
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 190

На 24 септември 2012 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Хронограма  за  частични  избори  за  кметове  на  кметства 

Лиляк и Радовене на 18 ноември 2012 г. 

Докладва: Силва Дюкенджиева
2.  Регистрация  на  партии и коалиции от  партии в  ЦИК за 

участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  кметство  Лиляк,  община 

Търговище, област Търговище и кметство Радовене, община Роман, 

област Враца, на 18 ноември 2012 г. 

Докладва: Румяна Сидерова
3. Регистрация  на  партии,  коалиции  от  партии,  местни 

коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичните 

избори за кметове на кметства на 18 ноември 2012 г. 

Докладват: Румяна Сидерова
4. Регистрация  на  кандидатите  за  кметове  за  участие  в 

частичните избори за кметове на кметства на 18 ноември 2012 г. 

Докладват: Румяна Сидерова 
5. Писмо до главния секретар на Министерския съвет Росен 

Желязков относно предоставяне на сграда на ЦИК. 

Докладва: Севинч Солакова



6. Писмо от БНБ във връзка с възстановяване на депозити на 

три партии.

Докладва: Паскал Бояджийски
7. Промяна в състава на ОИК – Куклен. 

Докладва: Румяна Сидерова
8. Възнаграждения на сътрудниците на ЦИК за м. септември 

2012 г. 

Докладва: Севинч Солакова
9. Искане от ОД на МВР – Пловдив, на информация относно 

упражняване на избирателни права на двама граждани. 

Докладва: Венцислав Караджов
10. Отказ  за  образуване  на  досъдебно  производство  от 

Районна прокуратура – Девня. 

Докладва: Румяна Сидерова
11. Писмо  от  ГД  „ГРАО”  за  извършена  проверка  на 

кандидатите за кмет на кметство в изборите на 7 октомври 2012 г. 

Докладва: Румяна Сидерова
12. Писмо от ОД на МВР – Пазарджик. 

Докладва: Паскал Бояджийски
13. Искане  за  издаване  на  удостоверение  за  упражнени 

изборни права от Марина Маринова.

Докладва: Венцислав Караджов
14. Писмо от Окръжна прокуратура – Кърджали. 

Докладва: Венцислав Караджов
15. Искане от кмета на Община Иваново. 

Докладва: Венцислав Караджов
16. Възнаграждения на ОИК - Пловдив.

Докладва: Венцислав Караджов. 
17. Възнаграждения на ОИК – Силистра.

Докладва: Венцислав Караджов
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18. Възнаграждения на ОИК – Дряново. 

Докладва: Румяна Сидерова
19. Възнаграждения на ОИК – Петрич.

Докладва: Силва Дюкенджиева

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 

Мария  Мусорлиева,  Мая  Андреева,  Румяна  Сидерова,  Сабрие 

Сапунджиева,  Севинч  Солакова,  Анна  Колушева-Манахова, 

Валентин  Бойкинов,  Венцислав  Караджов,   Владимир  Христов, 

Гергана  Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Красимир 

Калинов, Мариана Христова, Паскал Бояджийски, Ралица Негенцова 

и Силва Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА: Бисер Троянов и Иванка Грозева.

Заседанието  бе  открито  в  14,50  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 24 

септември  2012 г.

Разполагате  с  дневния  ред.  Имате  ли  възражения  или 

забележки по дневния ред или предложения за допълнителни точки, 

които  да  бъдат  включени  в  него?  –  Ако  няма,  продължаваме 

заседанието по обявения дневен ред. Тъй като госпожа Содерова в 

момента  не  е  в  залата,  давам  думата  на  госпожа  Солакова  да 

докладва 

5.  Писмо  до  главния  секретар  на  Министерския  съвет 
Росен Желязков относно предоставяне на сграда на ЦИК. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  с  това  писмо  искаме  да 

напомним на главния секретар за поетото обещание на проведената 

среща на 23 юли т.г., че още през м. август, дори до 15 август той 

каза,  че  ще  ни  предостави  информация  за  възможните  решения 

относно  сградния  фонд  за  ползване  от  Централната  избирателна 

комисия.  Тъй  като  до  този  момент  такава  информация  няма,  а 

тристранното споразумение с изтичането на срока на 31 октомври 

2012 г. ще бъде прекратено, както и тогава си говорихме, точно в 

този момент Централната избирателна комисия ще бъде затруднена 

да изпълнява своите функции дотолкова, доколкото няма да може да 

разполага с условия за подготовка на заседанията и организация на 

работата  по  насрочените  частични  и  нови  избори,  а  по 

предварителни  разчети  имаме  нагласата  да  подготвим  част  от 

документите във връзка с организацията на парламентарните избори 

през 2013 г. 

Предлагам ви следния проект на писмото: 

„Уважаеми господин Желязков,

В изпълнение на решение на ЦИК от 24 септември 2012 г. 

напомняме,  че  споразумението  за  материално-техническото 

осигуряване  и  за  финансирането  на  разходите  по  издръжката  на 

централната  избирателна  комисия  се  прекратява  на  31  октомври 

2012 г.  поради изтичане на  срока.  До настоящия момент ЦИК не 

разполага  с  информация  относно  възможните  решения  за 

предоставяне на сграда с подходящи зали и помещения за ползване 

от комисията. 

С прекратяването на споразумението дейността на ЦИК ще 

бъде сериозно затруднена и тя няма да има възможност да изпълнява 

функциите,  възложени  от  Изборния  кодекс.  Ще  се  затрудни 

подготовката и провеждането на заседания във връзка с насрочените 

от  Президента  на  републиката  и  предстоящи  нови  и  частични 
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избори,  а  също  така  и  във  връзка  с  подготовката  на  изборите  за 

народни представители през 2013 г.

На проведена среща с Вас на 23.07.2012 г. в ЦИК уверихте 

комисията,  че  още  през  м.  август  ще  предоставите  информация 

относно  свободния  сграден  фонд  –  държавна  собственост,  за 

изразяване на становище от ЦИК по целесъобразност преди внасяне 

на проекта на решение на заседание на Министерския съвет.

Приемането  на  решение  преди  изтичане  на  срока  на 

споразумението ще даде възможност на комисията да се премести и 

да работи без да се нарушава нормалният ритъм на работа.  

Очакваме Вашето съдействие и необходимата информация в 

най-кратък срок.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението за писмо на госпожа Солакова. Имате ли възражения 

срещу текста или предложения за допълнения? 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Аз  предлагам  да  бъде 

включено  и  напомняне  към  главния  секретар,  че  следва  да 

започнат  преговори  с  Народното  събрание,  в  случай  че  няма 

друга  възможност  да  ни  бъде  предоставена  сграда,  защото 

срокът изтича и аз не виждам да отправяме впоследствие друго 

писмо,  с  което  да  напомняме,  че  трябва  да  започнат  някакви 

преговори.  Те  трябва  да  направят  предложение  до  Народното 

събрание.  Евентуално  аз  бих  предложил  изречението  „На 

проведена  среща  с  Вас  на  23  юли  2012  г.  в  ЦИК  уверихте 

комисията, че още през м. август ще предоставите информация 

относно  свободния  сграден  фонд  –  държавна  собственост  или 

друга  алтернатива,  която  би  предоставила  разрешение  за 

намиране на сграда с подходящи зали и помещения за ползване 

от Централната избирателна комисия”. Или нещо подобно. 

(Коментари и уточнения извън протокола.)
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ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА:

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Госпожо  Солакова,  да 

формулирате промяната. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз бих добавила нов абзац: „В тази 

връзка предлагаме да бъдат обмислени всички възможни варианти за 

решаването на проблема в кратък срок.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте  допълнението. 

Имате  ли  други  предложения?  –  Ако  няма,  който  е  съгласен  с 

предложения текст заедно с корекциите, моля да гласува. 

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

Имаме решение да се изпрати писмото с коригирания текст. 

13.  Искане  за  издаване  на  удостоверение  за  упражнени 
изборни права от Мариана Маринова.

Господин Караджов, заповядайте да докладвате. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, на предното 

заседание обсъдихме едно искане с вх. № 1058 от 17.09.2012 г.  от 

Марина Маринова, която искаше да й бъде издадено удостоверение, 

че  е  гласувала  в  парламентарните  измори  през  2009  г.   в 

Посолството на Република България в гр. Брюксел – Белгия. След 

като  извършихме  необходимата  проверка,  Марина  Маринова  не 

беше установено да фигурира в избирателния списък на тази секция 

в Брюксел, Белгия. 

Поради тази причина аз ви предлагам да изпратим писмо със 

следното съдържание до Марина Маринова: 

„Уважаема госпожо Маринова,

След  извършена  проверка  в  Централната  избирателна 

комисия беше установено, че името Ви не присъства в избирателния 

списък  на  посочената  от  Вас  секция  (посолството  на  Република 

България в град Брюксел, Белгия).
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Молим да посочите конкретния номер на секцията, в която 

сте гласували на парламентарните избори през 2009 г.”

Няма данни госпожа Маринова да е упражнила правото си на 

глас в тази секция, за която тя твърди, че е упражнила това право и 

иска да й бъде издадено удостоверение. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Възражения? 

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

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

Приема се. 

9.  Искане  от  ОД  на  МВР  –  Пловдив,  на  информация 
относно упражняване на избирателни права на двама граждани. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  ОД  на  МВР  –  Пловдив, 

сектор  „Противодействие  на  икономическата  престъпност”,  са 

ни  изпратили  искане  във  връзка  с  водено  разследване  по 

досъдебно  производство  №  388/2012  г.  по  описа  на  сектор 

„Противодействие  на  икономическата  престъпност”.  Молят  да 

им  бъде  отговорено  писмено  дали  лицата  Спас  Иванов 

Владимиров с настоящ адрес в гр. Хисаря и с постоянен адрес в 

гр. Пловдив, и Милена Ангелова Владимирова с настоящ адрес 

в  Хисаря  и  постоянен  адрес  в  Пловдив,  са  осъществили 

избирателното  си  право  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  Република  България  и  за  общински 

съветници  и  кметове  през  2011  г.  и  ако  са  осъществили  това 

свое право – къде, кога е станало това. 

Аз ви предлагам това писмо от сектор „Противодействие 

на  икономическата  престъпност”  при  Областната  дирекция  на 

МВР  в  гр.  Пловдив  да  бъде  изпратено  по  компетентност  на 

ОИК  –  Хисаря  и  на  ОИК  –  Пловдив,  със  следното 

придружително писмо: 
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„До  ОД на МВР – ПЛОВДИВ

Сектор „Противодействие на икономическата престъпност”

Разследващ полицай Петър Турийски

В  изпълнение  на  протоколно  решение  на  ЦИК  от 

24 септември 2012 г.  по  компетентност  Ви изпращаме писмо рег. 

№ ДП ЗМ-388/2012 г.  от  18.09.2012 г.  на  ОД на МВР – Пловдив, 

сектор „Противодействие на икономическата престъпност”.”

(Коментари и уточнения извън протокола.)
Да го изпратим до ГД „ГРАО”? – Добре,  изпращаме го до 

Главна  дирекция  „ГРАО”  при  МРРБ  с  копие  до  ОД  на  МВР  – 

Пловдив,  сектор  „Противодействие  на  икономическата 

престъпност”.

„Уважаеми господин Гетов,

В  изпълнение  на  протоколно  решение  на  ЦИК  от 

24 септември 2012 г.  по  компетентност  Ви изпращаме писмо рег. 

№ ДП ЗМ-388/2012 г.  от  18.09.2012 г.  на  ОД на МВР – Пловдив, 

сектор „Противодействие на икономическата престъпност”.

Приложение: съгласно текста.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението писмото да се изпрати до Главна дирекция „ГРАО” с 

копие  до  служителя  в  Областната  дирекция  на  МВР  –  Пловдив. 

Възражения? 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Приема се. 

14. Писмо от Окръжна прокуратура – Кърджали. 
ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Да  ви  докладвам  още  едно 

писмо. То е едно писмо с доста дълга история и е от Окръжна 

прокуратура  –  Кърджали.  От  шест  месеца  си  кореспондират  с 

нас по един и същи случай, касаещ гражданина Керим Мюмюн 
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Мюмюн, който е с постоянен адрес в гр. … , ул. … № ... Питат 

едни и същи въпроси, съответно дали е имал право да гласува в 

секцията  в  чужбина  № 294700121  и  №  294700122,  дали  бил 

включен  в  забранителния  списък  и  дали  бил  гласувал  в 

България. 

Тъй като няколко пъти сме отговаряли, ви предлагам да 

отговорим по следния начин: 

„До ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – КЪРДЖАЛИ

ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ

На вниманието на следовател Х. Василев

На рег. № 6437/20.09.2012 г.

Уважаеми господин Василев, 

В отговор на Ваше писмо рег. № 4772 от 29.06.2012 г. ЦИК с 

изх. № 646/16.07.2012 г. Ви е изпратила оригиналните избирателни 

списъци  на  секции  №  294700121  и  №  294700122  в  Република 

Турция, гр. Измир, община Борнова. (Това са двете секции, които 

той иска.)

Във връзка с Ваше писмо с рег. № 5133 от 16.07.2012 г. ЦИК 

Ви е отговорила, че списъците на лицата, които не могат да бъдат 

дописвани в избирателните списъци в изборния ден, се изготвят за 

всеки  вид  избори  по  избирателни  секции.  След  приключване  на 

гласуването  се  предават  за  съхранение  на  общинската 

администрация  от  СИК  заедно  с  останалите  изборни  книжа. 

Достъпът  до  тези  книжа  се  разрешава  от  съответната  общинска 

избирателна  комисия  по  реда  на  Решение  №  1098-ПВР/МИ  от 

6 октомври 2011 г. на ЦИК по искане на разследващия орган.” 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз считам,  че  това писмо,  което 

докладва  господин  Караджов,  трябва  да  се  допълни.  Там, 

където се говори за забранителните списъци, списъци не трябва 

да  се  членува  и  изречението  да  стане:  „Списъци  на  лицата, 
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които не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в 

изборния  ден,  се  изготвят  само  за  лицата,  гласували  в 

страната”,  защото  такива  списъци  няма  за  чужбина.  Или  „се 

изготвят само за гласуване в страната по избирателни секции за 

всеки вид избор”. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Освен  това  след  като 

опишеш тези списъци, пиши в скоби по чл. 87, ал. 1, т. 3, защото 

забранителни списъци няма. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Тогава писмото става така: 

„В отговор на Ваше писмо рег. № 4772 от 29.06.2012 г. ЦИК с 

изх. № 646/16.07.2012 г. Ви е изпратила оригиналните избирателни 

списъци  на  секции  №  294700121  и  №  294700122  в  Република 

Турция, гр. Измир, община Борнова.

Във връзка с Ваше писмо рег. № 5133 от 16.07.2012 г. ЦИК 

Ви е  отговорила,  че  списъци на  лицата,  които не  могат  да  бъдат 

дописвани  в  избирателните  списъци  в  изборния  ден,  се  изготвят 

само  за  лицата,  гласуващи  в  страната,  за  всеки  вид  избори  по 

избирателни секции. След приключване на гласуването се предават 

от  СИК за  съхранение  с  останалите  изборни книжа.  Достъпът  до 

тези  книжа  се  разрешава  от  съответната  общинска  избирателна 

комисия по реда на Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. 

на ЦИК по искане на разследващия орган.”

Ако сте съгласни с тези промени? Освен писмото, аз ще 

се  обадя  на  телефона  от  бланката,  ще  се  опитам  да  издиря 

следователя и ще го уведомя. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложенията  за  корекции  на  писмото.  Има  ли  други 

предложения? – Ако няма, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15, против – 1. 

Приема се. 
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1. Хронограма за частични избори за кметове на кметства 
Лиляк и Радовене на 18 ноември 2012 г. 

Заповядайте,  госпожо  Дюкенджиева,  да  докладвате 

хронограмата  за  частични  избори  за  кметове  на  кметства  на 

18 ноември 2012 г. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Уважаеми  колеги,  с  укази 

№ 319  и  №  320  от  10  септември  2012  г.  на  президента  на 

Република България са насрочени два частични избора: за кмет 

на кметство Лиляк и за кмет на кметство Радовене.  Предлагам 

на  вашето  внимание  проект  на  хронограма  за  тези  частични 

избори. 

Срокът  за  регистрации  на  партиите  в  Централната 

избирателна комисия изтича на 3 октомври. За дата 6 месеца преди 

изборния ден съгласно чл. 3, ал. 4 и 5 и чл. 4, ал. 5 и 6 от Изборния 

кодекс  се  счита  датата  17  май  2012  г.  включително.  Общинската 

избирателна комисия започва своята работа на 9 октомври 2012 г. 
ХРОНОГРАМА

за частични избори за кметове на кметства на 18 ноември 2012 г. 

№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

1. Президентът  на  републиката 
насрочва  частични  избори  за 
кметове на кметства

Чл. 279, ал. 5 Указ № 319 от 
10.09.2012 г. и
Указ № 320 от 
10.09.2012 г.

(ДВ, 
бр. 72/2012 г.)

2. ЦИК утвърждава  образците  на 
изборните книжа за частичните 
избори за кметове

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

(ДВ, бр. 72 от 
21.09.2012 г.)

7.09.2012 г.

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

Решение 
№ 1641-МИ 

от 
20.02.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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

Решение 
№ 1640-МИ 

от 
20.02.2012 г.

5. Извършената  в  ЦИК  реги-
страция  на  партии и  коалиции 
от партии за участие в общите 
избори за общински съветници 
и  кметове  запазва  действието 
си.  Партиите  и  коалиции  от 
партии  представят  в  ЦИК 
заявление  за  участие  в 
частичните  избори  за  кметове 
на кметства
Решение  №  1496-МИ  от 
17.11.2011 г.
Нерегистрираните за  участие в 
общите  избори  за  общински 
съветници и кметове партии се 
регистрират в ЦИК
Решение  №  1496-МИ  от 
17.11.2011 г.

Чл. 280, т. 1

Чл. 280, т. 3

- 45 дни 3.10.2012 г.

6. ЦИК  регистрира  партии/ 
допуска  вече  регистрирани 
партии и коалиции за участие в 
частичните  избори  за  кметове 
на кметства

Чл. 280, т. 1 и 
3

- 45 дни 3.10.2012 г.

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

Чл. 280, т. 3
Чл. 26, ал. 1, 

т. 1 и 3

- 42 дни 6.10.2012 г.

8. Коалициите  от  партии 
представят в ЦИК заявление за 
регистрация  в  частичните 
избори за кметове на кметства

Чл. 91, ал. 2 
и 4

Чл. 280, т. 3

- 40 дни 8.10.2012 г.

9. ЦИК  незабавно  регистрира/ 
допуска  до  участие  партия  за 
участие в частичните избори за 
кметове на кметства в случаите, 
когато отказът за регистра-ция/
за участие по чл. 90, ал. 2 от ИК 
е отменен от ВАС

Чл. 280, т. 3
Чл. 26, ал. 1, 

т. 1 и 3

- 40 дни 8.10.2012 г.

10. ЦИК регистрира коалициите от 
партии за участие в частичните 
избори за кметове на кметства

Чл. 91, ал. 2
Чл. 280, т. 3

- 40 дни 8.10.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

11. ЦИК с решение извършва про-
мени  в  състава  на  регистрира-
ните  и  допуснати  до  участие 
коалиции  от  партии  за  ча-
стичните избори за кметове на 
кметства

Чл. 280, т. 3
Чл. 26, ал. 1, 

т. 1 и 3

- 40 дни 8.10.2012 г.

12. ГД  “Изпълнение  на  наказа-
нията”  в  Министерството  на 
правосъдието предоставя на ГД 
“ГРАО” в МРРБ данни за лица-
та,  изтърпяващи наказание  ли-
шаване  от  свобода  за  автома-
тизираното  им  заличаване  от 
избирателните списъци

Чл. 280, т. 7 и 
Чл. 26, ал. 1, 

т. 1 и 3

- 40 дни 8.10.2012 г.

13. Кметовете  на  общините  опре-
делят  местата  за  обявяване  на 
избирателните  списъци  и 
уведомяват ОИК

Чл. 26, ал. 1, 
т. 1

- 40 дни 8.10.2012 г.

14. Гражданите  на  друга  държава-
членка на ЕС, които желаят да 
бъдат вписани в избирателните 
списъци  за  частичните  избори 
за кметове на кметства и не са 
били  вписани  в  избирателните 
списъци – част ІІ, в изборите на 
23 октомври 2011 г., представят 
декларация  по  образец  в 
общинската  администрация  по 
адреса  на  пребиваване  на 
територията  на  съответното 
населено  място.  Вписаните  в 
избирателните  списъци  –  част 
ІІ,  подават  нова  декларация 
само при промяна на някои от 
декларираните обстоятелства

Чл. 63, ал. 1
и ал. 2

- 40 дни 8.10.2012 г.

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

Чл. 138 - 40 дни 8.10.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

16. Електронните  медии,  с  изклю-
чение  на  БНТ,  БНР  и  техните 
регионални центрове определят 
и обявяват на интернет страни-
цата  си  условията,  реда  и  та-
рифите за предоставяне на вре-
ме  за  отразяване  на  предиз-
борната кампания на партиите, 
коалициите  от  партии  и  ини-
циативните  комитети  и  ги  из-
пращат  на  Сметната  палата. 
Електронните  медии  с  нацио-
нален  обхват  предоставят  тези 
условия, ред и тарифи на ЦИК. 
Електронните  медии  с  регио-
нален  и  местен  обхват  предо-
ставят  тези  условия,  ред  и 
тарифи на ОИК

Чл. 148, ал. 2 
и 3

- 40 дни 8.10.2012 г.

17. ЦИК  изпраща  на  ОИК  списък 
на регистрираните и допуснати 
до  участие  партии и  коалиции 
от партии, както и информация 
за  извършените  промени  в 
състава  на  коалициите  от 
партии  незабавно  след 
приключване  на  регистрацията 
в частичните избори за кметове 
на кметства

Чл. 93
Чл. 280, т. 3
Чл. 26, ал. 1, 

т. 1 и 3

- 39 дни 9.10.2012 г.

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

Решение 
№ 1533-МИ 

от 
15.12.2011 г.

19. Кметовете на общините образу-
ват  със  заповед  избирателните 
секции  на  територията  на 
общината  и  утвърждават 
тяхната номерация и адрес.
Заповедта  на  кмета  се  обявява 
публично

Чл. 71, ал. 2 и 
3

Чл. 280, т. 6

- 35 дни 13.10.2012 г.

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

Решение 
№ 1544-МИ 

от 
20.12.2011 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

21. Партиите  и  коалициите  от 
партии  могат  да  подадат 
заявление за заличаване
от  състава  на  коалицията 
наименованието  на  партия, 
която я е напуснала,
за  частичните  избори  за 
кметове на кметства

Чл. 280, т. 4 
Чл. 26, ал. 1, 

т. 1 и 3

- 35 дни 13.10.2012 г.

22. ЦИК  заличава  от 
наименованието  на  коалицията 
от партии партиите,
които са напуснали състава й, и 
отбелязва  в  регистъра 
промените в наименованието й 
в частичните избори за кметове 
на кметства

Чл. 280, т. 4 
Чл. 26, ал. 1, 

т. 1 и 3

- 35 дни 13.10.2012 г.

23. Партия,  включена в състава на 
коалиция от партии, която след 
регистрацията на коалицията от 
партии напусне състава й, може 
да
участва в частичните избори за 
кметове  на  кметства 
самостоятелно

Чл. 280, т. 4 - 35 дни 13.10.2012 г.

24. Партиите  и  коалициите  от 
партии,  егистрирани/допуснати 
до  участие  в  ЦИК,  както  и 
образуваните  местни  коалиции 
от партии, които ще участват в
частичните  избори  за  кметове 
на  кметства  се  регистрират  в 
ОИК

Чл. 280, т. 4 - 35 дни 13.10.2012 г.

25. Инициативните  комитети 
представят в ОИК заявление за 
регистрация,  подписано  от 
всички  членове  на 
инициативния  комитет,  за 
участие в частичните избори за 
кметове на кметства

Чл. 280, т. 4
Чл. 26, ал 1, 

т. 1 и 3

- 35 дни 13.10.2012 г.

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

Решение № 
1644-МИ от 
21.02.2012 г.

27. Кметовете  на  общините 
изпращат  на  ГД  “ГРАО”  в 
МРРБ  списък  с  адресите  на 
избирателните  секции  и 
уведомяват ОИК

Чл. 280, т. 6 - 35 дни 13.10.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

28. ЦИК определя условията и реда 
за участие на наблюдатели

Решение № 
1680-МИ от 
5.03.2012 г.

29. Кметовете  на  общините 
предават на ГД “ГРАО” в МРРБ 
данни  за  автоматизирано 
отпечатване  на  избирателните 
списъци  за  частичните  избори 
за кметове на кметства – част ІІ

Чл. 52, ал. 5 - 35 дни 13.10.2012 г.

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

Чл. 280, т. 5 - 30 дни 18.10.2012 г.

31. ОИК  регистрират  кандидатите 
за кметове на кметства

Чл. 126, ал. 3
Чл. 280, т. 5

- 30 дни 18.10.2012 г.

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

Чл. 280, т. 5 и 
9

- 30 дни 18.10.2012 г.

33. ОИК  чрез  жребий  определят 
реда за представяне на кандида-
тите  в  различните  форми  на 
предизборната  кампания  по 
регионалните  радио-  и  телеви-
зионни  центрове  и  обявяват 
определения от жребия ред

Чл. 280, т. 5 и 
9

- 30 дни 18.10.2012 г.

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

Чл. 71, ал. 6 - 30 дни 18.10.2012 г.

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

Чл. 176, ал. 1 - 30 дни 18.10.2012 г.

36. Откриване  на  предизборната 
кампания

Чл. 128
Чл. 280, т. 9

- 30 дни От
19.10.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

37. ОИК  изпращат  на  ЦИК  за 
проверка  списък  с  данни  за 
регистрираните  кандидати  за 
кметове на кметства

Чл. 280, т. 5
Чл. 26, ал. 1, 

т. 1 и 3

- 29 дни 19.10.2012 г.

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

Чл. 125, ал. 4 - 29 дни 19.10.2012 г.

39. ОИК  установяват  резултатите 
от подписките на независимите 
кандидати  за  кметове  на 
кметства

Чл. 125, ал. 5 - 29 дни 19.10.2012 г.

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

Решение № 
1544-МИ от 
20.12.2011 г.

41. Кметовете  на  общините 
представят  на  ОИК 
предложенията  за  състав  на 
секционните  избирателни 
комисии  в  случаите,  когато  е 
постигнато
съгласие  между участниците  в 
консултациите

Чл. 34, ал. 6
Чл. 280, т. 8

- 28 дни 20.10.2012 г.

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

Чл. 280, т. 8 - 28 дни 20.10.2012 г.

43. ОИК  обявяват  кандидатите  за 
кметове на кметства

Чл. 280, т. 5 - 27 дни 21.10.2012 г.

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

Чл. 280, т. 8 - 25 дни 23.10.2012 г.

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

Чл. 280, т. 8 - 25 дни 23.10.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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

Чл. 127, ал. 4 
и 5

- 20 дни 28.10.2012 г.

47. Бюлетините  за  частичните 
избори за  кметове на кметства 
започват да се отпечатват не по-
рано от 18 дни преди изборния 
ден

Чл. 173, ал. 4 - 18 дни От
31.10.2012 г.

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

Чл. 46, ал. 2 - 15 дни 2.11.2012 г.

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

Чл. 53, ал. 1 - 14 дни 3.11.2012 г.

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

Чл. 53, ал. 3 - 12 дни 5.11.2012 г.

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

Чл. 50, ал. 2 - 7 дни 10.11.2012 г.

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

Чл. 137, ал. 1 - 7 дни 10.11.2012 г.
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

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

Чл. 175, ал. 1 - 7 дни 10.11.2012 г.

54. Край  на  предизборната 
агитация (кампания)

Чл. 133, ал. 5 - 24 часа 
преди 

изборния ден

До 24,00 ч. на 
16.11.2012 г.

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

Чл. 136 - 24 часа 
преди 

изборния ден

От 00,00 ч. на 
17.11.2012 г. 
до обявяване 

края на 
изборния ден 

на 
18.11.2012 г.

56. ОИК регистрират застъпниците 
на  кандидатите  за  кметове  на 
кметства  и  им  издават 
удостоверения  

Чл. 33, ал. 1, 
т. 19

18.11.2012 г.

57. ИЗБОРЕН ДЕН 18.11.2012 г.
58. ОИК обявяват края на изборния 

ден  след  приключване  на 
гласуването  не  по-късно  от 
20,00 часа на 18 ноември 2012 
г.

Чл. 33, ал. 1, 
т. 20

18.11.2012 г.

59. Оповестяване  на  резултати  от 
социологически проучвания 

Чл. 137, ал. 3 След 19,00 ч. 
на 

18.11.2012 г.

18.11.2012 г.

60. СИК  предават  протоколите  за 
резултатите  от  гласуването  за 
кметове на кметства на ОИК

Чл. 36, ал. 1, 
т. 4

+ 24 часа от 
приключване 

на 
гласуването

19.11.2012 г.

61. СИК  предават  останалите 
книжа  и  материали  на 
общинските администрации

Чл. 36, ал. 1, 
т. 5

+ 24 часа от 
приключване 

на 
гласуването

19.11.2012 г.

62. ОИК  установяват  и  обявяват 
резултатите  от  гласуването  и 
издават  удостоверения  на 
избраните кметове на кметства 

Чл. 33, ал. 1, 
т. 21

+ 48 часа след 
приключване 

на 
гласуването

20.11.2012 г.

63. ОИК  предават  в  ЦИК 
документите  съгласно 
изискванията на чл. 250,
ал.  1  от  ИК  за  частичните 
избори за кметове на кметства

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

на 
протоколите 

на СИК
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№ Основни процедури, събития и 
действия

Основание
от ИК

Време 
(дни/часове) 

спрямо 
изборния ден

Срок до дата
(вкл.)

64. ОИК  насрочват  втори  тур  за 
кмет,  когато  няма  избран 
кандидат

Чл. 33, ал. 1, 
т. 23

до 48 часа от 
обявяване на 
изборния ден 
за приключен

20.11.2012 г.

65. ОИК  предават  на  ТЗ  „ГРАО” 
избирателните списъци

Решение № 
1573-МИ от 
12.01.2012 г. 

(т. 4)

+ 3 дни след 
изборни ден

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

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

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

Чл. 26, ал.1, т. 
33

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

Чл. 246, ал. 8

69. Произвеждане на втори тур  на 
частичните избори за кметове

Чл. 246, ал. 4 + 7 дни 25.11.2012 г.

70. ОИК  предават  на  общинските 
администрации  останалите 
книжа и материали от изборите

Чл. 33, ал. 1, 
т. 27

+ 7 дни от 
обявяване на 
резултатите

• За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 3, ал. 4 и 5 и 
чл.  4,  ал.  5 и 6 от Изборния кодекс се счита датата  17 май 
2012 г. включително.

• Общинската избирателна комисия започва своята работа от 9 
октомври 2012 г.

Предлагам  ви  следния  проект  за  решение  относно 

приемане на хронограма за частични избори за кметове на кметства 

на 18 ноември 2012 г. 
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„На  основание  чл.  26,  ал.  1,  т.  1  и  2  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема  хронограма  за  частични  избори  за  кметове  на 

кметства на 18 ноември 2012 г.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на  госпожа  Дюкенджиева.  Имате  ли  въпроси,  предложения  за 

корекции в текста на хронограмата и решението? – Ако няма, който 

е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение № 2036. 

Давам думата на госпожа Сидерова да докладва проекти 

на решения за регистрации. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Във  връзка  с  частичните  избори, 

които ще се провеждат на 18 ноември в кметство Лиляк,  община 

Търговище и кметство Радовене, община Роман, трябва да приемем 

тези  стандартни  решения,  които  приемаме  всеки  път  за 

регистрацията на партиите и кандидатите. В тези решения текстът е 

абсолютно  идентичен  с  приеманите  досега  за  други  избори. 

Единственото изключение са датите, които са валидни като срокове, 

които се променят с оглед датата на избора. 

2. Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за 
участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  кметство  Лиляк, 
община  Търговище,  област  Търговище  и  кметство  Радовене, 
община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г. 

Предлагам  ви  следния  проект  за  решение  относно 

регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в 

частичните избори за кмет на кметство  Лиляк, община Търговище, 
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област  Търговище  и  кметство  Радовене,  община  Роман,  област 

Враца, на 18 ноември 2012 г.

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

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

1. Партиите и коалициите от партии, регистрирани в изборите 

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

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

изборите  за  кметове  на  общини  и  кметства,  обнародвани  в 

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

удостоверение за актуално правно състояние, издадено след датата 

на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване 

на частичните  избори (21 септември 2012 г.),  и  удостоверение от 

Сметната палата по чл. 89, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс, издадено 

след 31 март 2012 г.

2. Партиите  и  коалициите  от  партии,  които  не  са 

регистрирани  в  Централната  избирателна  комисия  за  изборите  за 

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

Централната избирателна комисия заявление – Приложение № 16 от 

изборните  книжа  за  изборите  за  кметове  на  общини  и  кметства, 

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

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

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

прилагат сроковете, определени в хронограмата, приета с Решение 

№ 2036-МИ от 24 септември 2012 г.

3. Централната  избирателна  комисия  приема  документи  за 

регистрация/допускане на партиите и коалициите от партии  всеки 

работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, 

пл. “Княз Александър І” № 1.
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Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за 

регистрация/допускане на партия е 3 октомври 2012 г., 17,00 ч.

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за 

регистрация/допускане на коалиция от партии е 8 октомври 2012 г., 

17,00 ч.

Крайният  срок  за  подаване  на  документи  за  промени  в 

състава на коалиция от партии е 8 октомври 2012 г., 17,00 ч.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на  госпожа  Сидерова.  Имате  ли  възражения  по  проекта  за 

решение? – Ако няма, който е съгласен с предложеното решение за 

регистрация на партии и коалиции в ЦИК, моля да гласува. 

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

Имаме решение № 2037.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото решение е за: 

3.  Регистрация на партии, коалиции от партии, местни 
коалиции  и  инициативни  комитети  в  ОИК  за  участие  в 
частичните избори за кметове на кметства на 18 ноември 2012 г. 

Предлагам  ви  следния  проект  за  решение  относно 

регистрация  на  партии,  коалиции  от  партии,  местни  коалиции  и 

инициативни комитети в  ОИК за  участие в  частичните  избори  за 

кметове на кметства на 18 ноември 2012 г.

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

т. 14, т. 16, чл. 76, ал. 3 и ал. 4, чл. 77, ал. 1 – 5 и 7, чл. 88, чл. 93, 94, 

95, чл. 96, т. 3 и чл. 97, чл. 280 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия 

 Р Е Ш И:

І. Общи положения 

1. Всяка  партия  и/или  коалиция  от  партии,  регистрирана  в 

Централната  избирателна  комисия  (ЦИК),  може  да  участва  в 
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частичния избор за кмет на кметство самостоятелно или в състава на 

местна коалиция от партии. 

2. Партиите  от  състава  на  една  коалиция  от  партии, 

регистрирана в ЦИК, не могат да се регистрират самостоятелно в 

общинска избирателна комисия (ОИК), нито да влизат поотделно, 

извън коалицията от партии, в която са регистрирани в ЦИК, в други 

коалиции от партии на територията на общината. 

3. При  частичния  избор  за  кмет  могат  да  се  създават 

инициативни комитети за издигане на независими кандидати за кмет 

на кметство. 

ІІ. Правила за наименованията 

4. Наименованието или абревиатурата на местната коалиция 

от партии не може да повтаря наименованието или абревиатурата на 

партия,  регистрирана  по  Закона  за  политическите  партии  преди 

датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента 

за насрочване на частичния избор, включително чрез прибавянето 

към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Тази забрана не се 

прилага,  когато  наименованието  или  абревиатурата  на  местната 

коалицията от партии повтаря наименованието или абревиатурата на 

някоя от участващите в състава й партии и/или коалиции от партии, 

регистрирани в ЦИК. 

5. Наименованието или абревиатурата на участващите партии 

и/или коалиции от партии в състава на местната коалиция от партии 

може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата 

на местната коалиция от партии. 

6. Съответната ОИК извършва проверка за изпълнението на 

изискванията  за  наименованието  или  абревиатурата  на  местната 

коалиция  от  партии.  При  установяване  на  непълноти  се  дават 

незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не 

по-късно  от  крайния  срок  за  регистрация  (13.10.2012  г. 
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включително – 35 дни преди изборния ден). В случай че указанията 

не са изпълнени в срок, се отказва регистрация. 

7. Отказът за регистрация на ОИК може да се обжалва пред  

ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) в срок до 3 

дни от обявяване на решението на ОИК. 

ІІІ.  Регистрация  в  ОИК  на  партиите  и  коалициите  от 
партии, регистрирани в ЦИК 

8. Партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК, се 

регистрират  за  участие  в  частичния  избор  за  кмет  в  съответната 

ОИК,  като  представят  заявление  не  по-късно  от  13.10.2012  г. 

включително (35 дни преди изборния ден)  (Приложение № 25 от 

изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 

2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). В заявлението се посочва 

вида избор, за който се иска регистрация. 

9. Заявлението  се  подписва  от  лицето/та,  представляващо/и 

партията  според  актуалната  й  съдебна  регистрация,  или  от 

представляващия/те коалицията от партии лице/а, според решението 

за образуване на коалицията. Заявлението може да бъде подписано и 

от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията 

или коалицията от партии. 

10. В заявлението за регистрация на партия или коалицията 

от партии се посочват: 

а)  пълното  или  съкратено  наименование  на  партията  или 

коалицията от партии, което ще бъде изписано в бюлетината; 

б) искане за регистрация за участие в избора с посочване на 

вида избор, за който се иска да бъде извършена регистрацията; 

в) адрес и телефон за връзка. 

11. Към заявлението за регистрация партията или коалицията 

от партии представя: 
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а) копие от издаденото от ЦИК удостоверение за регистрация 

на партията  (Приложение № 19 от изборните  книжа,  утвърдени с 

Решение  № 1519-МИ  от  9  декември  2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от 

13.12.2011 г.)  или на коалицията от партии (Приложение № 22 от 

изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 

2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от  13.12.2011  г.),  когато  партията  или 

коалицията от партии не е била регистрирана за участие в изборите 

за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. 

Регистрираните в изборите за общински съветници и кметове 

на  23 октомври  2011  г.  партии  и  коалиции  от  партии  представят 

копие  от  решението  на  ЦИК  за  допускането  им  до  участие  в 

частичния избор на 18 ноември 2012 г. 

б) копие  от  решението  за  участие  в  изборите  за  общински 

съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.,  представено в ЦИК, 

или  копие  от  решение  на  централното  ръководство  на  партията, 

компетентно съгласно устава, или ръководството на коалицията от 

партии,  компетентно  съгласно  решението  за  образуване  на 

коалицията, за участие в избора на 18 ноември 2012 г.; 

в) решение за образуване на коалицията от партии, подписано 

от лицата, представляващи партиите; 

г) пълномощно на  лицата,  упълномощени да  представляват 

партията или коалицията от партии пред ОИК, в случаите, когато 

документите се подават от упълномощени лица. 

12. Общинската избирателна комисия извършва проверка на 

заявлението и приложените към него документи. При установяване 

на  непълноти  общинската  избирателна  комисия  дава  незабавно 

указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от 

13.10.2012 г. включително (35 дни преди изборния ден). В случай че 

указанията  по  предходното  изречение  не  са  изпълнени  в  срок, 

общинската избирателна комисия отказва регистрация.  Отказът  на 
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ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК в 

срок до 3 дни от обявяване на решението на ОИК. 

13. Партия,  включена  в  състава  на  регистрирана  в  ЦИК 

коалиция  от  партии,  която  е  напуснала  състава  й  не  по-късно  от 

13.10.2012 г.  включително (35 дни преди изборния ден),  може да 

участва  в  избора  за  кмет  на  кметство  самостоятелно,  ако  се 

регистрира в ОИК в същия срок - 13.10.2012 г.  включително. 

ІV. Регистрация на местни коалиции от партии 

14. В ОИК се регистрират местни коалиции от партии, които 

са образувани само от регистрирани в ЦИК за участие в частичния 

избор за кмет на кметство партии и/или коалиции от партии. 

Партиите  и  коалициите  от  партии,  участващи в  състава  на 

местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за същия 

вид избор. 

15.  Партия,  включена  в  състава  на  регистрирана  в  ЦИК 

коалиция  от  партии,  която  е  напуснала  състава  й  не  по-късно  от 

13.10.2012 г.  включително (35 дни преди изборния ден),  може да 

участва в частичния избор за кмет на кметство в състава на местна 

коалиция от партии. 

16. Местните коалиции от партии се регистрират въз основа 

на заявление за регистрация (Приложение № 26 от изборните книжа, 

утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 

98 от 13.12.2011 г.), представено в ОИК не по-късно от 13.10.2012 г. 

включително (35 дни преди изборния ден). 

В  заявлението  се  посочва  за  кой  вид  избор  се  иска 

регистрация. 

17. Заявлението  се  подписва  от  лицето/а,  представляващо/и 

местната коалиция от партии според решението за образуването й. 

Заявлението  може  да  бъде  подписано  и  от  лице/а,  изрично 
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упълномощено/и  от  представляващия/те  местната  коалиция  от 

партии. 

18. В  заявлението  за  регистрация  на  местна  коалиция  от 

партии се посочват: 

а)  пълното  или  съкратено  наименование  на  местната 

коалиция от партии, което ще бъде изписано в бюлетината; 

б) искане за регистрация за участие в избора с посочване на 

вида избор, за който се иска да бъде извършена регистрацията; 

в) адрес и телефон за връзка. 

19. Към  заявлението  за  регистрация  местната  коалиция  от 

партии представя: 

а) решение за образуване на местната коалиция от партии, в 

което се  посочва  кой е  упълномощен да  я  представлява  и  за  кои 

избори  се  създава;  решението  трябва  да  е  подписано  от 

упълномощен/и представител/и на съставящите я партии и коалиции 

от партии; 

б) образец  от  подписа/ите  на  лицето/ата,  представляващо/и 

коалицията от партии; 

в) образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв; 

г) пълномощни  на  лицата,  подписали  решението  за 

образуване на коалицията от партии; 

д) удостоверение за регистрация, издадено от ЦИК за всяка 

от  участващите  в  коалицията  партии  (Приложение  №  19  от 

изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 

2011 г.,  обн. ДВ, бр.  98 от 13.12.2011 г.)  или коалиции от партии 

(Приложение № 22 от  изборните  книжа,  утвърдени с  Решение № 

1519-МИ от 9 декември 2011 г.,  обн. ДВ,  бр. 98 от 13.12.2011 г.), 

когато партията или коалицията от партии не е била регистрирана за 

участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  кметове  на 

23 октомври 2011 г. 
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Регистрираните в изборите за общински съветници и кметове 

на  23 октомври  2011  г.  партии  и  коалиции  от  партии  представят 

копие  от  решението  на  ЦИК  за  допускането  им  до  участие  в 

частичния избор на 18 ноември 2012 г. 

е) удостоверение за новооткрита банкова сметка, разкрита на 

името на една от включените в състава на местната коалиция партия, 

която  ще  обслужва  само  предизборната  кампания.  Сметката  се 

разкрива  след  вземане  на  решението  за  създаване  на  местната 

коалиция. 

20.  Партиите и коалициите от партии,  участващи в  местни 

коалиции от партии за отделен вид избор, не могат да регистрират 

свои  листи  или  кандидати  извън  тези,  на  местните  коалиции  от 

партии за същия вид избор. 

21. Общинската избирателна комисия извършва проверка на 

заявлението и приложените към него документи. При установяване 

на непълноти ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в 

срок до три дни,  но  не  по-късно от  крайния  срок за  регистрация 

(13.10.2012 г. включително). В случай че указанията не са изпълнени 

в срок, ОИК отказва регистрация. 

22. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ЦИК по 

реда  на  чл. 33,  ал.  3  от  ИК в  срок до три дни от обявяването  на 

решението на ОИК. 

 V. Регистрация на инициативни комитети 

23. В  частичния  избор  за  кмет  участват  инициативни 

комитети, регистрирани в ОИК. 

24. За издигане на независим кандидат за кмет на кметство се 

създава  инициативен  комитет  от  трима  до  седем  избиратели  с 

постоянен адрес или адрес на пребиваване - за гражданите на друга 

държава - членка на Европейския съюз, на територията на изборния 
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район. Под изборен район за избор на кмет на кметство се разбира 

територията на съответното кметство. 

25.  Всеки  избирател  може  да  участва  само  в  един 

инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на 

кметство. 

26. Член на инициативния комитет не може да бъде издигнат 

като кандидат от същия инициативен комитет. 

27. Инициативният  комитет  по  т.  24  представя  в  ОИК 

заявление  за  регистрация   за  съответния  вид  избор  (за  кмет  на 

община/кметство  -  Приложение  №  28  от  изборните  книжа, 

утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 

98 от 13.12.2011 г.), подписано от всички членове на инициативния 

комитет  не  по-късно  от  13.10.2012 г.  включително (35 дни преди 

изборния  ден).  В  заявлението  по  предходното  изречение  се 

посочват: 

а) собствено,  бащино  (ако  е  приложимо)  и  фамилно  име, 

 единен граждански номер (личен номер), постоянен адрес (адрес на 

пребиваване) на избирателите - членове на инициативния комитет; 

б) за издигане кандидатурата на кой гражданин за независим 

кандидат се създава инициативния комитет; 

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие 

в изборите; 

г) адрес и телефон за връзка. 

28.  Към  заявлението  членовете  на  инициативния  комитет 

прилагат: 

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение 

за определяне на лицето, което да го представлява; 

б)  нотариално  заверени  образци  от  подписите  на  лицата, 

участващи в инициативния комитет; 
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в)  декларация,  подписана  от  всеки  член  на  инициативния 

комитет (за българските граждани - Приложение № 29 от изборните 

книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. 

ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.; за гражданите на друга държава - членка 

на  Европейския  съюз  -  Приложение  №  30  от  изборните  книжа, 

утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 

98 от 13.12.2011 г.); 

г)  декларация  -  Приложение  №  31  от  изборните  книжа, 

утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 

98  от  13.12.2011  г.,  подписана  от  всеки  член  на  инициативния 

комитет,  че  няма  да  обработва  и  предоставя  личните  данни  на 

включените в подписката за подкрепа на независимия кандидат лица 

за други цели освен предвидените в Изборния кодекс; 

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на лицето, 

представляващо  инициативния  комитет,  която  ще  обслужва  само 

предизборната кампания. Сметката се разкрива след учредяване на 

инициативния комитет. 

29. В състава на инициативните комитети могат да участват 

само гражданите - избиратели по смисъла на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от ИК 

във  връзка  с  § 1,  т.  4  от  ДР  на  ИК с  постоянен  адрес  (адрес  на 

пребиваване) на територията на съответния изборен район. 

30. Общинската избирателна комисия извършва проверка на 

заявлението и приложените към него документи. При установяване 

на  непълноти  общинската  избирателна  комисия  дава  незабавно 

указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от 

13.10.2012 г. включително (35 дни преди изборния ден). 

31. В случай че указанията по т. 30 не са изпълнени в срок, 

ОИК отказва регистрация. 

31



32. Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на 

чл.     33, ал. 3   от ИК в срок до три дни от обявяване на решението на 

ОИК. 

33. Инициативният комитет може да организира подписката и 

да представи кандидатурата на независимия кандидат за регистрация 

след регистрацията си в ОИК. 

 VІ. Регистри и удостоверения 

34.  За  регистрация  на  всяка  партия,  коалиция  от  партии, 

местна  коалиция  от  партии  и  инициативен  комитет  ОИК  приема 

отделно решение.  Решенията  се  вписват  в  регистъра  на партиите, 

коалициите  от  партии,  местните  коалиции  от  партии  и 

инициативните комитети за участие в изборите за кмет на кметство 

(Приложение  №  34  от  изборните  книжа,  утвърдени  с  Решение 

№ 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). 

35. Общинската  избирателна  комисия  издава  удостоверение 

за регистрация на партия (Приложение № 35 от от изборните книжа, 

утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 

98 от 13.12.2011 г.),  удостоверение за  регистрация на коалиция от 

партии  (Приложение  №  36  от  изборните  книжа,  утвърдени  с 

Решение  № 1519-МИ  от  9  декември  2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от 

13.12.2011 г.), удостоверение за регистрация на местна коалиция от 

партии  (Приложение  №  37  от  изборните  книжа,  утвърдени  с 

Решение  №  1519-МИ  от  9  декември  2011 г.,  обн.  ДВ,  бр. 98  от 

13.12.2011  г.)  и  удостоверение  за  регистрация  на  инициативен 

комитет  (Приложение  №  38  от  изборните  книжа,  утвърдени  с 

Решение  № 1519-МИ  от  9  декември  2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от 

13.12.2011 г.). 

 VІІ. Допълнителни разпоредби 

36. Не  се  изисква  нотариална  заверка  на  заявленията, 

образците от подписите на представляващите партиите,  коалициите 
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от партии и местните коалиции от партии, образците от печатите на 

същите, както и на пълномощните на лицата, подаващи документите 

за регистрация в ОИК. 

37. Не  се  изисква  нотариална  заверка  на  заявленията, 

подавани  от  инициативните  комитети  по  т.  27,  както  и  на 

документите по т. 28, букви „а”, „в”, „г” и „д”.” 
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада. 

Имате ли въпроси или забележки? – Ако няма, който е съгласен с 

предложеното решение за регистрация в ОИК, моля да гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма. 

Имаме решение № 2038. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Последното решение е за:

4.  Регистрация на кандидатите за  кметове за  участие в 
частичните избори за кметове на кметства на 18 ноември 2012 г. 

Предлагам  ви  следния  проект  за  решение  относно 

регистрация  на  кандидатите  за  кметове  за  участие  в  частичните 

избори за кметове на кметства на 18 ноември 2012 г.:

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 4, ал. 5 и 

6, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 - 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 - 127, 

чл.  280  и  §  1,  т.  5  от  Изборния  кодекс  Централната  избирателна 

комисия 

Р Е Ш И:

I. Пасивно избирателно право на българските граждани 
1. Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове 

имат  българските  граждани,  които  отговарят  едновременно  на 

следните условия: 

- навършили са 18 години към изборния ден включително; 

-  нямат  друго  гражданство  в  държава  извън  Европейския 

съюз; 
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- не са поставени под запрещение (пълно или ограничено); 

- не изтърпяват наказание лишаване от свобода; 

- живели  са  в  съответното  населено  място  най-малко  през 

последните 6     месеца  . „Живял най-малко през последните 6 месеца в 

съответното населено място” е български гражданин, който отговаря 

алтернативно на едно от следните условия: 

а) към 17 май 2012 г. включително има адресна регистрация 

по  постоянен  и  настоящ  адрес  на  територията  на  съответната 

община или кметство, в които ще се кандидатира; 

б) към 17 май 2012 г. включително има постоянен и настоящ 

адрес в различни общини или кметства на територията на Република 

България, като може да се кандидатира по постоянен или настоящ 

адрес. Кандидатът за кмет на кметство трябва да има постоянен или 

настоящ адрес на територията на съответното кметство, за което ще 

се кандидатира. 

Граждани на държава - членка на Европейския съюз не могат 

да бъдат избирани за кметове на общини и кметове на кметства. 

II. Издигане на кандидати
2. Кандидати  за  кметове  могат  да  бъдат  издигани  от 

регистрирани в Централната избирателна комисия и в Общинската 

избирателна  комисия  (ОИК)  партии,  коалиции  от  партии  и 

инициативни  комитети  на  избиратели  за  издигане  на  независими 

кандидати,  както  и  от  регистрирани  в  Общинската  избирателна 

комисия местни коалиции. 

3. Партиите, участващи в състава на коалиция от партии или 

на местна коалиция, не могат самостоятелно да издигат кандидати за 

кметове. 

4. Партиите или коалициите от партии, участващи в състава 

на  местни  коалиции,  не  могат  самостоятелно  да  издигат  свои 

кандидати за кметове. 
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 III. Кандидатски листи 

5. Кандидатите,  издигнати от партии, коалиции от партии и 

местни коалиции, се подреждат в кандидатски листи. 

6. Коалициите  от  партии  участват  в  избора  за  кмет  в 

съответното кметство с обща кандидатска листа. Участващите в тях 

партии  не  могат  да  участват  със  самостоятелни  листи  за  същия 

избор. 

7. Всеки независим кандидат за  кмет на кметство,  образува 

самостоятелна кандидатска листа. 

8. Всеки кандидат за кмет на кметство,  издигнат от партия, 

коалиция от партии или местна коалиция, образува самостоятелна 

кандидатска листа. 

9. Независим кандидат за кмет не може да бъде включен в 

кандидатската  листа  на  партия,  коалиция  от  партии  или  местна 

коалиция. 

 IV. Лица,  които  не  могат  да  бъдат  регистрирани  от 
партии и техните коалиции 

10.  Не  могат  да  бъдат  посочвани  и  регистрирани  като 

кандидати  от  името  на  партии,  коалиции  от  партии  и  местни 

коалиции  военнослужещите  от  въоръжените  сили,  служителите  в 

дипломатическата  служба,  служителите  от  Министерството  на 

вътрешните  работи,  държавните  служители  от  Държавна  агенция 

„Национална сигурност”, съдии, прокурори и следователи, както и 

други лица, за които със закон е забранено членство в политическа 

партия. 

Тези граждани могат да участват в изборите като независими 

кандидати. 

V. Статут на кандидатите. Неприкосновеност 

11. От  регистрирането  на  кандидатските  листи  до 

обявяването  на  резултатите  от  изборите  кандидатите  имат 
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качеството на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. 

Когато  регистрацията  на  кандидата  е  заличена,  правата  и 

задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на 

заличаването. 

12. От  деня  на  регистрацията  регистрираните  кандидати  за 

кметове  не  могат  да  бъдат  задържани  или  привличани  като 

обвиняеми освен в случаите на заварено тежко престъпление. Когато 

регистрацията на кандидатите е заличена, правата по тази точка се 

прекратяват от деня на заличаването. 

13.  Разпоредбата  на  т.  12  не  се  прилага,  когато 

регистрираните  кандидати  за  кметове  са  били  задържани  или 

привлечени като обвиняеми преди датата на регистрацията. 

VI. Действителност на регистрацията на кандидатите 

14. Всеки  кандидат  за  кмет  може  да  бъде  предложен  за 

регистриране  само  от  една  партия,  коалиция  от  партии  или 

инициативен комитет и само в един изборен район. 

15. Когато кандидатът по т. 14 бъде регистриран от повече от 

една партия,  коалиция от партии или инициативен комитет  или в 

повече  от  един  изборен  район,  действителна  е  първата  по  време 

регистрация. 

16. Народен представител може да бъде кандидат за кмет. В 

случай  че  е  избран  за  кмет,  се  прекратяват  пълномощията  му  на 

народен представител. 

17. Нарушението  на  изискванията  по т.  14  и  т.  16  води до 

недействителност на регистрацията, а когато то бъде открито след 

произвеждане  на  изборите  -  до  недействителност  на  избора,  ако 

кандидатът е избран. 

18. Централната  избирателна комисия констатира и обявява 

за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на т. 14. 

Решението се обявява незабавно и се уведомяват ОИК и съответните 
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кандидати,  партии,  коалиции от  партии  и  инициативни комитети. 

Решението  на  ЦИК  за  обявяване  недействителността  на 

регистрацията на кандидатите може да се обжалва пред Върховния 

административен съд по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК. 

VII. Регистрация  на  листи  по  предложение  от  партии, 
коалиции  от  партии  и  местни  коалиции.  Подреждане  на 
кандидатите 

19. Кандидатите за кметове, предложени от партия, коалиция 

от  партии  или  местна  коалиция  се  регистрират  от  общинската 

избирателна комисия след представяне на писмено предложение от 

централното  ръководство  на  съответната  партия,  компетентно 

съгласно  устава,  или  ръководството  на  съответната  коалиция  от 

партии или местна коалиция,  компетентно съгласно решението за 

образуване на коалицията, с имената, единния граждански номер и 

постоянния  адрес  (настоящ  адрес)  на  кандидатите  за  кметове 

(Приложение № 43 от  изборните  книжа,  утвърдени с  Решение № 

1519-МИ от 9 декември 2011 г.,  обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). 

Предложението  се  подписва  от  представляващия/те  партията  или 

представляващия/те  коалицията  лице/а  или  от  изрично 

упълномощени от тях лица.  Към предложението се прилагат само 

следните документи: 

а) решението на партията или коалицията от партии, взето от 

компетентния  съгласно  устава  на  партията  или  решението  за 

образуване  на  коалицията  от  партии  орган,  за  издигането  на 

кандидатите за кметове; 

б)  заявление  от  всеки  кандидат,  че  е  съгласен  да  бъде 

регистриран  от  посочилата  го  партия,  коалиция  от  партии  или 

местна коалиция (Приложение № 49 от изборните книжа, утвърдени 

с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г.,  обн. ДВ, бр.  98 от 

13.12.2011 г.); 
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в) декларация по образец от кандидата за кмет, че отговаря на 

условията  по  чл.  4,  ал.  5  или  6  от  ИК  (Приложение  №  53  от 

изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 

2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.); 

г) декларация по образец от кандидата за кмет, че отговаря на 

условията по чл. 122, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение  № 56 от 

изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 

2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.); 

д)  пълномощно на лицата,  упълномощени да представляват 

партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато документите 

се подават от упълномощени лица. 

VІІI.  Подписка за независим кандидат. Регистриране на 
листи по предложение от инициативен комитет 

20. Правото да посочат и регистрират независим кандидат за 

кмет на кметство имат една пета от избирателите на кметството, но 

не повече от 500. 

21. Всеки избирател може да участва само в една подписка за 

съответния  вид  избор  (Приложение  №  47  от  изборните  книжа, 

утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, 

бр. 98 от 13.12.2011 г.). 

22. Избирател,  който  подкрепя  участието  в  изборите  на 

независим кандидат за кмет, удостоверява това с подписа си пред 

член на инициативния комитет. 

23. Избирателите  български  граждани  посочват  имената, 

постоянния си адрес в кметството, единния си граждански номер. 

24. Избирателите  -  граждани  на  друга  държава-членка  на 

Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително 

пребиваващи у нас - имената, личния номер, номера на личната си 

карта  или  паспорт,  номера  на  удостоверението  за  пребиваване  и 
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датата на регистрацията, посочена в него, и адреса на пребиваване в 

съответното кметство. 

25. Членът  на  инициативния  комитет,  пред  когото 

избирателят е положил подписа си по реда на тази точка, обработва 

и предоставя личните данни при спазване на изискванията на Закона 

за защита на личните данни и носи отговорност като администратор 

по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД. 

26. Кандидатите  за  кметове,  предложени  от  инициативен 

комитет, се регистрират от Общинската избирателна комисия след 

представяне  на  писмено предложение от  инициативния комитет  с 

имената,  единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ 

адрес) на кандидатите за кметове (Приложение № 45 от изборните 

книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. 

ДВ,  бр.  98  от  13.12.2011  г.).  Предложението  се  подписва  от 

представляващото инициативния комитет лице. Към предложението 

от  името  на  инициативния  комитет  се  прилагат  документите  по 

т. 19, букви „б”, „в”, „г”, както и подписката по т. т. 21 - 25. 

27. След приемане на документите по т.т. 21-26 общинската 

избирателна комисия незабавно предава подписката на съответното 

териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване”  в Министерството  на  регионалното 

развитие и благоустройството, която извършва проверката в срок до 

19     октомври  2012  г.   включително  (не  по-късно  от  29  дни  преди 

изборния ден). 

28. Общинската избирателна комисия в срок до 19 октомври 

2012  г.  включително (не по-късно от 29 дни преди изборния ден) 

установява резултата от подписката. 

ІX. Срок за регистрация. Регистри и удостоверения 

29. Кандидатите за кметове, предложени от партии, коалиции 

от  партии  и  местни  коалиции,  се  регистрират  от  ОИК в  срок  до 
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18     октомври  2012  г.    включително  (не  по-късно  от  30  дни  преди 

изборния ден). 

30. Кандидатите  за  кметове,  предложени  от  инициативни 

комитети,  се  регистрират  от  ОИК в  срок до  18 октомври 2012 г. 

включително (не по-късно от 30 дни преди изборния ден). 

31. Документите по т. 19 и 26 се завеждат с пореден номер в 

регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство 

(Приложение  №  41  от  изборните  книжа,  утвърдени  с  Решение 

№ 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). 

32. Последователността  на  постъпването  на  документите 

определя поредността на вписване в регистъра на ОИК. 

33. За регистрацията на всеки кандидат за кмет на кметство 

ОИК взема отделно решение, което се вписва в съответния регистър 

по т. 31. 

34. Въз  основа  на  взетото  решение  за  регистрация  ОИК 

издава Удостоверение за регистриран кандидат за кмет (Приложение 

№ 58  от  изборните  книжа,  утвърдени  с  Решение  №  1519-МИ  от 

9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). 

X . Отказ за регистрация и заличаване на регистрация 

35.  Общинската  избирателна  комисия  извършва  проверка 

дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за 

кметове и при установяване на непълноти дава указания и срок за 

отстраняването им. 

36. В случай че указанията по т. 35 не са изпълнени в срок, 

ОИК  отказва  да  регистрира  за  участие  в  изборите  съответните 

кандидати. Отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, 

ал. 3 от ИК. 

37. При  отказ  за  регистрация  или  при  обявяване  на 

недействителност  на  регистрацията  на  кандидат  партията, 

коалицията от партии или местната коалиция може не по-късно от 
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28 октомври 2012 г. включително (20 дни преди изборния ден) да 

предложи за регистриране друг кандидат. 

38. Когато някой от кандидатите почине или изпадне в трайна 

невъзможност  да  участва  в  изборите,  партията,  коалицията  от 

партии или местната  коалиция може да предложи нов кандидат в 

срок не по-късно от 28     октомври 2012 г.   включително. 

39.  Когато  ОИК  установи,  че  независим  кандидат  не  е 

подкрепен  от  изискуемия  брой  избиратели,  регистрацията  му  се 

заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния 

комитет. Заличаването може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 

26, ал. 8 от ИК.” 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Имате ли забележки по 

проекта  за  регистрация  на  кандидатите  за  кметове?  –  Ако  няма, 

който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма. 

Имаме решение № 2039. 

Упълномощавам госпожа Андреева да води заседанието. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  7.  Промяна  в  състава  на  ОИК – 
Куклен. 

Предлагам ви следния проект за решение относно промяна в 

състава на ОИК – Куклен, област Пловдив:

„Постъпило е предложение с вх. № ОИК-911 от 21.09.2012 г. 

от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ” за община Куклен, 

област  Пловдив,  Добрин  Миладинов,  за  назначаване  на  Стойна 

Георгиева  Згурова  за  член  на  комисията  на  мястото  на  Костадин 

Кирилов Грозданов,  назначен за  председател на ОИК – Куклен,  с 

Решение  № 1732-ПВР/МИ  от  22  март  2012  г.  на  ЦИК.  Към 

предложението са приложени: декларация по чл.  16,  ал.  2 от ИК; 

копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше 
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образование  на  Стойна  Георгиева  Згурова;  пълномощно от  Бойко 

Методиев  Борисов  в  полза  на  Димитър  Николов  Лазаров  и 

пълномощно  от  Димитър  Николов  Лазаров  в  полза  на  Добрин 

Стефанов Миладинов.

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

Централната избирателна комисия 

  Р Е Ш И:

  Назначава  за  член  на  ОИК  –  Куклен,  област  Пловдив, 

Стойна Георгиева Згурова.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването му.” 

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада. Бележки, въпроси 

имате ли? 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Имаме решение № 2040. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА: 10.  Отказ  за  образуване  на 
досъдебно производство от Районна прокуратура – Девня. 

Постъпило е постановление № 594/2012 г. от 18 септември, 

издадено от  Жасмин Колева – прокурор от Районна прокуратура – 

Девня,  с  което  отказва  да  се  образува  досъдебно  производство  и 

прекратява преписка № 594 на Районна прокуратура – Девня,  тъй 

като  не  са  били  открити  данни  за  извършено  престъпление  от 

господин Росен Георгиев Ангелов.  Той е изтърпял наказанието си 

лишаване  от  свобода,  бил  е  освободен  на  28  октомври 2011  г.  и 

правилно е гласувал на 30 октомври 2011 г. 

Това е за сведение. 
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11.  Писмо  от  ГД  „ГРАО”  за  извършена  проверка  на 
кандидатите  за  кмет  на  кметство  в  изборите  на  7  октомври 
2012 г. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Отговарят  ни,  че  са  извършили 

проверка на всички кандидати за насрочените на 7 октомври избори. 

Всичките  отговарят  на  изискванията  на  Изборния  кодекс.  Няма 

лице, което да не отговаря на изискванията. Писмото е с в № 1074 от 

21.09.2012 г. 

И  да  ви  докладвам,  че  на  21  септември  излезе  Държавен 

вестник,  бр.  72  и  са  публикувани  двата  указа  за  насрочване  на 

изборите в кметство Лиляк, община Търговище с № 319, и с № 320 – 

за насрочване на изборите в кметство Радовене, община Роман. Ние 

вече приехме хронограмата за тези частични избори. 

Освен това е пристигнало благодарствено писмо от Естония 

за отговорите, които господин Паскал Бояджийски беше подготвил. 

Има специални поздравления и благодарности до комисията. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колега  Бояджийски,  след  като  си 

получихте поздравленията, може да докладвате. 

12. Писмо от ОД на МВР – Пазарджик. 
ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Колеги,  във  връзка  с  моя 

доклад от предходното заседание по преписка наш вх.  № 1054 

от  14.09.2012  г.  по  писмо  с  рег.  № 36203  от  10.09.2012  г.  на 

Областна  дирекция  на  МВР  –  Пазарджик,  ви  уведомявам,  че 

установих  връзка  с  инспектор  Костадинов.  Това,  което  ви 

докладвах на предходното заседание, се оказа вярно. Писмото е 

изпратено  до  нас  само  за  сведение,  за  проверка  дали  имаме 

компетентност  и ако нямаме,  наистина само за  сведение.  Така 

че цитираното писмо остава за сведение. Предлагам ви така да 

го приемем  и да не произвеждаме по-нататък процедура пред 
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нас, най-малкото защото нямаме компетенции по изложените в 

него нарушения. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, чухте доклада във връзка с това 

писмо.  Бележки  и  възражения  имате  ли  същото  да  остане  за 

сведение? – Приема се. 

6. Писмо  от  БНБ  във  връзка  с  възстановяване  на 
депозити на три партии.

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Продължавам  с  писмо  с  вх. 

№ 1077 от 24.09.2012 г. на Българската народна банка. 

Българската  народна  банка  ни  пише  относно 

възстановяването  на  депозитите  по  чл.  79  от  Изборния  кодекс. 

Накратко  става  дума  за  депозитите  на  ПП  ”Демократи  за  силна 

България”,  ПП  „Движение  за  права  и  свободи”  и  ПП  „Другата 

България”. Всичките са с размер по 10 000 лв. Както си спомняте, 

тези  депозити  не  бяха  възстановени  поради  правен  спор  между 

Централната избирателна комисия и „Демократи за силна България”. 

Така сме указали и на БНБ и във връзка с това те питат: „Тъй като в 

писмото,  което  сте  ни  изпратили  за  сведение  и  изпълнение  и 

Решение № 1488 от 10 ноември 2011 г.,  сте ни уведомили, че по 

отношение  на  внесените  от  три  политически  партии  депозити  по 

повод  на  проведените  на  23  и  30  октомври  2011  г.  избори  за 

президент и вицепрезидент на Република България ЦИК ще вземе 

решение  след  влизане  в  сила  на  решението  на  Върховния 

административен съд по жалбата на „Демократи за силна България”, 

молим за указания по изпълнение на внесените в БНБ депозити.”

Според  мен  тук  ще  трябва  да  се  вземе  решение  от 

Централната избирателна комисия. Само да ви докладвам, колеги, че 

в малкото време, с което разполагах, извърших проверка и справка в 

сайта на Върховния административен съд. От 12 декември 2011 г. с 
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решение  №  16343  по  адм.  д.  14338/2011  г.  решението  на 

Административен съд – София, с което се отменя Решение № 684 от 

5 септември 2011 г. на ЦИК, е отменено.” 

Така  че  нашето  решение  е  в  сила  и  не  следва  да  се 

възстановява  депозитът  на  партия,  не  издигнала  кандидати  в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката,  но  се  е 

регистрирала  за  участие.  Съдът  е  споделил нашите аргументи,  че 

депозитът по чл.  79 е  израз  на една сериозност  на политическата 

партия за участие в изборите и при положение, че тя не отговаря на 

условията  по  чл.  79,  ал.  2,  нейният  депозит  не  може  да  й  бъде 

възстановен. Затова мисля, че трябва да се подготви едно решение, с 

което  да  се  укаже  на  Българската  народна  банка  именно  на 

основание  чл. 80, ал. 1 и това, което изложих пред вас, депозитът да 

бъде преведен по сметка на Центъра „Фонд за лечение на деца” към 

министъра  на  здравеопазването.  Можем  да  вземем  и  протоколно 

решение и да ги уведомим с писмо.

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, имаме влязъл в сила съдебен акт, 

с който практически е в сила решението ни по отношение на този 

въпрос и в момента с протоколно решение може да се укаже какво 

да  се  прави  с  тези  суми  от  страна  на  БНБ.  Считате  ли,  че  е 

необходим нарочен акт, който да е обективиран по друг начин, а не 

като протоколно решение? 

ОБАЖДАТ СЕ: Не. 

МАЯ АНДРЕЕВА: И в тази връзка да се изпрати писмо до 

Българската народна банка. 

ПАСКАЛ  БОЯДЖИЙСКИ:  Мога  да  ви  предложа  текст  на 

писмото, че във връзка с писмо на БНБ след извършена проверка 

установихме,  че  „Демократи  за  силна  България”,  „Движение  за 

права и свободи” и „Другата България” са били регистрирани в ЦИК 

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, 
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но внесените от тях депозити не подлежат на възстановяване поради 

липса на условията по чл.  79,  ал.  2 от Изборния кодекс.  Предвид 

изложеното и на основание чл. 80, ал. 1 от Изборния кодекс, сумите 

от  депозитите  следва  да  бъдат  преведени  по  сметката  на  Център 

„Фонд за лечение на деца”. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Според мен лично би трябвало в писмото 

да  се  цитира  съдебното  решение.  В  момента  то  фактически  е 

основанието. Да се позовем точно на това решение. Нека това да се 

включи в писмото. 

Колеги, нека първо да гласуваме протоколно решение в този 

смисъл,  за  да  може колегата  да  коригира  текста  на  писмото,  ако 

приема забележката. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14, против – 3. 

Решението се приема. 

Колега,  моля ви да  подготвите  писмо,  което също да  бъде 

подложено на гласуване с корекцията. 

(По-късно в заседанието.)
ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги,  разполагате  с 

проекта на писмото за възстановяване на депозити по чл. 79, ал. 2. 

Заповядайте, господин Бояджийски, да докладвате.  

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Както преди малко се разбрахме в 

заседанието, изготвил съм писмо, разпространил съм го на всички 

колеги. Считам, че отговаря на смисъла, който обсъждахме. 

„До господин Димитър Костов – подуправител на

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

На Ваш изх. № 37-0359/21.09.2012 г.

ОТНОСНО: възстановяване на депозити по чл.  79, ал. 2 от 

ИК
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Уважаеми господин Костов,

Съгласно  протоколно решение на Централната избирателна 

комисия от 24 септември 2012 г. Ви уведомяваме за следното:

С  Решение  №  684-ПВР  от  5  септември  2011  г.  на  ЦИК, 

потвърдено с решение № 16343 от 12 декември 2011 г. по адм. д. 

№ 14338/2011 г.  на ВАС, влязло в сила на 12 декември 2011 г.,  е 

отказано да се възстанови внесеният в БНБ безлихвен депозит от ПП 

„Демократи за силна България” за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент на Република България през 2011 г. Относно другите 

две  партии,  посочени  в  писмото  Ви –  ПП „Движение  за  права  и 

свободи” и ПП „Другата България”, също не са налице условията по 

чл. 79, ал. 2 от ИК за възстановяване на внесения от тях безлихвен 

депозит  за  участие  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 80, ал. 1 от Изборния 

кодекс  внесените  в  БНБ  депозити  от  ПП  „Демократи  за  силна 

България”,  ПП  „Движение  за  права  и  свободи”  и  ПП  „Другата 

България” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката на 23 октомври 2011 г. постъпват по сметка на Център 

„Фонд за лечение на деца” към министъра на здравеопазването.

Приложение: Решение № 684/ПВР от 5 септември 2011 г. на 

ЦИК  и  Решение  №  16343  от  12.12.2011  г.  на  ВАС  по 

адм.д. № 14338/2011 г.” 

(Коментари и уточнения извън протокола.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте текста на 

писмото  с  приложения:  решението  на  ЦИК  и  решението  на 

Върховния административен съд. 

Ако  нямате  други  възражения,  който  е  съгласен,  моля  да 

гласува. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14, против – 2. 
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Имаме решение да се изпрати писмото с предложения текст и 

двете приложения. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Госпожо  Солакова,  заповядайте  да 

докладвате. 

8. Възнаграждения  на  сътрудниците  на  ЦИК  за 
м. септември 2012 г. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  тъй  като  до  края  на 

месеца няма да има друго заседание, поне засега, предлагам да 

приемем решение относно възнагражденията на сътрудниците и 

на  двамата  служители  на  Министерския  съвет,  с  които 

Централната избирателна комисия  всеки месец сключва граждански 

договори. Размерите на възнагражденията са същите като миналия 

месец.  Сътрудниците  са  предоставили,  както  винаги,  справка  за 

извършената от тях работа. Този месец от 17 септември е на работа 

Красимира  Манолова.  За  целия  месец  са  били  Лиляна  Тошева, 

Айгюн  Ахмедов,  Кирил  Пенев  и  Максим  Проданов. 

Възнаграждението  им,  както знаете,  е  в  размер на  …  лв.,  като за 

Красимира  Манолова  това  е  разликата  извън  трудовото 

възнаграждение, което получава. За служителите от Министерския 

съвет  предложението  е  отново   за  граждански  договори  с 

възнаграждение по … лв. на Славчо Стоянов и Таня Миланова. 

МАЯ АНДРЕЕВА:  Колеги,  чухте  предложенията.  Въпроси, 

бележки, възражения? 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  За  служителите  на 

Министерския  съвет  и  за  машинописката  съм  съгласна,  но  за 

сътрудниците  имам  възражения.  Много  са  сътрудниците  и  са 

им големи заплатите. 
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МАЯ  АНДРЕЕВА:  В  случай,  че  имате  възражения  да 

гласуваме  ан  блок  предложението,  ще  ви  моля  да  кажете 

съображенията си, за да можем евентуално да разделим гласуването. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА:  Колеги,  тъй като гласуваме на 

блок  няма  да  правя  предложение  да  се  гласува  поотделно. 

Подкрепям  предложението,  направено  от  госпожа  Солакова,  по 

отношение  на  обслужващото  звено  от  Министерски  съвет  и  по 

отношение на машинописката в Централната избирателна комисия. 

По  отношение  на  сътрудниците  считам,  че  те  са  много. 

Неколкократно разисквахме този въпрос. Не се стигна до решение. 

Сега  пак  ни  се  предлага  да  гласуваме  възнаграждение  на 

сътрудниците,  въпреки  че  се  бяхме  уточнили  да  се  внесе 

предложение те да се редуцират. 

Освен  това  по  време  на  дежурствата  си  в  Централната 

избирателна комисия, освен че са толкова много сътрудниците,  аз 

считам,  че  те  не  изпълняват  съвестно  задълженията  си.  Няма  да 

цитирам имена, но ако настоявате, ще ги цитирам. Не може когато се 

регистрират  партиите,  в  канцеларията  да  няма  никого.  Пристигат 

партии  и  внасят  документи  за  регистрация.  Дежурният  отива, 

започва  да  работи  по  регистрацията,  сътрудникът  напуска  стаята 

неизвестно защо – той няма ангажименти там, няма работа. Затова 

гласувам против възнагражденията на сътрудниците. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги, при това положение ще подложа 

на гласуване предложението на колегата Солакова, тъй като дадох 

възможност да се изкажете дали сте против гласуване ан блок.

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Не  възразявам,  казах 

съображенията си по отношение на тези възнаграждения. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги  не  получихме  възражения  на 

правилото на гласуване ан блок, поради което подлагам на гласуване 

49



предложението  на  госпожа  Солакова.  Който  е  съгласен,  моля  да 

гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14, против – 1. 

Приемат се възнагражденията, както следва: 

„Красимира Манолова – техн.  сътрудник – разликата до 

… лв. 

Лиляна Тошева – машинописка – … лв.

Айгюн Ахмедов – техн. сътрудник – … лв.

Кирил Пенев – техн. сътрудник – … лв. 

Максим Проданов – техн. сътрудник – …лв. 

От Министерския съвет: Славчо Стоянов – …лв. 

Таня Миланова – … лв.” 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  от  миналата  седмица  тече 

съгласувателна  процедура  между  Централния  държавен  архив, 
Народното събрание  и  нашата администрация, за да можем да 

приключим  с  предаването  на  документите.  През  м.  август 

направихме  постъпки  да  приключим  с  предаването,  но  от 

Централния държавен архив бяха заети с пренасяне на документи и 

помолиха това да стане през м.  септември.  Днес  е  потвърдено от 

Народното  събрание,  че  за  утре  ще  осигурят  микробус,  с  който 

документите ще бъдат закарани в архивохранилище – Биримирци. 

Това е само като съобщение. Когато бъдат предадени, ще ви 

съобщя допълнително за резултата. Ако някой има желание, утре в 

9,30 ч. ще тръгне микробусът за Биримирци. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Колега,  считате  ли за  уместно при това 

положение след извършване на приемо-предаването на документите, 

на сайта на  Централната избирателна комисия това обстоятелство 

да се отрази в съобщение? Многократно от нас се информация, а 

това е архив, който практически вече няма да бъде при нас. С едно 
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съобщение хората  биха могли да  се  ориентират  къде да  издирват 

документи в случай, че са им необходими такива, тъй като от този 

момент нататък справки от наша страна ще бъдат невъзможни. 

Колеги,  тъй  като  утре  ще  се  извърши  приемо-предаването 

реално  и  документите  ще  заминат  към  архива,  възразявате  ли  в 

момента  да  се  подготви  текст  за  съобщение  за  качване  на  нашия 

сайт? Съобщението да е в смисъл, че тези архивни единици занапред 

ще  се  съхраняват  в  архив  със  съответното  указание,  за  да  могат 

занапред хората да търсят информация в архива, а да не изпращат 

съобщения  или  искания  за  справки  до  Централната  избирателна 

комисия. Вероятно такива ще имаме, но нека за всеки случай да има 

и съобщение къде занапред ще се съхраняват тези документи. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, но без уточнение къде точно ще 

се съхраняват. Само да се каже, че документацията от изборите през 

2007  г.  за  местни  органи  на  власт  и  частични  и  нови  избори  са 

предадени на Централния държавен архив. И съобщението да бъде 

качено след като всичко това е факт. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колега  Солакова,  възразявате  ли  да  го 

подготвите в писмен вариант, тъй като го формулирахте чудесно и 

съобщението след предаването да се качи на сайта ни? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Добре. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  ще  подложа  на  гласуване 

пускането  на  такова  съобщение  на  сайта  на  Централната 

избирателна  комисия  след  приемо-предаването  на  документите. 

Най-ранният момент, в който съобщението да бъде качено, е утре 

следобед. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Приема се. 
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Преминаваме към гласуване на възнаграждения на ОИК. 

16. Възнаграждения на ОИК - Пловдив.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Уважаеми колеги, постъпило е 

искане от общинската избирателна комисия – Пловдив, с вх. № 1071 

от 20.09.2012 г., с което искат да бъде заплатено възнаграждение за 

проведено заседание на ОИК – Пловдив, на 18 септември 2012 г. 

Заседанието е във връзка с искане за предоставяне на информация от 

Окръжна прокуратура – Пловдив, отдел „Следствен”, за взимане на 

решение за отваряне на запечатани помещения с изборни книжа и 

материали във връзка с досъдебно производство. 

Във връзка с това и на основание Решение № 1486-МИ на 

ЦИК от 10.11.2011 г. ви предлагам да изплатим едно заседание на 

общинската  избирателна  комисия  –  Пловдив  на  председател, 

секретар  и  15  члена,  от  държавния  бюджет.  Приложени  са 

всички  удостоверяващи  документи  за  проведеното  заседание, 

присъствен  списък  на  членовете  и  протокол  за  проведеното 

заседание,  както  и  искането  от  Окръжна  прокуратура,  отдел 

„Следствен” – Пловдив, в оригинал, от следовател Делков. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  чухте  предложението  за 

изплащане на възнаграждение. Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Предложението се приема. 

17. Възнаграждения на ОИК – Силистра.
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Следващата справка е относно 

възнаграждения на общинската избирателна комисия – Силистра. Те 

претендират  за  изплащане  на  възнаграждение  за  заседание, 

проведено на 29.08.2012 г. с правно основание Решение № 1486-МИ 

на  ЦИК  от  10.11.2011  г.,  на  председател,  заместник-председател, 

секретар  и  10  члена.  Те  искат  възнаграждението  за  заседание 
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относно искане на Районно управление на полицията в Дулово на 

основание  чл.  159  от  НПК,  т.е.  има  образувано  досъдебно 

производство.  РУП  –  Дулово  искат  да  им  бъдат  предоставени 

списъците  на  членовете  на  СИК  №  109  в  гр.  Силистра  от 

произведените  избори  за  кмет на  община,  общински съветници и 

кметове на населено място, президент и вицепрезидент в изборите 

на 23 и 30 октомври 2011 г., както и оригиналите на избирателните 

списъци и допълнителни списъци на СИК № 109 от произведените 

избори  и  по-точно  списъци,  в  които  фигурира  името  на  Асен 

Венциславов Бачков от гр. Силистра. 

Във  връзка  с  това  искане,  както  и  искане  от  Районно 

управление „Полиция” в гр. Дулово във връзка с разследване по ДП 

156/2012  г.  –  искали  са  отново  да  им  бъдат  предоставени 

избирателни списъци.  В тази връзка  те  са  имали заседание  на 28 

август  2012  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  10  членове,  които  са  взели  решението. 

Предлагам  да  им  бъде  заплатено  възнаграждение  от  държавния 

бюджет. 

ОИК – Силистра претендира и няколко дежурства. Първото 

дежурство е  на 16.08.2012 г.  Дежурството  е  на  основание т.  9  от 

Решение  №  1486-МИ  на  ЦИК  от  10.11.2011  г.  във  връзка  с 

постъпило писмо от Районно управление „Полиция” – гр. Дулово, с 

вх. № 0573 от 16.08.2012 г., за което ви докладвах. Дежурството е 

само на един член – Иванка Донева Милушева затова, че е дежурила 

при приемането на писмото и неговата обработка.  Предлагам да й се 

заплати възнаграждение от държавния бюджет. 

На 20.08.2012 г. дежурство на основание т. 9 от Решение № 

1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г. във връзка с изготвяне на писмо до 

ЦИК относно искане на достъп за разпечатване на помещенията във 

връзка  с  искането  на  РУП  –  Дулово.  Присъствали  са  заместник-
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председател,  секретар  и  един  член.  Предлагам  да  уважим  това 

искане и да им бъде заплатено по едно дежурство за 20.08.2012 г. от 

държавния бюджет. 

На  29.08.2012  г.  дежурство  на  председател,  заместник-

председател и един член във връзка с подготовка на заседанието на 

общинската  избирателна  комисия.  Предлагам  да  се  изплати 

дежурството.

На  30.08.2012  г.  дежурство  на  четирима:  председател, 

заместник-председател  и  двама  членове  във  връзка  с  отваряне  на 

помещението  с  изборните  книжа  и  материали  и  съответно 

предоставяне на избирателните списъци. Предлагам да се изплати от 

държавния  бюджет,  тъй  като  искането  е  във  връзка  с  досъдебно 

производство от Районно управление на полицията – гр. Дулово. 

На  5.09.2012  г.  отново  искат  дежурство  във  връзка  с 

изготвянето на писмо от председателя и заместник-председателя до 

РУП – Дулово  и  са  предоставили  тези  списъци.  Предлагам да  се 

изплати също от държавния бюджет. 

И  вече  наистина  не  мога  да  преценя:  на  18.09.2012  г. 

председател,  заместник-председател  и  един  член  искат  дежурство 

затова,  че  са  изготвили  справка  във  връзка  с  дежурствата  и 

заседанията на ОИК – Силистра. Моля ЦИК да прецени дали да им 

се изплатят възнаграждения. Аз лично съм против. 

ОБАЖДАТ СЕ: Категорично не. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Даваме  им  дежурства  за 

подготовка на заседания, но са можели да подготвят тази справка и 

да  я  разгледат  на  заседанието.  Предлагам  да  не  гласуваме 

възнаграждение  за  изготвянето  на  тази  справка,  която  даже  не  е 

разгледана на заседание. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги,  чухте предложението за  ОИК – 

Силистра. Бележки и възражения имате ли? 
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Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16, против – 1. 

Предложението се приема. 

18. Възнаграждения на ОИК – Дряново. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  постъпило  е  искане  с  вх. 

№ 1072  от  21  септември  от  общинската  избирателна  комисия  в 

Дряново,  област  Габрово,  за  изплащане  на  едно  заседание, 

проведено на 12 септември, на което са присъствали председател, 

заместник-председател  и  11  члена  на  комисията.  Разглеждани  са 

няколко въпроса,  но  единият  от  въпросите  е  обявяване  за  избран 

следващия в  листата  общински съветник.  Затова  ви предлагам  на 

основание  чл.  277,  ал.  1  от  Изборния  кодекс  да  изплатим  това 

заседание от държавния бюджет. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  който  е  съгласен  с 

предложението, моля да гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги,  знаете,  че в неделя има избори,  така че комисията 

трябва да е в готовност за провеждането на заседание в случай, че се 

наложи  такова.  Ще  помоля  да  обявите  възможностите  да  сте  в 

София и ако се налага, да има кворум. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Въпросът е дали някой 

няма възможност. В неделя всички трябва да сте на разположение, за 

да  имаме  заседание.  Ако  някой  е  възпрепятстван  по  уважителни 

причини, нека да го обяви сега. 

КРАСИМИР  КАЛИНОВ:  Аз  може  би  няма  да  мога  да 

присъствам. 
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САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Как ще се плати дежурство на 

тези,  които  са  на  разположение?  Ние  с  Мая  сме  дежурни. 

Извинявайте,  но  да  се  иска  от  членовете  на  комисията  да  са  на 

разположение  при  положение,  че  не  са  дежурни,  това  просто  не 

може… Не може по този начин да се поставя въпросът. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Как  да  не  може?  Членовете  на 

комисията  са  на  разположение  и  се  свиква  заседание  само  при 

необходимост. По същия начин са стенографите. Винаги е било така. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако някой прецени, че 

не иска да е на разположение и може да отсъства, да отсъства. Това е 

въпрос на лична преценка. Аз ви уведомявам, че ако се наложи да се 

свика заседание, то ще се свика. 

Госпожо  Дюкенджиева,  заповядайте  да  докладвате 

възнаграждение. 

19. Възнаграждения на ОИК – Петрич.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, имаме постъпило  с вх. 

№ 1046 от 11 септември искане за изплащане на възнаграждение на 

общинската  избирателна  комисия  –  Петрич,  област  Благоевград. 

Колегите от Петрич са провели едно заседание на 25 август 2012 г. 

На това заседание присъстват председател, заместник председател и 

14 члена. Правното основание е чл. 277, ал. 1 от Изборния кодекс, 

тъй  като  има  подадена  оставка,  който  е  избран  за  управител  на 

търговско  дружество  и  на  негово  място  общинската  избирателна 

комисия е обявила следващия в листата за избран. Предлагам да им 

бъде изплатено възнаграждението от държавния бюджет, тъй като в 

едно  и  също заседание  за  освободили  и  са  обявили  следващия  в 

листата общински съветник. 
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  нямате 

възражения,  който е съгласен с предложението за възнаграждение 

на ОИК - Петрич, моля да гласува. 

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

Имаме решение да се изплати възнаграждението. 

15. Искане от кмета на Община Иваново. 
ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ: Колеги,  с  вх.  №  1078  на 

24.09.2012 г. току-що пристигна искане от общинската избирателна 

комисия – Иваново, за отваряне на запечатано помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали в изборите, произведени на 

23 и 30 октомври 2011 г.  Искането е  със  следното съдържание  – 

интересно е, че е изпратено от кмета на община Иваново, извинявам 

се: 

„Във  връзка  с  произвеждане  на  частичен  местен  избор  за 

кмет на кметство Пиргово, община Иваново на 7 октомври 2012 г. и 

съхраняване на изборни книжа за този избор е необходимо община 

Иваново да получи разрешение за разпечатване на помещението, в 

което се съхраняват  изборните книжа и материали от изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници 

и  кметове.  Предвид гореизложеното  и  съгласно  т.  13  от  Решение 

№ 1098-ПВР/МИ  от  6.10.2011  г.  моля  да  постановите  решение,  с 

което да разрешите достъпа до помещението.” (Шум и реплики.)
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Винаги  съм  поддържал  следната  теза: 

кметската, местната, областната и т.н. власт не трябва да се меси в 

работата на общинската избирателна комисия. Винаги съм твърдял, 

че  общинските  избирателни  комисии  трябва  да  си  вършат 

правомощията те, а не местната, областната или някаква централна 

власт. 
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В случая би следвало местната власт в лицето на кмета да се 

обърне  към общинската  избирателна  комисия,  а  тя  да  си  влезе  в 

правомощията във връзка с организацията на изборите.  Тези тихи 

подмолни действия на местна, областна или друга централна власт 

са дълбоко непродуктивни, поради което предлагам това нещо да се 

върне  на  господин  кмета  той  да  се  обърне  към  общинската 

избирателна комисия,  която да си влезе в правомощията.  Затова е 

една  държавна  структура,  та  всеки  да  действа  в  рамките  на 

собствените си правомощия. 

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Аз предлагам да не го връщаме на 

кмета,  а  да  го  изпратим  по  компетентност  на  общинската 

избирателна  комисия,  както  сме  правили  в  аналогични  случаи, 

когато преценим, че не ние сме компетентни и го препращаме на 

компетентния орган. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Поддържам, че кметската власт трябва да 

си знае, че има един друг тип орган, който се занимава с изборите, а 

не  кмет,  секретар,  председател  на  общински  съвет,  областен 

управител и т.н. Да си знаят правомощията и да си знаят реда. Затова 

става въпрос тук. 

АННА  МАНАХОВА:  Само  да  напомня,  че  кметът  носи 

отговорност за съдържанието на стаята и съхраняването на книжата 

в  нея  между  изборите  и  винаги  изпраща  представител  при 

отварянето. Затова не е съвсем нерезонно, вероятно тук е въпрос на 

недостатъчна координация с общинската избирателна комисия. Но 

да не забравяме и ролята на кметовете. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз считам,  че изобщо не се налага 

предварително разпечатване на това помещение.  То може да бъде 

разпечатано с решение на общинската избирателна комисия в самата 

вечер при прибиране на книжата. Това решение ще се вземе в деня 

на  изборите  или  в  деня  преди  изборите,  а  не  предварително  да 
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даваме  разрешение  за  отваряне  на  помещението.  Защо 

предварително? Той иска някакво разрешение по принцип. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ние имаме решение, че могат да 

ползват същите помещения. 

АННА  МАНАХОВА:  Решението  за  комисиите  по  чл.  242 

изрично  казва,  че  при  частични  и  нови  избори  се  ползва  това 

помещение. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Той  иска  да  дадем  разрешение  за 

отваряне на помещението,  където се съхраняват изборните книжа, 

тъй  като  трябвало  да  има  достъп  до  помещението,  както  пише в 

искането. Той не трябва да има достъп до помещението. (Реплики.)
ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Господин  Караджов, 

какво е вашето предложение за отговор? 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Аз предлагам да напишем едно 

писмо до  кмета  на  община  Иваново,  с  което  да  го  уведомим,  че 

исканото  от  него  разрешение  е  в  компетенциите  на  общинската 

избирателна  комисия  и  този  въпрос  е  уреден  в  решение  на 

Централната  избирателна  комисия,  което  урежда  работата  на 

комисиите по чл. 242 при частични и нови избори. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние на този кмет трябва да кажем, че 

помещенията, в които се съхраняват изборните книжа, се отварят с 

решение на общинската избирателна комисия само в предвидените в 

закона случаи. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Редът е в чл. 242, ал. 8 – с решение на 

ЦИК. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Той е цитирал Решение 

№ 1098-ПВР/МИ от 6.10.2011 г. и може би е редно да го препратим 

към решението, което съответства в случая. Трябва да има адекватна 

реакция по отношение на това, че предстоят избори. Друг е въпросът 

и  аз  за  пръв път  виждам при частични избори  такава  реакция  от 
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страна  на  кмет  на  кметство.  А  това  че  е  застъпено  неправилно 

разбиране, може би е поради непознаване на решението, което сме 

взели, така че слушам последното предложение за отговор. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Аз предлагам да се обърнем към 

уважавания   кмет  на  община  Иваново  и  да  упоменем,  че 

помещенията  за  съхраняване  на  изборните  книжа  се  отварят  в 

предвидените  от  закона  случаи.  Искането  за  отваряне  на 

помещението  е  от  компетенцията  на  общинската  избирателна 

комисия. Предлагам да му поясним, че процедурата за отваряне на 

помещението е уредена с решение…

АННА  МАНАХОВА:  Решението  е  №  1573  от  12  януари 

2012 г. 

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Аз мисля, че трябва да го изпратим 

до  компетентния  орган.  Каквото  и  да  направят  от  ОИК,   това  е 

компетентният орган, на който трябва да изпратим това искане. 

АННА МАНАХОВА: По нашето Решение № 1573 ние сме 

дали компетентност на комисиите по чл. 242 да си свършат работата. 

Единственото  нещо,  което  ОИК следва  да  направи,  е  да  предаде 

ключа  от  стаята  на  въпросната  комисия.  По  силата  на  нашето 

решение  тя  е  оправомощена  да  отвори  стаята.  Ето  защо  не  е 

необходимо нарочно решение по този въпрос. Моето мнение е това. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Да, точно така. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Аз  откроих  две 

предложения. Едното е да се отговори на кмета на община Иваново 

по предложения от господин Караджов начин с копие до общинската 

избирателна  комисия.  Другото  е  да  се  препрати  на  общинската 

избирателна  комисия  по компетентност  искането  и  отделно  да  се 

отговори  на  кмета  по описания  начин.  Ще подложа на  гласуване 

двете предложения. 
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ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Искам  първо  да  прочета 

предложението за писмо:

„Помещенията  за  съхраняване  на  изборните  книжа  и 

материали  се  отварят  само  в  предвидените  от  закона  случаи. 

Искането  е  от  компетенцията  на  ОИК –  Иваново.  Процедурата  и 

редът за  отваряне на помещенията при частични и нови избори е 

уредена с Решение № 1573-МИ от 12.01.2012 г. на ЦИК.”

Този  текст  да  бъде  изпратен  до  кмета  във  връзка  с 

неговото искане до Централната избирателна комисия, с копие до 

ОИК – Иваново. Да им напомним да си прочетат процедурата и 

реда. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте  предложението 

за отговор. Имате ли коментари? 

АННА  МАНАХОВА:  Аз  мисля,  че  изразът  „от 

компетентността  на  ОИК”  следва  да  отпадне.  Не  намирам,  че 

това е от компетентността на ОИК. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 

предложението на господин Караджов с предложената корекция от 

госпожа  Манахова.  Има  ли  други  редакции,  допълнения, 

възражения? 

Който е съгласен с този текст на отговор, моля да гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16, против – 1. 

Имаме  решение  да  се  отговори  по  предложения  от 

господин  Караджов  начин,  поради  което  няма  да  подлагам  на 

гласуване второто предложение. 

Има ли други доклади? – Няма. 

Разбрах,  че  госпожа  Сидерова  е  свикала  работна  група  за 

разпределяне  задачите  за  изготвяне  на  методически  указания  за 

национален  референдум  за  сряда  от  15,30  ч.,  след  което 
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предполагам, че групата ще започне работа и може би следващия 

месец  в  края  ще  можем  да  имаме  изготвени  такива  методически 

указания. По отношение на това дали ще има референдум или не, не 

е  от  наша  компетентност,  но  въпросът  е,  че  ние  трябва  сме  в 

готовност да го организираме, каквито функции са ни възложени от 

Закона за пряко участие на гражданите… 

Следващото заседание на комисията е на 3 октомври 2012 г., 

сряда, от 14,00 ч., тъй като изтича срокът за регистрация.  

Закривам  заседанието,  колеги,  с  уговорката,  че  на  30 

септември 2012 г. има избор за кмет на кметство в с. Батак ако се 

наложи, ще бъдете уведомени за заседание. 

Благодаря ви за участието. 

(Закрито в 16,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 

    Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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