
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 191

На 1 октомври 2012  г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Решение за обявяване за избран на народен представител в 

Двадесет и първи многомандатен изборен район – Сливен. 

Докладва: Ерхан Чаушев
2. Искане за отваряне на запечатано помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 

23 и 30 октомври 2011 г. от ОИК – Столична община.

Докладва: Бисер Троянов
3. Проект на решение за промяна в състава на ОИК – Бобов 

дол, област Кюстендил. 

Докладва: Ерхан Чаушев
4.  Справка  и  сведение  за  заседания  и  дежурства  през  м. 

септември 2012 г. на членовете на ЦИК.

Докладва: Севинч Солакова
5.  Искане  за  отваряне  на  изборно  помещение  от  ОИК  – 

Смолян. 

Докладва: Ерхан Чаушев



6. Писмо от БНБ относно представяне на отчет по сметка на 

Център „Фонд за лечение на деца” във връзка с преведените суми по 

депозити по чл. 80 от Изборния кодекс. 

Докладва: Ерхан Чаушев
7. Писмо  от  ГД  „ГРАО”  в  отговор  на  писмо  на  ЦИК 

№ 763/19.09.22012 г. 

Докладва: Бисер Троянов
8. Писмо  от  Районна  прокуратура  –  Своге  за  отказ  за 

образуване на досъдебно производство. 

Докладва: Анна Манахова
9. Писмо  от  Районна  прокуратура  –  Средец  за  отказ  за 

образуване на досъдебно производство. 

Докладва: Анна Манахова
10. Писмо от общинската администрация в Сатовча – отговор 

на наш № 764 от 19.09.2012 г. 

Докладва: Венцислав Караджов
11. Проект на решение за промяна в състава на ОИК – Велико 

Търново.

Докладва: Бисер Троянов
12.  Доклад за  произвеждане на изборите  в кметство Батак, 

община Павликени на 30 септември 2012 г. 

Докладва: Мая Андреева
13. Доклад за заседанието на работна група 1.4.

Докладва: Сабрие Сапунджиева 
14. ГИСДИ – издаване на удостоверения за наблюдатели.

Докладва: Владимир Христов
15. Проект на решение за допускане на политическа партия 

„Българска  социалистическа  партия”  за  участие  в  изборите  на  18 

ноември 2012 г. 

Докладва: Владимир Христов
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16. Проект на решение за замяна в ОИК – Разград. 

Докладва: Владимир Христов
17. Възнаграждения на ОИК – Чирпан. 

Докладва: Бисер Троянов
18. Възнаграждения на ОИК – Пловдив. 

Докладва: Бисер Троянов
19. Възнаграждения на ОИК – Долна Митрополия. 

Докладва: Ерхан Чаушев
20. Възнаграждения на ОИК – Костенец. 

Докладва: Ерхан Чаушев

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Мая  Андреева, 
Сабрие Сапунджиева, Севинч Солакова, Анна Колушева-Манахова, 
Бисер  Троянов,  Валентин  Бойкинов,  Венцислав  Караджов, 
Владимир  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Красимир 
Калинов, Паскал Бояджийски и Силва Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА: Елена Маркова, Мария Мусорлиева, Румяна 
Сидерова, Гергана Маринова, Емануил Христов, Мариана Христова 
и Ралица Негенцова. 

Заседанието  бе  открито  в  16,20  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 
Откривам  заседанието  на  Централната  избирателна  комисия  на 
1 октомври 2012 г.

Разполагате  с  дневния  ред.  Имате  ли  възражения  или 
допълнения  към  обявения  дневен  ред?  –  Заповядайте,  госпожо 
Андреева. 
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МАЯ АНДРЕВА: Единственото ми искане за допълнение е 
във  връзка  с  доклада  за  произведените  вчера  избори  в  кметство 
Батак, община Павликени. 

САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  И  доклад  за  заседанието  на 
работна група 1.4.

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Добре. 
Давам  думата  на  госпожа  Андреева,  а  и  на  госпожа 

Сапунджиева, ако желае, за изборите в кметство Батак.  

12. Доклад за произвеждане на изборите в кметство Батак, 
община Павликени на 30 септември 2012 г. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Колеги,  вчера  изборният  ден  започна  в 

нормално време и приключи в 19,40 ч. Единственият проблем, който 

беше там, че секционната избирателна комисия е засякла избирател, 

който   е  заснел  с  телефон  бюлетината  след  като  е  гласувал. 

Незабавно са извикали полиция. На лицето е направен разпит и то е 

признало, че гласът му е бил купен – от извършения разпит по данни 

отново  на  общинската  избирателна  комисия  на  лицето,  което  е 

сочено като такова, заплатило за вота на избирателя. 

Във  връзка  с  това  запитването  на  общинската  избирателна 

комисия  беше  кога  да  предоставят  бюлетината  на  прокуратурата, 

тъй като тя е изискана от тяхна страна. Съветът, който беше даден от 

наша  страна,  беше  бюлетината  да  се  задържи  до  отчитане  на 

резултатите  от  гласуването,  след  което  да  бъде  предадена  на 

прокуратурата с протокол въз основа на издаденото разпореждане за 

изискването й като доказателство. Но пак казвам, след отчитане на 

резултатите от гласуването, тъй като знаете, че в противен случай не 

биха  излезли  контролите  на  самия  протокол.  Това  е  сторено  от 

комисията  точно  съобразно  дадените  от  наша  страна  указания.  В 

торбата  са  по  данни  отново  от  председателя  на  общинската 
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избирателна комисия. Предаването се е осъществило. Бюлетината е 

предоставена на прокуратурата, а те са прибрали разпореждането и 

протокола, с който е станало предаването. 

Други  проблеми  нямаше.  В  7  ч.  се  оказа,  че  има  още 

избиратели,  които  не  са  упражнили  правото  си  на  глас.  Дадохме 

указания не по-късно от 8 ч. да се допускат избиратели, независимо 

от това колко лични карти са събрани, както сме процедирали и до 

настоящия момент. Други проблеми няма. Днес колегите са приели 

документите и се оказа, че идната неделя в кметство Батак ще има 

балотаж. 

Това е докладът. Това е всичко от вчера. Благодаря ви. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  нямате  въпроси 

към дежурните членове на ЦИК, да продължим с дневния ред. Давам 

думата на господин Чаушев да докладва проект на 

1.  Решение  за  обявяване  за  избран  на  народен 
представител  в  Двадесет  и  първи  многомандатен  изборен 
район – Сливен. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № 1089 от 2012 г. 
сме  получили  писмо  от  председателя  на  Народното  събрание  с 
приложено Решение на Народното събрание, с което са прекратени 
пълномощията на  народния представител Юлиана Генчева Колева, 
като народен представител от 21 (двадесет и първи) многомандатен 
избирателен район. И съответно се иска Централната  избирателна 
комисия  да  обяви  за  народен  представител  от  листата  на 
политическа  партия  „ГЕРБ”  в  41-вото  Народно  събрание  от  21. 
многомандатен избирателен район – Сливен. 

Поради това аз ви предлагам следния проект за решение: 
„На 28 септември 2012 г. с решение на Народното събрание 

на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република 
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България  предсрочно  са  прекратени  пълномощията  на  народния 
представител  Юлиана  Генчева  Колева,  избрана  от  21  (двадесет  и 
първи)  многомандатен  избирателен  район  –  Сливен,  издигната  от 
ПП „ГЕРБ” в 41-вото Народно събрание.

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

Р Е Ш И :
Обявява за избрана за народен представител в 21 (двадесет и 

първи)  многомандатен  избирателен  район  –  Сливен,  Марияна 
Петрова Иванова-Николова от листата на ПП „ГЕРБ”.

Решението да се обнародва в “Държавен вестник”.”
Съответно да се издаде удостоверение на госпожа Марияна 

Петрова  Иванова-Николова,  че  е  обявена  за  избрана  за  народен 
представител  и  съответно  да  се  изпрати  уведомително  писмо  до 
председателя на Народното събрание относно нашето решение след 
неговото гласуване.  Съответно  да  се  изпрати и писмо до главния 
редактор  на  „Държавен  вестник”  за  публикуване  на  това  наше 
решение  след  неговото  гласуване.  След  проверка  в  нашите 
документи се установи действително, че следващият в листата на 21 
многомандатен избирателен район от листата на политическа партия 
„ГЕРБ”  е  Марияна  Петрова  Иванова-Николова,  поради  което  да 
гласувате  това  решение  с  така  прочетените  придружаващи  го 
материали. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 
на  господин  Чаушев.  Въпроси?  Ако  нямате  забележки  или 
предложения за корекции на проекта за решение, който е съгласен, 
моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 
Имаме решение № 2041.

Заповядайте, госпожо Сапунджиева. 
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13. Доклад за заседанието на работна група 1.4.
САБРИЕ  САПУНДЖИЕВА:  Госпожо  председател,  колеги! 

Днес  се  проведе  заседание  на  работната  група  1.4.  и  поводът  за 

провеждането на заседанието беше, че сме в първата седмица на м. 

октомври,  а  през  първата  седмица  ние  трябва  да  подготвим 

въпросите  за  социологическите  проучвания  на  НЦИОМ.  На 

заседанието  си  работната  група  обсъди  въпросите  за 

социологическите  проучвания,  които  сега  ще  ви  докладвам  като 

тема. Формулирани са пет въпроса, които смятаме да прецизираме. 

Разбира се,  очакваме промяна в тяхната формулировка с оглед на 

това  какво  ще  покажат  данните  от  социологическото  проучване, 

което  вече  е  проведено.  Затова  решихме  да  изчакаме  до  сряда, 

когато ще имаме заседание и ако са излезли, да имаме по-прецизна 

формулировка на въпросите, които ще зададем. 

Обсъдихме  и  споразумението  за  взаимодействие  и 

сътрудничество  между  Централната  избирателна  комисия  и 

НЦИОМ, което работната група предлага ЦИК да гласува и да бъде 

възложено на председателя да го подпише. 

Другите  въпроси,  които  обсъждахме,  бяха  свързани  с 

предложенията  на  неправителствения  сектор.  Имаше  едно 

предложение  от  Сдружение  „Корективи”,  но  то  не  фигурира  в 

тяхното  писмено  предложение  до  нас,  а  е  обсъждано  само  на 

срещата за банери на сайтовете, поради което работната група реши, 

че след като няма официално такова предложение, няма защо да се 

обсъжда. Само докладвам с какво се е занимавала работната група. 

В сряда в 12 ч. ще имаме заседание на работна група 1.4. за 

среща  с  „Демократични  традиции”  –  това  е  фондация,  която  е 

изпратила свои предложения  за  съвместна  дейност  с  Централната 

избирателна комисия. Умишлено насрочихме заседанието в сряда в 
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12  ч.,  за  да  може  по-късно  да  докладваме  на  заседанието  на 

комисията затова какви са били предложенията по време на срещата. 

Колеги,  темата  която  формулирахме  за  октомврийското 

проучване  от  Националния  център  за  изучаване  на  общественото 

мнение  при  Народното  събрание  е  „Избирателните  списъци”. 

Формулирали сме пет въпроса, които само за сведение ви докладвам. 

В  сряда  на  заседанието  всички  ще  ги  получите  прецизно 

формулирани и размножени за всеки поотделно. 

Първият  въпрос  е:  „По  какъв  признак  се  съставят 

избирателните  списъци  при  произвеждане  на  парламентарните 

избори?”  Дадени  са  четири  възможни отговора:  само по  настоящ 

адрес на избирателите; само по постоянен адрес на избирателите; по 

съвпадащи си  постоянен  и  настоящ адрес  на  избирателите;  не  се 

съставят по адресна регистрация. 

Вторият въпрос е: „Откъде се информирате за включването 

си в избирателните списъци при произвеждането на изборите през 

2011  г.?”  –  от  обявените  на  видно  място  избирателни  списъци  в 

района на избирателната секция; от интернет сайта на общината; от 

интернет сайта на ГД „ГРАО”; не се информирам предварително. 

Третият  въпрос  е:  „Къде  се  съставят  избирателните 

списъци?” Тук не  сме формулирали отговори  с  оглед на  това,  че 

очакваме информация от септемврийското проучване. 

Четвъртият  въпрос  е  зададен  по  друг  начин:  „Как  се 

информирате дали фигурирате в избирателните списъци?” Тук сме 

пояснили, че идеята е да се формулират отговорите по начин, който 

да  даде  възможност  да  се  види  дали  избирателите  знаят,  че 

избирателните  списъци  се  съставят  по  постоянен  адрес.  Това  са 

двата варианта на този въпрос. 

И се формулира още един въпрос, без да сме формулирали 

отговори:  „Къде  се  съставят  избирателните  списъци?”   Всъщност 
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дали гражданите знаят,  че се  изготвят  от общината,  по постоянен 

адрес и как да се информират. Считаме с оглед на това, че не можем 

да  формулираме  по  4-5  въпроса  (разбира  се  ще  разчитаме  и  на 

помощта на проф. Калинов в сряда, тъй като той също се запозна с 

така  формулираните  въпроси),  да  формулираме  и  възможните 

отговори и след това вече да ги обсъдим заедно с НЦИОМ и през 

октомври  да  имаме  възможност  да  внесем  въпросите  за 

социологическото проучване. 

Колеги, ако сте се запознали със споразумението, ще помоля 

госпожа председателя да го подложи на гласуване. Няма финансови 

ангажименти  за  Централната  избирателна  комисия.  Това  е 

споразумение  за  взаимодействие  и  сътрудничество  между 

Централната  избирателна  комисия  и  Националния  център  за 

изучаване  на  общественото  мнение  при  Народното  събрание. 

Работната група излиза със становище, че няма пречка да приемем и 

да  гласуваме,  а  председателят  и  секретарят  да  подпишат  такова 

споразумение  с  госпожа  Лидия  Йорданова  –  ръководител  на 

НЦИОМ при Народното събрание. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Благодаря,  госпожо 

Сапунджиева.  Не знам дали колегите  са  имали  възможност  да  се 

запознаят  с  проекта  за  споразумение.  Той беше разпространен  на 

предходно  заседание  и  сега  ще  им  дам  възможност  да  изразят 

становище. 

Във  връзка  с  това  искам  само  да  ви  докладвам,  че 

непосредствено  преди  започване  на  заседанието  техническите 

сътрудници  ми  предоставиха  резултатите  от  проведеното 

национално  представително  проучване  от  НЦИОМ,  проведено  по 

метода на полустандартизираното интервю в периода от 20 до 27 

септември  2012  г.  сред  1000  пълнолетни  българи  в  86  населени 

места в цялата страна. Предлагам ви да го разпределим на групата за 
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запознаване и съответно да ви дам възможност да го докладвате на 

следващото заседание в сряда. 

САБРИЕ САПУНДЖИЕВА: Добре, благодаря ви. 

Виждате,  че  със  Закона  за  пряко  участие  на  гражданите  в 

държавната  власт  и  местното  самоуправление  имаме  множество 

проблеми и считам, че ние можем като ЦИК да си взаимодействаме 

с  НЦИОМ  в  сферата  на  изборното  законодателство  и  Закона  за 

пряко  участие  на  гражданите…  Иначе  по  други  теми  няма  как. 

Евентуално  по  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация  –  там,  където  ни  касае  и  възникват  проблемите. 

Веднага  ще  ви  цитирам  един  проблем  без  да  губя  времето  на 

Централната избирателна комисия. 

Знаете,  че  Изборният  кодекс  позволява  да  се  кандидатират 

лица без да се представя свидетелство за съдимост, но в Закона за 

местното самоуправление и местната администрация е предвидено 

на лица, които  са осъдени на лишаване от свобода, независимо от 

това  дали  наказанието  е  отложено,  да  им  се  прекратяват 

пълномощията. И се получава един правен абсурд. Значи тези лица 

могат да участват в избори, могат да бъдат избрани, а веднага след 

избирането им се прекратяват пълномощията им. Ако прецените, аз 

считам, че можем да говорим и с Върховния административен съд в 

тази посока да се изготви едно тълкувателно решение. Но има място 

за  сътрудничество  и  с  НЦИОМ  по  такива  теми.  Това  имахме 

предвид, госпожо председател. 
(Коментари и уточнения по проекта за споразумение извън 

протокола.)
ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  аз  правя 

предложение т. 4 от проекта да отпадне, тъй като не виждам какви 

точно  проучвания,  свързани  с  изборния  процес,  ще  извършва 

НЦИОМ  сред  народните  представители.  Те  са  една  доста  лесно 
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определима   категория  –  240  лица.  Както  и  кои  са  точно  тези 

експерти в сферата на законодателството,  сред които НЦИОМ ще 

извършва проучвания.  Аз мисля, че в тази зала би трябвало да са 

събрани поне половината от експертите в тази сфера, а всеки от нас 

познава другата половина, така че тези проучвания според мене са 

несериозни,  както и сред народните представители.  Там водеща е 

Комисията по правни въпроси и не виждам защо да са всичките 240 

депутати. Не виждам нужда от тази т. 4. Мисля, че това звучи доста 

несериозно. 

КРАСИМИР КАЛИНОВ: Аз имам предложение да се включи 

някаква по-обща точка, както се включва в търговските договори: и 

всичко  незабранено  от  закона.  Тоест,  да  включим  по-широкото: 

всяка  съвместна дейност,  която двете  страни преценят за  полезна 

или нещо подобно. Да не се ограничаваме в изброяване, защото то е 

непълно при всички положения. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Колеги, предлагам т. 4 да бъде 

променена по следния начин:  „Проучване по въпроси,  свързани с 

изборното законодателство и процедури.” 

КРАСИМИР КАЛИНОВ: Така съм съгласен. 

ВЕНЦИСЛАВ  КАРАДЖОВ:  Предлагам  т.  2  да  стане:  „Да 

осигурява експертно съдействие по съвместните инициативи.” 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:   Съвместни  са  само 

инициативите, а  проектите и програмите са на НЦИОМ, защото те 

невинаги могат да са съвместни. Тук въпросът е да отпадне изразът 

„външни експерти”. 
(Коментари и уточнения извън протокола.)
Колеги, има ли други коментари по проекта за споразумение? 

Ако няма, да уточним корекциите. 
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Първата корекция е в чл. 1, буква „а”, т. 4 с формулировката: 

„Провеждане  на  проучвания  по  въпроси,  свързани  с  изборното 

законодателство и процедури.” 
Втората  корекция е  в  чл.  3,  буква „б”,  т.  2:  „Да осигурява 

експертно съдействие по съвместни инициативи чрез свои експерти 
при официално заявено искане от страна на НЦИОМ.”

Други коментари? – Няма. 
Ако  няма  други  бележки,  който  е  съгласен  с  проекта  за 

споразумение, моля да гласува. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 
Имаме решение. Би следвало предложеният от нас проект за 

споразумение  с  корекциите  да  се  изпрати  на  НЦИОМ  за 
съгласуване, след което да го подпишем, което считам, че работната 
група може да организира.  Вие ще уведомите госпожа Йорданова 
като представител на НЦИОМ. 

2. Искане за отваряне на запечатано помещение, в което 
се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  изборите, 
произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.  от ОИК – Столична 
община.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Уважаеми колеги, Столичната общинска 
избирателна  комисия  е  поискала  да  им  разрешим  отварянето  на 
помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали 
от произведените  през 2009 г.  парламентарни избори,  ако стоят  в 
същото помещение,  но това е  искането.  То е  направено по повод 
молба от Димитър Иванов Цветанов, който иска да се удостовери, че 
е  гласувал  в  произведените  през  2009  г.  избори,  тъй  като  това 
удостоверение  му  е  необходимо  пред  Европейската  комисия. 
(Реплики.)
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Вероятно Столичната общинска комисия съхранява на едно 
място всичките изборни книжа и материали. Иначе не би направила 
това искане. 

(Коментари и уточнения извън протокола.)
Оттеглям  предложението  за  15  минути,  за  да  се  свържа  с 

председателката на Столичната общинска избирателна комисия и да 
попитам в това помещение, в което се съдържат изборните книжа от 
2011 г., дали се съдържат и съхраняват книжа от 2009 г. 

(По-късно в заседанието.)
БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Уважаеми  колеги,  свързах  се  с 

председателя на Столична ОИК госпожа Белчева.  Тя ме увери, че 
изборните книжа и материали от произведените през 2009 г. избори 
се съхраняват на територията на съответните районни кметства, а в 
едно и също помещение се съхраняват в Столична община – район 
„Младост”  както изборните книжа от произведените  през  2009 г., 
така и от произведените през 2011 г. избори за президент и местни 
органи  на  властта,  така  че  за  да  се  изготви  необходимото 
удостоверение  на  молителя,  трябва  да  се  отвори  изборното 
помещение по сега  съществуващите правила от  Изборния  кодекс, 
независимо  че  в  едно  и  също  помещение  се  намират  и  изборни 
книжа от предишни избори. 

Затова ви предлагам да гласуваме следното решение относно 
искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват 
изборни книжа и материали от изборите,  произведени на 23 и 30 
октомври 2011 г.:

„Постъпило е искане по електронната поща с вх. № 1079 от 
24.09.2012 г. на ЦИК от ОИК – Столична община, с искане да бъде 
разрешено разпечатването на помещението,  в  което се съхраняват 
изборните  книжа  и  материали  от  произведените  избори  на  23  и 
30 октомври  2011  г.  Искането  се  прави  във  връзка  с  молба  на 
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Димитър Иванов Цветанов за издаване на удостоверение, от което да 
е видно, че е гласувал на произведените през 2009 г. парламентарни 
избори.

Изборните  книжа  и  материали  от  секция  №  38,  район 
„Младост”, в която е упражнил правото си на глас Димитър Иванов 
Цветанов  на  произведените  през  2009  г.  избори  за  народни 
представители, се съхраняват в помещението, в което са поставени и 
изборните книжа и материали от произведените на 23 и 30 октомври 
2011 г.  избори за президент и вицепрезидент на републиката и за 
общински  съветници  и  кметове  и  се  намира  на  територията  на 
Столична община, район „Младост”.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на 
ЦИК  №  1098-ПВР/МИ  от  6  октомври  2011  г.  Централната 
избирателна комисия 

Р Е Ш И:
Разрешава  на  ОИК  –  Столична  община,  достъп  до 

запечатаното  помещение,  в  което се  съхраняват  изборни книжа и 
материали от произведените  избори на 23 и 30 октомври 2011 г., 
както и изборни книжа и материали от произведените през 2009 г. 
избори за народни представители във връзка с  молба на Димитър 
Иванов Цветанов за издаване на удостоверение, от което да е видно, 
че е гласувал на произведените през 2009 г. парламентарни избори.

Достъпът  да  се  осъществи  в  присъствието  на  поне  трима 
членове  на  общинската  избирателна  комисия,  предложени  от 
различни парламентарно представени партии и коалиции от партии 
и от партията, която има член в Европейския парламент, определени 
с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на 
определено  със  заповед  на  кмета  на  общината  служебно  лице  от 
общинската администрация. 

След отваряне на помещението същото задължително да се 
запечата  с хартиена лента и да се подпечата  с  восъчния печат на 
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комисията  по  чл.  242,  ал.  7  от  ИК  от  избраните  членове  на 
общинската избирателна комисия. 

За  всяко  отваряне  на  помещението  се  съставя  протокол  в 
2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-
ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 
на господин Троянов. Възразявате ли срещу предложението? Ако не, 
който е съгласен да се даде разрешение за отваряне на помещението, 
моля да гласува. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11, против – 1. 
Имаме решение № 2046.
 

7.  Писмо  от  ГД  „ГРАО”  в  отговор  на  писмо  на  ЦИК 
№ 763/19.09.22012 г. 

БИСЕР  ТРОЯНОВ: Колеги,  Главна  дирекция  „ГРАО”  е 
изпратила  като  копие  до  Централната  избирателна  комисия 
информация,  като  първи  адресат  е  лице-избирател  Станислава 
Василева  Григорова  от  София.  По  повод  нейна  молба,  изпратена 
първоначално  до  Централната  избирателна  комисия,  ГД  „ГРАО” 
уведомява, че в произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за 
общински  съветници  и  кметове,  както  и  за  президент  и 
вицепрезидент  на  републиката  Станислава  Василева  Григорова  е 
била  включена  в  избирателните  списъци  на  район  „Люлин”, 
Столична община, секция 11, отпечатани от ГД „ГРАО”. 

Докладвам го само за сведение, тъй като първият адресат е 
избирателката Григорова,  а от ГД „ГРАО” са я уведомили. 

11. Проект на решение за промяна в състава на ОИК – 
Велико Търново.

БИСЕР ТРОЯНОВ: Постъпило е искане от члена на ОИК – 
Велико Търново Стойко Димов Стойков, който е пожелал да бъде 
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освободен  като  член  на  общинската  избирателна  комисия  поради 
преминаването му на работа в структурите на Министерството на 
вътрешните  работи.  Искането  е  адресирано  до  общинската 
избирателна  комисия,  която  ни  го  препраща.  Предлагам  да 
гласуваме следното решение относно  промяна в състава на ОИК – 
Велико Търново, област Велико Търново, назначена с Решение № 
328-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК:

„Постъпило  е  писмо с  вх.  № ОИК-915  от  01.10.2012  г.  от 
ОИК  –  Велико  Търново,  относно  подадено  заявление  от  Стойко 
Димов Стойков – член на ОИК – Велико Търново, за прекратяване 
правомощията  му  като  член  на  комисията.  Към  писмото  е 
приложено заявление от Стойко Димов Стойков.

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

Р Е Ш И:
Освобождава като член на  ОИК – Велико Търново,  област 

Велико Търново, Стойко Димов Стойков и анулира издаденото му 
удостоверение.

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

Същевременно предлагам с писмо да уведомим председателя 
на политическа партия „ГЕРБ” да направи предложение за нов член 
на общинската избирателна комисия във Велико Търново на мястото 
овакантено от Стойко Димов Стойков като член на ОИК. 

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

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 
Имаме решение № 2042.
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3.  Проект  на  решение  за  промяна в  състава  на  ОИК – 
Бобов дол, област Кюстендил. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  913  от 
28.09.2012 г.  в  ЦИК е постъпило заявление от Симона Цветанова 
Кирилова, председател на ОИК – Бобов дол, с което заявление иска 
да й се прекратят  пълномощията като председател на общинската 
избирателна  комисия,  тъй  като  тя  лично  твърди,  че  за  нея  са 
възникнали обстоятелства по несъвместимост съгласно чл. 17, ал. 1 
от Изборния кодекс.

Във  връзка  с  това  аз  предлагам  да  гласуваме  следното 
решение  за  промяна  в  състава  на  ОИК  –  Бобов  дол,  област 
Кюстендил, назначена с Решение № 421-ПВР/МИ от 18 август 2011 
г. на ЦИК:

„Постъпило е заявление с вх. № ОИК-913 от 28.09.2012 г. от 
Симона Цветанова Кирилова – председател на ОИК – Бобов дол, за 
прекратяване правомощията й като председател на комисията.

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

Р Е Ш И:
Освобождава като председател на ОИК – Бобов дол, област 

Кюстендил,  Симона Цветанова  Кирилова и  анулира издаденото  й 
удостоверение.

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

Същевременно  да  се  изпрати  и  писмо  до  председателя  на 
политическа  партия  „ГЕРБ”,  с  което  да  се  уведоми,  че  сме 
освободили  председателя  на  общинската  избирателна  комисия  в 
Бобов  дол  и  на  основание  чл.  30,  ал.  10  от  Изборния  кодекс 
политическата  партия  да  направи  предложение  за  председател  на 
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ОИК  - Бобов дол в срок до 3 дни от получаване на съответния акт за 
освобождаване на члена на ОИК. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 
на  господин  Чаушев.  Имате  ли  въпроси?  Ако  няма  и  ако  нямате 
забележки, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 
Имаме решение № 2043.

5. Искане за отваряне на изборно помещение от ОИК – 
Смолян. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, по електронен път с вх. 
№  1087  от  202012  г.  сме  получили  искане  от  общинската 
избирателна  комисия  –  Смолян,  в  което  се  иска  във  връзка  с 
образувано  досъдебно  производство  от  МВР  –  Смолян,  да  бъде 
отворено  изборното  помещение  във  връзка  със  съхраняването  на 
изборните книжа и материали. Тъй като става въпрос за искане от 
разследващ орган, аз предлагам вместо решение, да изпратим писмо, 
че  би следвало по реда  на  т.  13  от  Решение № 1098-ПВР/МИ от 
6.10.2011 г., допълнено с решение № 1839, общинската избирателна 
комисия  сама  да  определи  членовете  и  комисията  за  отваряне  на 
това  помещение  във  връзка  с  искането  за  това  досъдебно 
производство. 

Предлагам да се гласува писмо, а не решение. 
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля 

да гласува. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 
Приема се да се изпрати писмо. 

6. Писмо от БНБ относно представяне на отчет по сметка 
на Център „Фонд за лечение на деца” във връзка с преведените 
суми по депозити по чл. 80 от Изборния кодекс. 
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  № 1088  от  28 
септември  2012  г.  сме  получили  писмо  от  Българската  народна 
банка,  подписано от подуправителя,  в  което се  прилага  справка  - 
отчет по сметка и се удостоверява, че сумата в размер на 30 000 лв. 
във  връзка  със  задържани  депозити  на  политически  партии, 
участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 
са преведени по сметка на Фонд „Лечение на деца” – София. 

Докладвам това писмо за сведение. 

8.  Писмо  от  Районна  прокуратура  –  Своге  за  отказ  за 
образуване на досъдебно производство. 

АННА  МАНАХОВА:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  1090  от 
29.09.2012 г. постъпи в един голям плик едно постановление за отказ 
да се образува досъдебно производство на Борислава Барболова – 
районен прокурор в Районна прокуратура – гр.  Своге,  и към това 
постановление за отказ за образуване на производство са приложени 
в  оригинал  избирателните  списъци  за  избиране  на  президент  и 
вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. 

Предложението  ми  е  да  препратим  оригиналните  на 
избирателните  списъци  на  ОИК  –  Своге  с  едно  придружително 
писмо, като им укажем, че списъците следва да бъдат прибрани в 
помещението, където се съхраняват изборните книжа и материали от 
изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката,  по  реда 
предвиден в т. 15 на Решение № 1098-ПВР/МИ от 6.10.2011 г. 

Предложението  е  с  писмо  да  препратим  избирателните 
списъци, а постановлението за отказ докладвам за сведение. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 
предложението. Имате ли възражения? Ако няма, който е съгласен, 
моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 
Предложението се приема. 
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9.  Писмо от  Районна прокуратура –  Средец за  отказ  за 
образуване на досъдебно производство. 

АННА  МАНАХОВА:  Докладвам  постъпило  постановление 
от започване на досъдебно производство на районен прокурор в гр. 
Средец Валентина Маджарова.  Това е случаят с Калоян Желев,  за 
който,  ако  си  спомняте,  търсихме  избирателните  списъци  от 
гр. Тафая  –  Кралство  Испания,  които  намерихме.  Направена  е 
експертиза и е установено, че подписите, които са в избирателните 
списъци в гр. Тафая не са положени от лицето Калоян Желев. Ето 
защо се отказва започване на досъдебно производство. 

Докладвам го за сведение. 

10.  Писмо  от  общинската  администрация  в  Сатовча  – 
отговор на наш № 764 от 19.09.2012 г. 

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ:  Уважаеми колеги,  за  сведение 
ви докладвам писмо от общинска администрация – Сатовча,  с вх. 
№ 1092  от  днешна  дата.  Става  въпрос  за  отговор  на  общинската 
администрация във връзка с писмо, пристигнало от председателя на 
общинската  избирателна  комисия  –  Сатовча,  във  връзка  с 
произвеждането на избор за кмет на кметство Туховища и по-точно 
във връзка с необявяване на избирателен списък – част І и част ІІ във 
връзка  с  произвеждането  на  съответния  избор  съгласно 
хронограмата за нов избор на кмет на кметство до 27.08.2012 г. 

Във  връзка  с  това  от  общинската  админинстрация  са  ни 
отговорили, че изнесеното от председателя Яхова на ОИК – Сатовча, 
не отговаря на истината и че избирателните списъци са обявени на 
определеното затова място, съгласно заповед № 394 от 6 август на 
кмета  на  община  Сатовча,  в  законно  установения  срок  –  40  дни 
преди изборния ден, видно от приложенията към писмото. Съгласно 
Изборния  кодекс  те  са  публикували  на  23  август  избирателните 
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списъци  на  интернет  страницата  на  община  Сатовча,  издадена  е 
заповед и са приложили протокол на кмета на община Сатовча,  с 
който  е  определено  мястото  и  е  наредено  да  бъде  публикувана 
съответната  заповед  от  6.08.2012  г.  и  приемно-предавателна 
разписка от длъжните лица от 24.08.2012 г.,  които са сложили на 
обявеното място избирателните списъци. 

Липсата  на  обявен  избирателен  списък  –  част  ІІ  те  са 
обяснили: в законоустановения срок – 40 дни преди изборния ден, 
видно  от  приложените  писма  и  предавателни  разписки,  няма 
подадени  декларации  на  граждани  на  друга  държава-членка  на 
Европейския  съюз  да  участват  в  избора  за  кмет  на  кметство 
Туховища, поради което и такъв списък не е публикуван. 

Това  е  отговорът,  който  ни  е  изпратен  от  общинската 
администрация в Сатовча, област Благоевград. 

14. ГИСДИ – издаване на удостоверения за наблюдатели.
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, по електронната 

поща  е  постъпило  едно  заявление  от  ГИСДИ  с  вх.  №  1081  от 
26.09.2012  г.,  към  което  е  приложен  списък  с  наблюдатели  за 
изборите  на  7  октомври  2012  г.  в  община  Калофер.  Списъкът 
съдържа  19  имена.  С  оглед  на  това,  че  по  действащите  наши 
решения  №№  1529  и  1680  ние  сме  уредили,  че  на  вече 
регистрираните  организации  само  издаваме  удостоверения  за 
техните членове, които те ще посочат. 

Предлагам  да  гласуваме  протоколно  решение,  с  което  да 
издадем 19 броя удостоверения, както и писмо, което да изпратим на 
госпожа Цанева, която е главен секретар на Сдружение „ГИСДИ”: 

„Уважаема госпожо Цанева,
Съгласно протоколно решение на ЦИК от 1 октомври 2012 г. 

и във връзка с постъпило заявление вх. № 1081 от 26.09.2012 г. от 
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Сдружение  „ГИСДИ”  Ви  предоставяме  удостоверения  за 
наблюдатели.”

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 
на  господин  Христов.  Който  е  съгласен  да  бъдат  издадени 
удостоверения  на  членовете  на  неправителствената  организация, 
моля да гласува. 

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

15.  Проект  на  решение  за  допускане  на  политическа 
партия  „Българска  социалистическа  партия”  за  участие  в 
изборите на 18 ноември 2012 г. 

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ:  Уважаеми колеги,  продължавам с 
доклад на колегата Мусорлиева поради това, че тя отсъства. 

Има  предложение  и  ви  предлагам  проект  за  решение  за 
допускане  на  политическа  партия  „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в частичните избори 
за  кметове  на  кметство  Лиляк,  община  Търговище,  област 
Търговище,  и  кметство  Радовене,  община  Роман,  област  Враца, 
насрочени на 18 ноември 2012 г.

„Постъпило  е  заявление  от  политическа  партия 
„БЪЛГАРСКА  СОЦИАЛИСТИЧЕСКА  ПАРТИЯ”,  подписано  от 
представляващия  и  председател  на  партията  Сергей  Дмитриевич 
Станишев, заведено под № 1 на 26 септември 2012 г. в регистъра на 
партиите и коалициите от партии за участие в частичните избори за 
кметове на кметство Лиляк, община Търговище, област Търговище, 
и  кметство  Радовене,  община  Роман,  област  Враца,  насрочени  на 
18 ноември 2012 г.

Към заявлението  са  приложени:  удостоверение за  актуално 
правно състояние на партията, издадено на 24.09.2012 г. от СГС – 
ФО, 4 състав,  по ф.д.  № 1969/1990 г.;  удостоверение от Сметната 
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палата  №  48-00-981  от  21.04.2012  г.  за  внесени  от  партията 
финансови  отчети  за  2009,  2010  и  2011  г.  и  пълномощно  от 
представляващия партията Сергей Дмитриевич Станишев в полза на 
Аглика Стефчева Виденова.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 67-МИ 
от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 27 от 8 август 2011 
г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за 
допускане  на  политическа  партия  „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в частичните избори 
за  кметове  на  кметство  Лиляк,  община  Търговище,  област 
Търговище,  и  кметство  Радовене,  община  Роман,  област  Враца, 
насрочени на 18 ноември 2012 г.

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

Р Е Ш И:
Допуска  политическа  партия  „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в частичните избори 
за  кметове  на  кметство  Лиляк,  община  Търговище,  област 
Търговище,  и  кметство  Радовене,  община  Роман,  област  Враца, 
насрочени на 18 ноември 2012 г.

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

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 
на господин Христов. Имате ли въпроси? Ако няма, който е съгласен 
с проекта за решение за регистрация, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 
Имаме решение № 2044.

16. Проект на решение за замяна в ОИК – Разград. 
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ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Уважаеми  колеги,  последното  от 
доклада  на  колегата  Мусорлиева  е  проект  за  решение  относно 
промяна в състава на ОИК – Разград,  област Разград,  назначена с 
Решение  №  407-ПВР/МИ  от  18  август  2011  г.  на  ЦИК.  Със 
заявлението си госпожа Гюлтен Исмаилова Еминова казва, че желае 
да бъде освободена от общинската избирателна комисия, тъй като е 
назначена за секретар на общината и оставането й в състава на ОИК 
би противоречало на текста на чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс, а 
предложението на господин  Музаффер Мустан Хамид е  на нейно 
място да бъде назначен резервният член Сейхан Юсуф Хасан. 

Колеги,  основанието  е  за  освобождаване  по  собствено 
желание, а не по несъвместимост, тъй като това производство е по 
собствено желание, а не по установяване на несъвместимост. Моля 
само  да  обърнете  внимание,  че  назначаваме  резервен  член,  т.е. 
такъв,  който  е  предложен  като  резерва  още  в  първоначалното 
производство  през  м.  август  2011  г.  и  неговото  ксерокопие  от 
диплома и декларация са именно от м. август 2011 г., а това според 
мен не е пречка, поради което ви предлагам да гласуваме следното 
решение: 

„Постъпило е предложение с вх. № ОИК-912 от 26.09.2012 г. 
от  Музаффер  Мустан  Хамид  –  председател  на  ПП „Движение  за 
права и свободи” – Разград, за промяна в състава на ОИК – Разград. 
Предлага се на мястото на Гюлтен Исмаилова Еминова – член на 
ОИК – Разград, да бъде назначен предложеният за резервен член на 
ОИК  Сейхан  Юсуф  Хасан.  Към  предложението  е  приложено 
заявление от Гюлтен Исмаилова Еминова за освобождаването й като 
член на ОИК – Разград.  По преписката  за  назначаване  на ОИК – 
Разград,  са  налични декларация по чл.16,  ал.  2  от ИК и копие от 
дипломата за завършено висше образование на Сейхан Юсуф Хасан 
и пълномощно в полза на Музаффер Мустан Хамид.
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На  основание  чл. 26,  ал. 1,  т. 5  и  6  от  Изборния  кодекс 
Централната избирателна комисия 

 Р Е Ш И:

 Освобождава като член на ОИК – Разград,  област Разград, 

Гюлтен Исмаилова Еминова и анулира издаденото й удостоверение.

Назначава за член на ОИК – Разград, област Разград, Сейхан 

Юсуф Хасан.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от съобщаването му.” 

Госпожо  председател,  моля  да  подложите  решението  на 

гласуване. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 

на господин Христов. Имате ли въпроси? Ако няма, който е съгласен 

с проекта за решение, моля да гласува. 

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

Имаме решение № 2045.

Сега ще дам думата на госпожа Солакова да докладва: 

4. Справка и сведение за заседания и дежурства през м. 
септември 2012 г. на членовете на ЦИК.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  в изпълнение на Правилата 

за  изготвяне  на  сведението  за  дежурствата  и  на  справката  за 

проведените  заседания  докладвам  сведението  за  осъществените 

дежурства  през  м.  септември  2012  г.  Те  са  изготвени  съгласно 

правилата. Всеки който иска, би могъл да ги погледне. 

Както  знаете,  сведението  включва  справката  от  графика  за 

дежурствата  за  месеца.  Освен  това  включва   дежурствата  на 

колегите,  които  са  участвали  в  работни  групи.  За  проведените 
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заседания на работни групи са подадени заявки и отчети, справки за 

присъствалите. Това работни групи 1.4., 1.3. и 1.10. 

Работна  група  1.4.  е  провела  заседание  на  12  септември. 

Списъкът на присъствалите е даден. Второто заседание на работна 

група 1.4. е на 18 септември от 10 ч. Отново справката е подадена, 

подписана от председателя на работната  група.  Третото заседание 

заедно със справката за присъствалите членове на работната група е 

за  проведено  заседание  на  25  септември от  14  ч.  Това  е  работна 

група 1.4.

Освен  това  е  налице  и  справка  за  проведени  заседания  на 

работна група 1.3., която е провела заседание на 14 септември от 14 

ч.  Справките  са  подписани  от  ръководителя  на  работната  група. 

Второто заседание е проведено на 26 септември. Отново справката 

съдържа списъка на присъствалите колеги. 

Последното  отчетено  заседание  е  на  работна  група  1.10. 

Заседанието е проведено на 17 септември. Справката е подписана от 

ръководителя  на  работната  група  и  е  представен  списък  на 

присъствалите членове на ЦИК, които са членове на тази работна 

група. 

Както  ви  казах,  сведението  е  изготвено  въз  основа  на 

гласуваните  от  нас  правила  и  включва  всички  осъществени 

дежурства както по графика, така и във връзка с участието в работни 

групи на членовете на Централната избирателна комисия. 

Изготвена е и справка за участието на членовете на ЦИК в 

проведените през м. септември заседания.

Тъй като справката за заседания не се гласува, предлагам да 
гласуваме само сведението за осъществените дежурства. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 
допълнения  или  възражения  към  докладваните  справки,  който  е 
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съгласен с докладваното сведение за дежурствата за  м.  септември 
2012 г., моля да гласува. 

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

Продължаваме с искания за възнаграждения от ОИК. 
17. Възнаграждения на ОИК – Чирпан. 
БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Уважаеми  колеги,  общинската 

избирателна  комисия  в  Чирпан,  област  Стара  Загора,  претендира 
заплащането  на  дежурства,  които  са  дадени  на  30  юли  и  на  25 
септември 2012 г. Те са съответно от председател, секретар и двама 
членове. И двете възнаграждения предлагам да бъдат изплатени от 
държавния бюджет на основание Решение № 1839-МИ от 10 май 
2012  г.  Дежурствата  са  предоставени  във  връзка  с  искане  по 
провеждане на досъдебно производство. Предлагам да ги гласуваме. 

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

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

18. Възнаграждения на ОИК – Пловдив. 
БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Следващото  искане  е  от  общинската 

избирателна  комисия  –  Пловдив.  Предоставените  дежурства  са 
съответно по трима членове на 4 и на 19 септември 2012 г. Те са 
предоставени  във  връзка  с  искане  на  Окръжна  прокуратура  – 
Пловдив,  отдел  „Следствен”  за  предоставяне  на  избирателните 
списъци от произведените избори за общински съветници и кметове 
през 2011 г. Правното основание е Решение № 1486-МИ на ЦИК от 
10.11.2011 г. Предлагам да бъдат изплатени от държавния бюджет. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  нямате 
възражения или забележки, който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма. 
Имаме решение.

19. Възнаграждения на ОИК – Долна Митрополия. 
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  1086  от 

28.09.2012  г.  е  постъпило  искане  от  общинска  избирателна 
комисия –  Долна  Митрополия,  област  Плевен,  за  изплащане  на 
възнаграждение за проведено заседание на 17 септември 2012 г., на 
което  са  присъствали  председател,  секретар  и  14  члена.  На  това 
заседание  са  освободили  общински  съветник  и  съответно  са 
назначили друг на негово място от съответната листа. поради това на 
основание  чл.  277,  ал.  1  от  Изборния  кодекс  предлагам  да  им се 
изплати възнаграждение от държавния бюджет за това заседание. 

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

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

20. Възнаграждения на ОИК – Костенец. 
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Постъпило  е  искане  от  общинската 

избирателна  комисия  в  Костенец,  вх.  № 1085  от  28.09.2012  г.  за 
проведено дежурство на 28 август, на което са присъствали 4 члена. 
Това е комисия за  отваряне на помещение,  в което се съхраняват 
изборни книжа и материали, поради което на основание т. 9, буква 
„д” от Решение № 1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г. и наше Решение 
№ 1950 от 23.07.2012 г., с което сме разрешили да се отвори това 
помещение,  предлагам  на  тези  четирима  членове  да  се  изплати 
възнаграждение от държавния бюджет. 

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

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

Следващото заседание на комисията е на 3 октомври 2012 г., 
сряда,  от  14,00  ч.,  а  в  12,00  ч.  е  срещата  с  неправителствена 
организация. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 17,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева
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