

уведомява да направим предложение до президента на републиката 

за насрочване на частичен избор.

Двете  решения на  Общинската  избирателна  комисия  са  в 

оригинал и са придружени с уведомително писмо до  Централната 

избирателна комисия.

Предлагам  да  направим  предложение  до  президента  на 

Република  България да  насрочи  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство Баланово, община Дупница, област Кюстендил, което да е 

с придружително писмо, и да изпратим необходимите документи до 

президента.

19



ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на  господин  Троянов  относно  предложението  до  президента  за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Баланово, община 

Дупница, област Кюстендил.

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

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

Имаме решение да се изпрати предложение до президента на 

републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство 

Баланово.

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Уважаеми  колеги,  подготвил  съм 

писмо до ОИК – Силистра,  че въз основа на постъпило при тях 

искане  от  Районно  управление  –  Полиция,  град  Дулово,  за 

предостяване списъците на членовете на СИК № 109, Силистра, 

както и  оригиналните  избирателни списъци на  СИК № 109 от 

произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори, с което да ги 

уведомим, че не е необходимо ЦИК да взема изрично решение 

за  отваряне  на  помещението,  в  което  се  съхраняват  изборни 

книжа  и  материали,  такова  решение  следва  да  вземе 

Общинската избирателна комисия – Силистра:

„Във  връзка  с  постъпило  Ваше  искане  вх.  №  1005  от 

22.08.2012 г. и съгласно протоколно решение на ЦИК от 22 август 

2012 г. Ви уведомяваме, че не е необходимо ЦИК да взема изрично 

решение  за  отваряне  на  помещението  за  съхраняване  на  изборни 

книжа и материали.  Такова решение следва  да  вземе Общинската 

избирателна комисия – Силистра,  по реда на т.  13 от Решение № 

1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК, допълнено с Решение 

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

ОИК,  които  ще  отворят  помещението  и  ще  съставят  протокол  за 

това.”
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте проекта 

за писмо.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

БИСЕР  ТРОЯНОВ: Следващото  писмо  е  идентично,  но  е 

адресирано до Общинската избирателна комисия – Пазарджик. При 

тях е постъпило искане от Областна дирекция на МВР – Пазарджик, 

за  предоставяне  копие  на  оригинали  на  избирателните  списъци и 

информация относно  членовете  на  секционната  избирателна 

комисия  в  секция  №  156,  с.  Братаница,  община  Пазарджик,  от 

произведените общи избори на 23 и 30 октомври. Съдържанието е 

същото:

„Във  връзка  с  постъпило  Ваше  искане  вх.  №  996  от 

20.08.2012 г. и съгласно протоколно решение на ЦИК от 22 август 

2012 г. Ви уведомяваме, че не е необходимо ЦИК да взема изрично 

решение  за  отваряне  на  помещението  за  съхраняване  на  изборни 

книжа и материали.  Такова решение следва  да  вземе Общинската 

избирателна комисия – Пазарджик, по реда на т. 13 от Решение № 

1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК, допълнено с Решение 

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

ОИК,  които  ще  отворят  помещението  и  ще  съставят  протокол  за 

това.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен с проекта за писмо, моля да гласува.

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

Госпожо Маркова, заповядайте.

ЕЛЕНА  МАРКОВА: Уважаеми  колеги, постъпило  е 

заявление  от  политическа  партия  „ДВИЖЕНИЕ  ЗА  ПРАВА  И 

СВОБОДИ”,  подписано  от  представляващия  и  председател  на 

партията Ахмед Демир Доган, заведено под № 7 на 21 август 2012 г. 
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в  регистъра  на  партиите  и  коалициите  от  партии  за  участие  в 

частичния  избор  за  кмет  на  кметство  Калофер,  община  Карлово, 

област Пловдив, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 15.08.2012 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.

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 

Калофер, община Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 

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 

Калофер, община Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 

2012 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте проекта 

за решение, докладван от госпожа Маркова.

Ако  нямате  възражения  или  забележки,  който  е  съгласен, 

моля да гласува

Имаме Решение № 2007.

ЕЛЕНА  МАРКОВА: Уважаеми  колеги, постъпило  е 

заявление от политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ”,  подписано  от  временно  представляващия  председател  на 

партията  Борис  Иванов  Марков,  заведено  под  №  5  на  21 август 

2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в 

частичния  избор  за  кмет  на  кметство  Калофер,  община  Карлово, 

област Пловдив, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 17.08.2012 г. от СГС – 

ФО, 7 състав,  по ф.д.  № 1661/1997 г.;  удостоверение от Сметната 

палата  №  48-00-983  от  21.04.2012  г.  за  внесени  от  партията 

финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно от временно 

представляващия и председател на партията Борис Иванов Марков в 

полза на Константин Христов Арабаджиев.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 70-МИ 

от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 30 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 „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ” за участие в частичния избор за кмет на кметство Калофер, 

община Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 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  „СЪЮЗ  НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в частичния избор за кмет 

на кметство Калофер, община Карлово, област Пловдив, насрочен на 

7 октомври 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 

относно проекта за решение.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2008.

ЕЛЕНА МАРКОВА: На същата дата с вх. № 6 е постъпило 

заявление  от  политическа  партия  „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, подписано от представляващия и 

председател  на  партията  Сергей  Дмитриевич  Станишев,  заведено 

под № 6 на 21 август 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите 

от  партии  за  участие  в  частичния  избор  за  кмет  на  кметство 

Калофер, община Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 

2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 17.08.2012 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.
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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 

кмет  на  кметство  Калофер,  община  Карлово,  област  Пловдив, 

насрочен на 7 октомври 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  Калофер,  община  Карлово,  област  Пловдив, 

насрочен на 7 октомври 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,  ако  нямате 

възражения или забележки, който е съгласен с проекта за решение, 

моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2009.

ЕЛЕНА  МАРКОВА: На  21  август  с  вх.  № ОИК-899  е 

постъпило до ЦИК с копие до председателя на ОИК – Роман, молба 

от Аксиния Валериева Тодорова, член на ОИК – Роман, от квотата 

на  ДПС,  молба  да  бъде  освободена  поради  лични  причини. 

Сътрудниците са се обадили да поискат от Общинската избирателна 

комисия да се обадят на представляващия партията да предложи на 

нейно място друг член. Партията направи съответното предложение, 

което днес е пристигнало по имейл, пристигнала е и декларация от 

предложената  Лидия  Асенова  Велчева,  пълномощно  –  обърнете 
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внимание! – от Областния съвет на Движението за права и свободи, 

което упълномощава Владо Робинзонов Велчев да представлява на 

територията  на  община  Роман  Движението  за  права  и  свободи, 

подписано от областния председател.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Защо  докладваш  всичко  това, 

просто даваш указание.

ЕЛЕНА  МАРКОВА: Много  държа  да  е  в  протокола. 

Молбата от Аксиния Валериева Тодорова аз считам, че не можем да 

я уважим, тъй като Централната избирателна комисия е назначила 

за член на ОИК, видно от наше Решение № 405, Аксиния Валериева 

Асенова със съответния ЕГН. Такова е и направеното предложение, 

така  е  подписана  и  декларацията.  Вследствие  на  което  ще  дам 

повторно указание и ще го докладвам на следващото заседание.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз  имам предложение  да  напишем 

писмо, а не да са телефонни указания и да обърнем внимание на този 

областен  председател  да  направи  предложенията,  като  спазва 

Изборния кодекс. Писмо от Централната избирателна комисия.

ЕЛЕНА МАРКОВА: Да. И при това положение да обсъдим 

липсата на  представителна  власт  в  пълномощните.  Ще напиша 

писмо.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  аз  ви 

предлагам госпожа Маркова да  изготви проект  на писмо,  след 

което ще го поставя на гласуване.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Писмо  до  министъра  на  отбраната 

на Република България.  Постъпила е  с  вх.  № 998 от 20 август 

2012 г. молба от Валери Кръстев Кръстев, член на Общинската 

избирателна комисия – Мездра,  който е възстановен на работа 

като  военен  следовател.  Той  е  и  полковник.  Приложил  ни  е 

заповед от плевенския военноокръжен прокурор.
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Господин Кръстев описва случая и в тази връзка ни моли 

за  нашата  преценка  налице  ли  е  несъвместимост  съгласно 

чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс и ако това е така, на основание 

чл.  25,  ал.  1,  т.  5  от Изборния кодекс да му бъдат  предсрочно 

прекратени  пълномощията.  Доколкото  това  касае  Закона  за 

отбраната  и  въоръжените  сили  (това  е  на  дежурството  на 

колегата Троянов), аз съм изготвила едно писмо до министъра 

на отбраната  като орган,  който прилага  Закона за  отбраната  и 

въоръжените сили, със следното съдържание:

„В Централната избирателна комисия е получено питане 

от  член  на  ОИК – Мездра,  и  възстановен  на  длъжност  военен 

следовател  във  военноследствена  част  гр.  Враца,  считано  от 

17 юни 2011 г.  В питането военният следовател полк.  Кръстев 

иска  преценка  налице  ли  е  несъвместимост  съгласно  чл.  17, 

ал. 1 от Изборния кодекс и ако това е така, на основание чл. 25, 

т.  5  от  Изборния  кодекс  да  му  бъдат  прекратени  предсрочно 

пълномощията.

В  този  смисъл  молим за  Вашето  становище  като  орган, 

прилагащ  Закона  за  отбраната  и  въоръжените  сили  на 

Република България.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  някой 

има становище, моля да го изрази.

(Коментари и предложения за текст на писмото извън 
протокола.)

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  МВР  –  Районно 

управление  Вършец,  ни  информира,  че  във  връзка  с  подадена 

жалба  е  образувана  проверка  и  в  хода  на  проверката  се  е 

установило,  че  изброените  лица,  които  са  гласували  и  са 

отразени  в  основния  и  в  допълнителния  списък  и  техните 

придружители,  не  са  извършили  нарушение  по  смисъла  на 
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Изборния кодекс, не се е установило повторно гласуване, след 

като са отворили чувала и са изброили бюлетините.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 

от НПК преписката е прекратена.

Докладвам ви това за сведение.

Вчера  Министерството  на  външните  работи  предаде  на 

Централната  избирателна  комисия  следните  документи  от 

произведените  избори  извън  територията  на  Република 

България  за  41-ото  Народно  събрание  през  2009  г.  Това  са 

документи  общо  264  папки,  по  които  е  имало  предварително 

производство, което е прекратено.

Това – също за сведение.

Уважаеми колеги, предлагам ви следващото, което ще ви 

докладвам  за  сведение,  ако  прецените,  да  бъде  препратено  на 

Министерския  съвет,  макар  че  според  мен  и  това  не  е 

необходимо.  Търговски  дружество,  регистрирано  на 

територията  на  Република  Турция,  което  се  занимава  с 

търговска  дейност,  основно с  избирателни кутии и  с  всякакви 

материали,  свързани  с  изборите  –  печати,  пломби,  олекотени 

помощни материали, си е изпратило брошурата.

За сведение.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  искам  да  ви 

докладвам едно писмо, което е получено току-що от госпожа Галина 

Събева, сътрудник по политически въпроси в посолството на САЩ в 

София. Писмото е пристигнало по имейл и е със следния текст:

„Уважаема госпожо Медарова, Посолството на САЩ в София 

и  Държавният  департамент  на  САЩ  организират  програма  за 

пътуване до САЩ от 29 октомври до 6 ноември т.г. - заминаване на 

28 октомври, отпътуване от САЩ – на 7 ноември, с цел наблюдаване 

на  президентските  избори  в  САЩ и изучаване  на  добри  изборни 
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практики. До момента участниците в програмата са госпожа Румяна 

Бъчварова, господин Михаил Миков и господин Ремзи Осман. 

Смятаме,  че  за  целите  на  програмата  и  с  оглед  на 

предстоящите  през  2013  г.  в  България  парламентарни  избори,  би 

било добре групата да включва и  представител на ЦИК. По този 

повод  се  обръщаме  към  Вас  за  разрешение  за  участието  на 

госпожа Ралица  Негенцова,  говорител  на  Комисията,  в 

посочената програма.

Програмата  се  финансира  изцяло  от  Държавния 

департамент,  с  изключение  само  на  самолетния  билет  на 

участниците от и до САЩ. Допълнително ще Ви информираме 

за  конкретните  събития  от  програмата,  които  в  момента  се 

уточняват,  както  и  ще  изпратим  официално  писмо-покана  на 

хартиен носител.

Предварително Ви благодарим за съдействието.”

Колеги,  докладвам  ви  писмото  и  ви  предлагам  да 

изразите  становище  по  него.  Също  така  ви  предлагам,  ако  не 

възразявате, да гласуваме едно протоколно решение, с което да 

командироваме  госпожа Негенцова  до  Съединените 

американски  щати  във  връзка  с  отправената  покана,  като 

изплатим разходите за пътуване.

Преди  да  гласуваме  това  мое  предложение имате  ли 

коментари? Разбира се, госпожа Негенцова трябва да заяви има 

ли възможност да поеме пътуването.

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Само преди десетина минути ми 

се обадиха по телефона.  За мен това е  изненада,  защото аз  20 

години съм в ЦИК, нито веднъж не съм пътувала някъде, но ми 

обясниха, че това е индивидуална покана във връзка с работата 

ми през тези години в ЦИК.
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  след  като 

госпожа Негенцова  няма  пречки  да  осъществи  пътуването,  ви 

предлагам  да  гласуваме  едно  решение,  с  което  да  я 

командироваме  от  гледна  точка  на  това  да  й  бъдат  изплатени 

пътните разходи.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение.

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Само да кажа допълнително, че 

всъщност са били поканени трима души и едва вчера или днес е 

получена възможността за още една бройка и те преценяват, че 

с оглед на изборите това би трябвало да бъде представител на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Господин 

Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Благодаря,  госпожо 

председател.

Колеги,  разпространено  ви  е  писмо  с  вх.  № 995  от  17 

август  2012 г. от Министерството на външните работи, с което 

се кани органът по провеждане на изборите, тоест Централната 

избирателна  комисия  да  определи  участници  в  Първи 

международен курс за специализация в областта на режима на 

политическите партии.

Няма  да  ви  чета  писмото,  имате  го  всички  пред  вас, 

имате и програмата на самия семинар.

Федералният  избирателен  институт  на  Мексико 

съвместно  с  Европейската  асоциация  на  служителите, 

организирани  в  провеждане  на  избори,  организират  това 

обучение и канят европейските избирателни служби да участват 

в  международния курс.  Той ще се  проведе от 5 до  9 ноември. 
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Участниците трябва да бъдат служители, заети с регистрация на 

политически  партии,  с  работа  с  политически  партии  в 

изборната  администрация  и  техните  жалби  и  наблюдаване  на 

финансирането на партиите.

Изискванията  за  участие  към  служителя  на 

администрацията  е,  първо,  да  има  позиция  като  началник  на 

отдел  или  на  дирекция  в  изборната  администрация,  да  пътува 

до  Мексико,  за  да  посети  курса,  да  напише  и  да  предаде 

критически анализ-есе за проблемите и предизвикателствата по 

темите  на  курса,  да  даде  лични  данни  и  имейл  адрес  и  да 

напише и предаде финален доклад.

Осигурен е симултанен превод от испански на английски 

и обратно – от английски на испански. Поемат се разходите за 

вътрешния транспорт, така както е описано тук, но в текста на 

английски  е  написано,  че  тези  разходи  се  покриват  на  един 

участник.  Ако  изборната  администрация  реши  да  определи  и 

втори  участник,  тя  трябва  да  покрие  разходите  на  този  втори 

участник.

До 27 август 2012 г. изборната администрация трябва да 

определи  двама  кандидати,  като  вземе  предвид  тяхната 

квалификация.  Най-добре  е  квалифициран  човек  да  участва  в 

курса.  Препоръчва се да има джендър равнопоставеност,  тоест 

мъж и  жена.  До  3  септември  ще се  получи  потвърждение.  До 

10 септември  ще  се  изпратят  книги,  по  които  да  се  ръководи 

участникът  при  изготвяне  на  есето.  До  12  октомври  2012  г. 

трябва  да  се  изпрати  критичният  анализ-есе  съгласно 

утвърдената програма за курс. До 22 октомври 2012 г. трябва да 

се  изпрати  комплект  документи  за  полет  –  кога  ще  тръгне 

участникът, кога ще пристигне, за да може да се уреди неговото 

взимане от летището и настаняване.
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Самият курс е от 5 до 9 ноември.

До  12  декември  участникът  трябва  да  предаде  финален 

доклад, който трябва да включва всички позитивни аспекти на 

този курс за специализация и научените уроци, които могат да 

бъдат  в  помощ на  неговата  работа  и  изпълнение  на  служебни 

задължения.  Докладът  също  трябва  да  включи  и  това  дали 

курсът  е  отговорил  на  неговите  очаквания  или  не  и  ако  не  – 

защо.

Програмата на курса е пет теми. Първата тема е „Ролята 

на  политическите  партии  в  демократичния  режим. 

Класификация  на  политическите  партии.  Възможността  за 

регулация и контрол. Изборни системи и партийни системи.

Втората  тема  е  „Възникване  и  прекратяване  на 

политическите  партии  като  юридически  лица.  Изисквания, 

права и задължения.”

Третата тема е „Вътрешна демокрация. Лидери и подбор 

на кандидати. Вътрешен и външен контрол.”

Четвъртата  тема  е  „Финансиране  и  наблюдаване  на 

финансирането и на механизмите за финансиране”.

Петата  тема  е  „Взаимовръзка  с  изборните 

администрации.  Представителство  на  партиите,  ролята  им  в 

изборната  администрация.  Връзката  и  консултациите  между 

изборната администрация и партиите”.

Това  е  семинарът  –  пет  теми,  пет  дена.  Писмото  се 

получи  по  време  на  моето  дежурство,  затова  ви  го  докладвам 

аз.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

доклада.  Кой  изразява  желание  да  участва?  Господин 

Бояджийски?
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Който  е  съгласен  да  командироваме  господин  Паскал 

Бояджийски  за  участие  в  предстоящия  Първи  международен 

курс за специализация в областта на режима на политическите 

партии,  организиран  от  Федералния  избирателен  институт  на 

Мексико, за периода 5 – 9 ноември и за периода, в който ще се 

осъществи  пътуването  за  този  курс,  като  се  изплатят 

командировъчни за път – отиване и връщане, моля да гласува.

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

Имаме решение.

Заповядайте, госпожо Манахова.

АННА  МАНАХОВА:  Колеги,  във  връзка  с  вече 

докладваната  преписка  с  вх.  №  948  от  1  август  2012  г.  и  с 

трикратно  дадени  указания  за  привеждане  на  решението  на 

ОИК,  с  което на  основание чл.  279,  ал.  2  от  Изборния  кодекс 

следва да бъде уведомена ЦИК за влизане в сила на решението 

на ОИК за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета 

на  кметство  Радовене,  община  Роман,  е  постъпило  ново 

решение от  ОИК – Роман,  копие от  което раздадох  на  всички 

ви. Въпреки дадените указания да ни бъде представена справка 

от  териториалното  звено  на  ГД  „ГРАО”  за  население  към 

днешна  дата,  такава  справка  не  е  представена.  Има  някаква 

извадка  с  дата  17  юли,  предполагам  2012  г.,  но  датата  не  се 

чете, без да има подпис и печат на нея, в която фигурира на два 

пъти с. Радовене – веднъж секция 010, където пише население 

337 човека, след това отново фигурира под въпрос с. Радовене с 

население 8. 

Колеги, честно казано, аз не знам какво да ви предложа и 

какво  решение  да  вземем.  Преди  всичко  трябва  да  обсъдим 

въпроса според мен към кой момент ще изследваме ние броя на 

населението,  тъй  като  общите  избори  са  проведени.  Защото 
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става дума, че този кмет на населено място е избран в общите 

избори.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

доклада на госпожа Манахова. Имате думата за становища.

АННА МАНАХОВА: Аз предлагам с оглед оперативност 

да  изискаме  справка  от  ГД  „ГРАО”  за  населението  към 

настоящия момент на с. Радовене.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението. 

Който е съгласен да бъде изискана официална справка от 

ГД  „ГРАО”  относно  броя  на  избирателите  в  с.  Радовене, 

община Роман, моля да гласува.

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

Имаме решение да се изиска справка. Госпожа Манахова 

ще напише писмо.

Заповядайте, госпожо Маркова.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  № 4  от  21 

август  2012  г.  е  постъпило  заявление  от  политическа  партия 

Единна  народна  партия,  която  е  заявила  участие  в  частичния 

избор  за  кмет  на  кметство  Калофер,  община  Карлово,  област 

Пловдив.

Към  документите  има  пълномощно  от  представляващия 

партията,  който е  упълномощил лицето да  внесе  документите, 

копие от удостоверение от Сметната палата от 5 юни 2012 г. и 

удостоверение за актуално правно състояние от 6 август 2012 г.

В регистъра е отразено, че актуалното състояние е преди 

датата  на  обнародване  на  указа  и  днес  е  представено  ново 

удостоверение  от  Софийски  градски  съд  по  партидата  на 

фирмено  дело  337  от  2008  г.  с  дата  21  август  2012  г.  Това  е 

отразено  и  в  проекта  за  решение.  Изписано  е,  че  към 
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заявленията  са  приложени  удостоверение  за  актуално  правно 

състояние  от  6  август  2011  г.  по  фирмено  дело  337/2008  г.  и 

допълнително  е  представено  удостоверение  за  актуално 

състояние,  издадено на 21 август 2012 г.  от Софийски градски 

съд,  удостоверение  от  Сметната  палата  от  5  юни  2012  г.  за 

внесени  финансови  отчети  за  срока  2009,  2010  и  2011  г.  и 

съответното пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т.  10, ал. 8 и чл. 280, т.  1 от 

Изборния  кодекс  ви  предлагам  Централната  избирателна 

комисия да допусне политическа партия Единна народна партия 

за  участие  в  частичния  избор  за  кмет  на  кметство  Калофер, 

община Карлово, област Пловдив.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Това  ли  е  Вашето 

предложение, колега Маркова?

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  Да,  това  е  моето  предложение, 

защото  и  в  двете  удостоверение  –  от  6  август  и  от  21  август 

направените  сравнения  в  предходни  регистрации  за  частични 

избори в  Софийски градски  съд  в  удостоверението  е  записано 

само  че  вписва  в  регистъра  на  политическите  партии  по 

съответното фирмено дело политическа партия с наименование, 

със  седалище  и  адрес  на  управление  и  устав,  приет  на 

учредителното  събрание  на  16  февруари  2008  г.  Партията  се 

представлява от съответното лице. И е написано: „Настоящото 

удостоверение  отразява  актуалното  състояние,  получено 

вследствие  на  всички извършени промени по партидата  към 6 

август 2012 г.” 

А  в  актуалното  състояние  –  въпроса,  който  госпожа 

Сапунджиева  задава,  не  са  отразени  колективните  органи, 

каквито  и  да  са  те,  на  партията  и  контролните  органи,  които 

подлежат на вписване. Обаче това че те не са отразени, според 
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мен  в  никакъв  случай  не  значи,  че  не  съществуват,  защото 

съдът  преценява  при  регистрация  на  съответната  партия  дали 

изискванията на устава отговарят  на чл.  14,  ал.  1 от закона за 

политическите партии. Тоест, ако са налице всички изисквания 

на  чл.  14,  ал.  1,  точки  1-12,  то  съдът  е  компетентният  орган, 

който  би  трябвало  да  прецени  в  регистърното  производство 

дали да регистрира съответната партия или не.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

настоящият  доклад  ми  дава  повод  да  поставя  въпроса  за 

коректността  на  докладчиците.  Нямам  предвид  конкретния 

докладчик  в  случая.  Когато  докладва  член  на  Централната 

избирателна комисия, аз се доверявам изцяло на това, което той 

докладва,  и  формирам мнението си  дали да гласувам „за”  или 

„против” направеното от него предложение. Само в последните 

няколко  дни  се  натъквам  –  най-отговорно  го  заявявам  за 

протокола!  –  на  няколко  некоректни  доклада  на  членове  на 

Централната  избирателна  комисия  и  разглеждам  случая, 

отнесен  само  към  мен,  което  е  некоректно.  Тоест  аз  бивам 

въвеждана  в  заблуждение,  за  да  гласувам  „за”  или  „против” 

дадено решение. Защото ако докладът е коректен и е подробен, 

аз  ще  гласувам  по  различен  начин  от  този,  в  който  съм 

гласувала,  когато  се  пропускат  съществени  факти  по 

преписката.

Затова  поставям  този  въпрос  по  отношение  на  всички 

нас,  защото  той касае  взаимното ни уважение и  взаимното  ни 

доверие.

И сега, за конкретния случай поставям въпроса и затова 

попитах  колегата  Маркова  това  ли  нейния  доклад.  Да,  в 

удостоверението  за  актуално  състояние  е  записано,  че  тази 

партия  се  представлява  от  председателя  на  партията,  не  е 
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записан ръководният орган,  не е записан и контролният съвет. 

И аз питам, тъй като партията е регистрирана за общите избори 

и по силата на тази си регистрация тя сега има право да участва 

в изборите,  как тази партия е  регистрирана за  общите избори, 

какъв е бил този доклад, кой го е докладвал и как Централната 

избирателна  комисия,  респективно  докладчикът,  който  е 

докладвал  това,  е  преценил,  кое  е  ръководството,  съгласно 

устава,  така  както  изисква  Кодексът  и  че  това  ръководство  е 

взело решението за участието на тази партия в изборите?

Няма значение  коя е  партията,  въпросът  е  принципен и 

касае равенството на политическите субекти пред закона и пред 

Изборния  кодекс  и  Централната  избирателна  комисия  е 

призована  точно  това  да  спазва.  Ако  ние  за  едни  случаи  си 

затваряме очите, а за другите гледаме с полуотворено едно око, 

а  за  трети  с  три  отворени  очи,  включително  и  онова  на 

хипофизата,  нямаме  какво  да  правим  тук.  Заявявам  го  най-

отговорно,  колеги,  и  не  случайно  започнах  с  коректността  на 

докладчиците,  защото  аз  вярвам  на  всички,  които  седят  тук 

около тази маса.

Преди  да  бъде  извършено  гласуването  настоявам  да  се 

направи  проверка,  да  се  вземат  документите  за  регистрацията 

на  общите  избори,  да  се  види  какви  са  представените 

документи, дали удостоверението за актуално състояние е било 

същото  и  да  видим  решението  за  регистрацията  за  общите 

избори е отговаряло на изискванията.

МАРИАНА ХРИСТОВА: И това ще промени факта дали 

те са регистрирани?

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Не, но това ще промени моя 

вот сега. Защото аз много добре си спомням, че съм гласувала 

„за” и съм подкрепила регистрацията, сега също ще я подкрепя. 
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Но  ако  се  окаже,  че  нямаме  решение  на  ръководството, 

оторизирано по устава,  сега  ще гласувам „против”,  за  да  ми е 

чиста съвестта.

МАРИАНА ХРИСТОВА:  Аз  съм абсолютно съгласна  за 

коректността на докладите, но това не може да бъде основание 

да откажем регистрацията сега.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Има  ли  някаква  пречка  да 

бъде  извършена  тази  проверка,  за  която  аз  моля  –  за 

регистрацията на общите избори дали имаме взето решение.

МАРИАНА  ХРИСТОВА:  нямаме  задължение  по 

Изборния кодекс да извършваме проверка на вече извършените 

регистрации.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

доклада  на  госпожа  Маркова.  Госпожа  Маркова  предложи 

проект  за  решение  за  регистрация.  Госпожа  Сапунджиева 

предложи  да  се  направи  съответна  справка.  Ще  подложа  на 

гласуване и двете.

(Коментари извън протокола.)
САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  С  оглед  отказа  на 

докладчика по преписката колегата Елена Маркова да докладва 

представената  преписка  за  регистрацията  за  общите избори на 

Единна народна партия, докладвам на Централната избирателна 

комисия,  че  удостоверението  за  актуално  състояние, 

представено  за  регистрация  в  общите  избори,  издадено  от 

Софийски градски съд на 20 юли 2011 г. от Фирмено отделение, 

с  което  удостоверява,  че  на  основание  чл.  9  от  Закона  за 

политическите  партии  с  решение  от  14  юни  2008  г.  вписва  в 

регистъра  на  политическите  партии под № 362,  том 12,  стр.  5 

по  фирмено  дело  337  от  2008  г.  политическа  партия  с 

наименование  „Единна  народна партия”  със  седалище и  адрес 
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на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „Тулово” № 3 и 

устав,  приет  на  учредително  събрание,  проведено  на  16 

февруари  2008  г.  Партията  се  представлява  от  председателя 

Мария  Василева  Капон,  вписан  с  решение  на  СГС  от  14  юни 

2008  г.  Настоящото  отразява  актуалното  състояние  по 

партидата към датата на издаване на удостоверението и датите 

на  насрочване  на  изборите  в  2011  г.  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката  и  за  общински  съветници  и 

кметове.  Настоящото  удостоверение  се  издава  на  основание 

чл. 82, ал. 3 и чл. 89, ал. 3 от Изборния кодекс, за да послужи 

пред Централната избирателна комисия.

С оглед на докладваното ви, колеги, задавам въпроса: как 

Централната  избирателна  комисия  е  регистрирала  тази  партия 

за  участие  в  общите  избори,  когато  тук  липсват  данни  за 

органа,  който  има  право  да  вземе  решение  съгласно  устава, 

след  като  целият  орган  не  е  изписан  тук,  а  е  изписано  само 

името  на  председателя  на  партията?  Как  Централната 

избирателна  комисия  прецени,  че  имаме  такова  решение  за 

участие в изборите. И настоявам да се формира комисия, която 

да извърши проверка за регистрацията на тази партия за общите 

избори  и  гласувам  против  регистрацията  й  на  тези  настоящи 

избори.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

становищата.  Има  ли  някой,  който  да  изрази  допълнителен 

коментар  по  въпроса  с  регистрацията  на  Единна  народна 

партия?  Имате  думата,  колеги.  Имате  ли  коментари, 

възражения,  забележки,  становища,  които  да  желаете  да 

изразите преди гласуването? В момента разглеждаме проекта за 

решение за регистрация на Единна народна партия за участие в 

частичния избор на Единна народна партия.
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Ако  няма  други  коментари,  възражения  или  забележки, 

който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува.

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

Имаме Решение № 2010:

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия  „ЕДИННА 

НАРОДНА  ПАРТИЯ”,  подписано  от  представляващия  и 

председател на партията Мария Василева Капон, заведено под № 4 

на 21 август 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии 

за участие в частичния избор за кмет на кметство Калофер, община 

Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 06.08.2012 г. от СГС – 

ФО,  1  състав,  по  ф.д.  №  337/2008  г.;  допълнително  представено 

удостоверение за актуално състояние, издадено на 21.08.2012 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. 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.

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 Калофер, община 

Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия  „ЕДИННА 

НАРОДНА  ПАРТИЯ”,  подписано  от  представляващия  и 
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председател на партията Мария Василева Капон, заведено под № 4 

на 21 август 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии 

за участие в частичния избор за кмет на кметство Калофер, община 

Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 

правно състояние на партията, издадено на 06.08.2012 г. от СГС – 

ФО,  1  състав,  по  ф.д.  №  337/2008  г.;  допълнително  представено 

удостоверение за актуално състояние, издадено на 21.08.2012 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. 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.

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 Калофер, община 

Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 2012 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и 

чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА  политическа  партия  „ЕДИННА  НАРОДНА 

ПАРТИЯ”  за  участие  в  частичния  избор  за  кмет  на  кметство 

Калофер, община Карлово, област Пловдив, насрочен на 7 октомври 

2012 г.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до 24 часа от съобщаването му.”
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Заповядайте, госпожо Сапунджиева,  да изразите особеното 

си мнение.

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Гласувах против това  решение, 

защото  считам,  че  когато  Централната  избирателна  комисия е 

извършила нещо в нарушение на закона,  то не би следвало да се 

мултиплицира по-нататък и следва да отстрани направената грешка.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли други особени 

мнения? Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Не  е  точно  особено  мнение. 

Подкрепям  изразеното  от  госпожа  Сапунджиева,  но  искам  да 

благодаря  на  госпожа  Маркова  за  коректния  доклад.  При 

всички  случаи  Централната  избирателна  комисия  трябва  да 

бъде  уведомявана  за  всички  факти  и  обстоятелства,  които  да 

формират  мнението  на  всеки  отделен  член  на  Комисията, 

независимо какво решение ще подкрепи в крайна сметка.

Но  съм  против  отношението,  което  тя  демонстрира  по 

повод  на  молба  от  член  на  Комисията.  Дежурните  членове, 

дори да не са направили забележка, няма никакъв проблем да се 

реши в един последващ момент и да се приеме решение да се 

дадат  или допълнителни указания  на съответните  участници в 

изборния процес, за да се прекратят нарушенията на Изборния 

кодекс.  Или  пък  други  пропуски  в  цялостната  работа  по 

регистрация и подаване на заявления.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожо Солакова, 

моля  да  докладвате  за  възнагражденията  на  сътрудниците  на 

ЦИК.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с оглед на това, че може 

би  няма  да  има  заседание  до  края  на  месеца,  предлагам  да 

приемем  решение  за  размера  на  възнагражденията  на 

гражданските  договори  за  м.  август  на  двете  групи  лица  – 
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двамата  служители  на  Министерския  съвет  и  сътрудниците, 

които подпомагат нашата дейност.

Възнагражденията  са  в  същия  размер,  в  който  Работна 

група 1.7. предложи за м. юли.

За  сътрудниците  към  ЦИК  съразмерно  на  времето,  в 

което са на работа, по  … лева:

Красимира  Манолова  –  до  15  август  включително,  … 

лева (разликата до … лв.) 

Айгюн Ахмедов – от 15 август

Кирил Пенев – от 8 август

Лиляна Тошева – от 1 август.

За служителите от Министерския съвет:

Славчо Стоянов – … лв.

Таня Миланова – … лв.

Гражданските  договори  ще  бъдат  изготвени  в  края  на 

месеца.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  който  е 

съгласен, моля да гласува.

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

Имаме решение.

Госпожа  Маркова  има  думата  да  прочете  писмото  до 

министъра на отбраната.

ЕЛЕНА  МАРКОВА:  „Уважаеми  господин  министър, 

съгласно протоколно решение на Централната избирателна комисия 

от 22 август 2012 г.  приложено Ви изпращаме копие на молба от 

полковник  Валери  Кръстев  Кръстев,  възстановен  на  длъжност 

военен следовател във военно-следствен участък гр. Враца, считано 

от 17.06.2011 г. 

Молим за Вашето становище като орган, прилагащ Закона за 

отбраната  и  въоръжените  сили  на  Република  България,  е  ли 
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полковник  Валери  Кръстев  Кръстев  военнослужещ  във 

Въоръжените сили на Република България.”

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Госпожо председател,  ако може 

преди  да  приключим  заседанието  да  докладвам  писмото  до  ГД 

„ГРАО”:

„Уважеми господин Гетов,

Съгласно решение на Централната избирателна комисия по 

протокол от 22 август 2012 г. Ви уведомяваме за следното:

Централната  избирателна  комисия  счита  образците  на 

избирателните  списъци  за  произвеждане  на  местен  референдум, 

приложени  към  горецитираното  писмо,  са  съобразени  с 

изискванията на Изборния кодекс.

На  основание  чл.  30,  ал.  6  от  Закона  за  пряко  участие  на 

гражданите  в  държавната  власт  и  местното  самоуправление 

общинският съвет е компетентен да утвърждава изборни книжа за 

местен  референдум.  За  всеки  конкретен  местен  референдум 

изборните  книжа  следва  да  се  утвърдят  от  съответния  общински 

съвет.

По поставените във Вашето писмо въпроси комисията счита, 

както следва:

По точка 1: Достатъчно е изписването само на „Избирателен 

списък” без „част І”.

По  точка  2:  Правното  основание  за  изготвяне  на  списъка 

освен „чл. 62, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс” да се добави и „във 

връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗПУГДВМС”.

По точка 3:  Текстът „изборния ден” следва да се замени с 

думите „датата на насрочване на местния референдум”.

По  точка  4:  В  четвъртата  колона  на  допълнителния 

избирателен списък да остане само текстът „Постоянен адрес”.”
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението за отговор. 

Ако  нямате  възражения  или  забележки,  който  е  съгласен, 

моля да гласува.

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

Имаме решение.

Следващото редовно заседание е на 3 септември от 14 ч.

(Закрито в 17,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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