ДОКЛАД
за изпълнението на ангажиментите на Областна администрация Монтана във връзка с
организационно–техническата подготовка за произвеждане на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г.
С Указ № 130/10.06.2021 г. на Президента на Република България са насрочени
избори за Народна събрание на 11 юли 2021 г.
Областните управители и техните администрации, както и кметовете на
общини, следва да изпълняват ангажиментите си по организационно-техническата
подготовка на изборите в съответствие с:
 Изборния кодекс,
 решенията на Централна избирателна комисия;
 писмата и указанията от администрацията на Министерски съвет.
В тази връзка към 11.06.2021 г. за изпълнение възложените ангажименти в
Областна администрация Монтана са извършени слените дейности:
Областният управител участва на 01.06.2021 г. в работната среща с Министърпредседателя и с министрите от служебния кабинет, както и с всички областни
управители, във връзка с основна задача на правителството - организирането на честни
и прозрачни избори за народни представители на 11.07.2021 г.
На 10.06.2021 г. в Областна администрация Монтана беше организирана работна
среща на Областния управител на област Монтана с ръководители на ведомствени
териториални структури в областта. Основни акценти в дневния ред на срещата бяха
представянето на новите заместник-областни управители на област Монтана – г-жа
Латинка Симова и д-р Кирил Делев и новият Директор на Областната дирекция на МВР
– Старши комисар Красимир Кирилов, както и обсъждане на предстоящата съвместна
работа между Областна администрация Монтана, ОД на МВР и всички ведомствени
структури на областно ниво, най-вече що се касае до организирането и провеждането
на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.
Областният управител информира участващите в работната среща, че в
съответствие с указанията получени на 01.06.2021 г. в рамките на срещата с Министърпредседателя, основна задача на ведомствата ще бъде логистичното обезпечаване и
организирането на честни и прозрачни избори на 11.07.2021 г. Г-н Димитров обърна
внимание на всички, че разчита на ведомствата и особено на тези, които са пряко
ангажирани с подготовката на изборния процес, да изпълнят своите задължения
професионално, коректно и при стриктно спазване на разпоредбите на Изборния
кодекс. Той заяви, че очаква всички областни структури да продължат да вършат
качествено своята работа съобразно действащото в Република България
законодателство.
В изпълнение на Решение № 5-НС/12.05.2021 г. на ЦИК и задълженията
произтичащи от чл. 60 на Изборния кодекс, с писмо № ОИ-10-16/13.05.2021 г.
Областният управител покани представителите на парламентарно представените
партии и коалиции в 45-то Народно събрание на 15.05.2021 г. за провеждане на
консултации за определяне състава на РИК – Монтана. На консултациите не бе
постигнато съгласие за ръководните длъжности председател и заместник председатели
на РИК Монтана. В изпълнение чл. 60, ал. 6 и ал. 9 от Изборния кодекс, резултатите от
проведените консултации, бяха обобщени в Протокол, който ведно с приложените от
политическите сили документи бяха изпратени на ЦИК с писмо изх. № ОИ-10-3628/15.05.2021 г. на Областен управител на област Монтана.
Централната избирателна комисия с Решение № 62-НС от 20 май 2021 г.,
назначи Районната избирателна комисия /РИК/ в Дванадесети изборен район –
Монтана. Съставът на РИК – Монтана включва 13 членове. За председател на

комисията е назначен Валери Димитров, заместник-председатели са Камелия Илиева и
Румен Гоцов, а секретар – Гита Георгиева.
Членове на комисията са: Пламка Григорова, Петя Кирилова, Диана Иванчева,
Мартин Конов, Зоя Иванова, Ивайло Георгиев, Гергана Милорадова, Александър
Александров, Цена Димитрова.
Съгласно решението на ЦИК, Районната избирателна комисия – Монтана
встъпи в правомощията си на 22 май 2021 г. В тази връзка бяха предприети действия за
осигуряване на условия за работа на РИК Монтана. Със Заповед № РД-18-37/20.05.2021
г. за нуждите на РИК - Монтана са определени помещения, находящи се на адрес: гр.
Монтана, пл. „Жеравица” № 1, ет. 2, ст. № 210 (А, Б и В) и зала № 1 (сградата на
Областна администрация Монтана). Изготвени са два броя печати на РИК Монтана, в
изпълнение Решение № 37-НС/19.05.2021 г. на ЦИК.
За обезпечаване нормалното протичане на изборния процес, на РИК - Монтана
са предоставени телефони, техника - компютри и копирни машини, консумативи и
други и са определени служебни автомобили, които при необходимост ще се ползват от
комисията. Осигурява се взаимодействието на РИК с общинските администрации от
област Монтана. За членовете на РИК Монтана са осигурени безопасни и здравословни
условия за работа предвид противоепидемичната обстановка. Осигурено е видео
излъчване на заседанията на РИК Монтана.
Подадена е своевременно информация на ЦИК за адреса на РИК Монтана,
както и телефоните за контакт - на РИК Монтана, и на мобилните телефони за връзка с
председателя и секретаря на комисията.
С Решения № 4-НС/22.05.2021 г. и № 12-НС/26.05.2021 г. на РИК Монтана са
избрани 2 експерти и 4 технически сътрудници за подпомагане дейността на комисията.
Документите на избраните лица са изпратени на областния управител за сключване на
граждански договори с тях. Такива са изготвени и сключени.
Във връзка с постъпило писмо от Администрацията на Министерски съвет за
създаване на екипи в областните и общинските администрации в срок до 17 май 2021 г.,
със Заповед № РД-20-1/09.02.2021 г. на Областния управител е определен техническият
екип в Областна администрация Монтана, който ще отговаря за организационнотехническата подготовка /ОТП/ за предстоящите избори за народни представители. Със
заповеди на кметовете на общини от областта бяха определените и лица, които ще
отговарят за ОТП във всяка община. Обобщената информация за област Монтана - с
телефони и адрес за връзка на техническите екипи в област Монтана, беше изпратена в
Администрацията на МС в указания срок с писмо ОИ-10-36-29/17.05.2021 г.
С цел приемане на план сметка за разходите за подготовката и произвеждането
на предсрочните избори за народни представители и във връзка с писмо от
Администрацията на Министерски съвет е събрана и обобщена информация от всички
община за прогнозните разчети за необходимия финансов ресурс.
Обобщената информация за общините и областната администрация е
изпратена в срок, като средствата са заявени по видове разходи със съответната
обосновка в т.ч. и необходимите средства за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на РИК и СИК.
С писмо ОИ-10-36-(44)/25.05.2021 г. от Администрацията на Министерски
съвет са определени средствата за логистично осигуряване на изборния процес от
областната администрация и средствата за логистично осигуряване на изборния процес
от общините в област Монтана.
Средствата за общините са разпределени и са наредени на 27.05.2021 г.
Получени са от общините на 02.06.2021 г.

Във връзка с Решение № 426/26.05.2021г. на Министерски съвет за удължаване
на срока на извънредната епидемична обстановка, с писмо ОИ-10-36-(92)/04.06.2021 г.
за областна администрация Монтана и общините в област Монтана са определени
допълнителни средства за безопасни и здравословни условия на работа и спазване на
противоепидемични мерки.
Средствата са разпределени и са наредени на 07.06.2021 г. Получени са от
общините на 09.06.2021 г.
На 02.06.2021 г. са наредени възнагражденията на членовете на РИК Монтана
за м. май 2021 г., а на 03.06.2021 г. са наредени възнагражденията на експертите и
техническите сътрудници към РИК Монтана.
На 07.06.2021 г. са наредени пътните разходи на двама членове от РИК
Монтана чиито постоянен и настоящ адрес е извън гр. Монтана, където се провеждат
заседанията на комисията.
Със заповеди на кметовете на 11-те общини, в срокът определен от ЦИК –
25.05.2021 г., бяха образувани избирателните секции на територията на област
Монтана, бяха утвърдени техните номера, обхват и адрес. Заповедите бяха изпратени
на РИК Монтана и в областна администрация Монтана. Въз основа на така
предоставените заповеди беше изготвена обобщена Информация относно - броя на
образуваните на територията на областта секции по общини, както и за броя на
секциите, в които ще се гласува с машини и тези с хартиени бюлетини.
Определени бяха и местата за обявяване на избирателните списъци по секции,
със заповеди на кметовете на общини в съответствие с чл.43 ал . 3 от ИК - не по-късно
от 45 дни преди изборния ден / 26.05.2021 г./ .
С писмо № ОИ-10-36-40/20.05.2021 г. на директора на ОД на МВР Монтана
беше предоставено информацията:
- за образуваните секции в общините на територията на област Монтана
- заповедта за осигуреното помещение в Областна администрация за
съхранение на хартиените бюлетини за гласуване;
- таблица с техническите екипи за област Монтана.
В изпълнение разпоредбите на чл. 91 от ИК, в срок 05.06.2021 г., съгласно
Хронограмата за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. приета с
Решение на ЦИК № 8 – НС/13.05.2021 г., в общините до 05.06.2021 г. бяха проведени
консултациите за състава на СИК. В седем общини беше постигнато съгласие за
състава на СИК в съответната община, а в четири – не беше постигнато съгласие.
Документите относно проведените консултации бяха предоставени на РИК Монтана.
Към 10.06.2021 г. с решения на РИК Монтана са назначени съставите на СИК в девет
общини, без Монтана и Лом.
С пълномощно № РД-37-33/26.05.2021 г. беше упълномощен представител от
Областна администрация Монтана и член на техническия екип, който да получи от ГД
ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството
предварителните избирателни списъци за обявяване. Същите бяха предоставени с
приемателно-предавателни протоколи на упълномощените представители на
общинските администрации, съобразно сроковете по чл. 41 и 42 от Изборния кодекс.
Предварителните избирателни са обявени и са публикувани на интернет страницата на
съответната община.
Съгласно предоставен график от Администрацията на МС, на 07.06.2021 г. бяха
получени удостоверенията за гласуване на друго място и публичните регистри към тях
от упълномощен представител на Областна администрация Монтана. Същите с приемо

–предавателни протоколи, в присъствието на представител на РИК Монтана, бяха
предоставени на представители на общините на територията на областта.
Във връзка с подготовката на процедурата по отпечатването на бюлетините за
гласуване в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. и на основание писмо
изх. № НС-05-91/21.05.2021 г. на ЦИК, беше обобщена информация за броя на
секциите и броя на избирателите по предварителните списъци за гласуване по общини.
С писмо ОИ-01-36-56/26.05.2021 г. до ЦИК, съгласувано с РИК Монтана, беше
направено предложение за тиража на бюлетините за област Монтана – 123 000 бр.
Съгласно указанията в Решение № 27-НС/18.05.2021 г. на ЦИК и в изпълнение
писмо изх. № 03.11-14/02.06.2021 г. на Главния секретар на Министерския съвет,
Областна администрация Монтана е предприела действия за осигуряването на чувалите
(торбите) за съхранение на изборните книжа и материали, след изборите и кутиите за
отрязъците с номерата на бюлетините /писмо ОИ-01-36-107/08.06.2021 г./.
Във връзка с постъпило писмо от министъра на регионалното развитие и
благоустройството с вх. № ОИ-10-36-(77)/02.06.2021 г. до Областна администрация
Монтана, относно постъпили въпроси на граждани, за възможността да гласуват на 11
юли 2021 г., когато са на почивка в населено място в страната, различно от постоянния
им адрес, беше обобщена и изпратена информация за местата и адресите на
избирателните секции в област Монтана.
Във връзка с Указанията дадени от Администрацията на МС - т. 2 от писмо изх.
№ 03.11-14/02.06.2021 г. на Главния секретар на Министерския съвет, кметовете на
общините и РИК Монтана, са уведомени вида изборни книжа и материали,
осигуряването на които са ангажимент на Областна администрация Монтана /писмо
ОИ-01-36-110/09.06.2021 г./.
До Областния управител е постъпила и информация за определените със
заповеди на кметовете на общини, места за обявяване на агитационни материали
(афиши, плакати, обръщения и др.) от кандидати, партии, коалиции и инициативни
комитети. За общините, които не се ни предоставили данни, заповедите се свалят от
Интернет страниците им.
С цел добрата организация за предстоящите избори на 11 юли 2021 г., са
изискани - заповед или пълномощно на кмета на съответната община, за определеното
лице от техническия екип, което ще получи от Областна администрация Монтана
печата на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, съгласно указанията в Решение № 38НС/19.05.2021 г. на ЦИК. Заявено е изработването печати за комисиите по чл. 287, ал. 7
от ИК за областта.
В изпълнение Решение № 50-НС/20.05.2021 г. на ЦИК от общините на
територията на област Монтана са изискани заповедите за определените помещения, в
които ще се съхраняват хартиените бюлетини до предаването им на секционните
избирателни комисии. От получената информация, със Заповед № РД-18-49/11.05.2021
г. на Областния управител са определени помещенията в областна и общинските
администрации, където ще се съхраняват бюлетините до предаването им на
общинските администрации и съответно на секционните избирателни комисии.
Заповедта с определените помещения, ще бъде изпратена на ЦИК и АМС, и на ОД на
МВР Монтана, РИК Монтана.

