
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 150 

На 1 декември 2014  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект  на  решение  относно  обявяване  на  народен 

представител в Четвърти изборен район – Великотърновски. 

Докладва: Йорданка Ганчева

2. Доклад по писмо от Печатницата на БНБ. 

Докладва: Севинч Солакова

3. Доклад  относно  посещение  на  ученици  от 

Професионалната гимназия по електротехника и автоматика. 

Докладва: Александър Андреев

4. Разни. 

Докладват: Цветозар Томов, 

Севинч Солакова

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова  и  Цветозар 

Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев, 

Емануил  Христов,  Камелия  Нейкова,  Метин  Сюлейманов,  Румен 

Цачев и Таня Цанева. 



Заседанието  бе  открито  в  14,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 1 декември 2014 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнение  на  така 

предложения ви дневен ред? – В точка „Разни“ включвам господин 

Цветозар Томов и госпожа Солакова. 

Колеги, други предложения? – Не виждам. 

Определям колегата Георги Баханов да брои гласовете. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 

Гласували  11  членове на ЦИК:  за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица 

Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Цветозар  Томов),  против  – 

няма.  

Дневният ред е приет. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  колегата 

Златарева и колегата Андреев са тук и всеки момент ще дойдат. 

Използвам случая да кажа, че колегата Мусорлиева отсъства 

по  обективни  причини.  Също  така  колегата  Пенев,  колегата 

Христов, колегата Нейкова, колегата Сюлейманов, колегата Цачев и 

колегата Цанева. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред: 
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1. Проект  на  решение  относно  обявяване  на  народен 

представител в Четвърти изборен район – Великотърновски. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено писмо с вх. № НС-02-89 от 28.11.2014 г.,  което е от 

председателя на Народното събрание. С това писмо приложено ни е 

изпратено решение на Народното събрание, прието на 27 ноември, в 

което са прекратени пълномощията на народния представител Пенчо 

Стоянов Пенчев от Четвърти изборен район – Великотърновски. 

Във връзка  с  това  писмо ви предлагам проект за  решение, 

което е ведно с две съпроводителни писма в папка с моите инициали 

във  вътрешната  мрежа,  с  който  проект  за  решение  да  обявим  за 

народен представител в Четвърти изборен район – Великотърновски 

Евгени Димитров Стоев от листата на политическа партия „ГЕРБ“, 

който е следващият в листата на политическата партия. 

Моля ви да гласуваме и съпроводителните писма. С едното 

уведомяваме   председателя  на  Народното събрание  за  обявения  в 

случай  че  се  приеме  решението  следващ  в  листата  за  народен 

представител.  Другото  е  съпроводително  писмо  до  „Държавен 

вестник“ за обнародване на нашето решение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Изчаквам да се запознаете с проекта. 

Колеги, има ли желаещи да участват в разискванията? – Не 

виждам желаещи. Закривам разискванията. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  предложения  ни  проект  на 

решение, моля да гласува. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова, Росица Матева, Цветозар Томов),  против – 1 (Румяна 

Стоева-Сидерова).  

Колеги, Решението е с № 1379-НС.

Колега, заповядайте за отрицателен вот. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, аз не съм срещу обявяването 

за избран на следващия в листата народен представител, но считам, 

че той трябва да бъде обявен за избран, а не само обявен за народен 

представител,  така  както  сме  писали  досега  решенията.  Но  не 

защото сме ги писали така досега, а защото след като отпадне един, 

избран е следващият. Това е моята логика. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, сега подлагам анблок на гласуване двата проекта на 

писма. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна 

Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.

Приемат се. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред. 

Заповядайте, колега Солакова. 

2. Доклад по писмо от Печатницата на БНБ. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо с вх. № НС-00-548 от 27.11.2014 г. от Печатницата на БНБ, с 

копие до главния секретар на Министерството на финансите. 

Във връзка със заповед, издадена от министъра на финансите, 

от  19  ноември  2014  г.,  копие  от  която  имаме  в  Централната 

избирателна  комисия,  и  във  връзка  с  Решение  №  764-НС  от 

21.08.2014 г., Решение № 563-МИ от 29 май 2014 г. с последващи 

изменения,  упълномощени  представители  на  Централната 

избирателна  комисия  трябва  да  участват  за  осъществяване  на 

контрол  при  унищожаването  на  плаките  и  на  технологичния 

отпадък,  получен  при  отпечатването  на  хартиените  бюлетини  от 

изборите  за  народни  представители  и  частичните  избори, 

произведени на 12 октомври 2014 г.
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С това писмо ни се предоставя за съгласуване график  затова 

печатните  форми да  бъдат  унищожени на  3  декември 2014  г.,   а 

макулатурите от бюлетините – на 4 декември 2014 г. във фабриката 

в Пазарджик. Унищожаването на плаките е в Печатницата на БНБ. 

Не съм подготвила проект на писмо, защото днес трябва да 

решим  дали  само  да  съгласуваме  с  днешно  протоколно  решение 

графика и да изпратим писмо до печатницата  в  този смисъл,  или 

едновременно с това можем да посочим и упълномощени членове на 

Централната  избирателна  комисия.  По  принцип  предложението  и 

предишното  ни  протоколно  решение  беше  да  присъстваме  аз, 

колегата Матева и колегата Ганчева. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с  протоколно  решение  да  одобрим  така  представения  ни  график, 

моля да гласува. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, който е съгласен да изпратим писмо до Печатницата 

на БНБ с одобрения график и с информация за упълномощените да 

присъстват на унищожаването на печатните форми на 3 декември 

2014 г. госпожа Солакова, госпожа Матева и госпожа Ганчева, моля 

да гласува. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

С това и тази точка от дневния ред беше изчерпана. 
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Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:

3. Доклад  относно  посещение  на  ученици  от 

Професионалната гимназия по електротехника и автоматика. 

Колегата Андреев ще докладва, тъй като знаете, че  колегата 

Цанева е в командировка. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа са качени сканирани две писма. Едното вече беше 

докладвано,  а  именно  с  вх.  № ЦИК-00-282Р,  а  другото  е  новото 

писмо, което е пристигнало с вх. № ЦИК-00-287 от 28.11.2014 г. Към 

писмото е приложен списъкът на учениците,  които ще участват в 

двете  групи,  а  именно  на  2  и  3  декември  при  посещението  в 

Централната избирателна комисия. 

В писмото, което ни е изпратено от господин Пачиков, който 

ще  придружава  учениците,  освен  прилагането  на  списъците, 

предлагат  срещата,  която  ще  бъде  проведена  с  Централната 

избирателна комисия с учениците, да бъде разделена на две отделни 

части,  т.е.  на  подгрупи в  рамките на  двете  групи.  По този начин 

считат,  че  ще  бъде  облекчена  нашата  работа  и  ще  се  увеличи 

ефективността във връзка с посещението. 

Аз лично считам, тъй като групите не са чак толкова големи, 

а именно едната е от 20, а другата е от 26 души, срещата да бъде 

проведена с цялата група, а не да бъдат разделяни на подгрупи, на 

които  самостоятелно  и  поотделно  да  им  бъде  разяснявано  и 

съответно отговаряно на въпросите, които те ще имат. 

Моето лично предложение, което аз бих искал тук да поставя 

на  обсъждане  и   съответно  да  вземем  решение,  това  е  тъй  като 

групите се предвижда да бъдат тук от 10 до 12 ч., т.е. два часа, в 

рамките на тези два часа, през които ще бъдат проведени срещите с 

учениците, най-напред да има запознаване и съответно една бърза 

обиколка  по  отношение  на  това  къде  е  разположена  Централната 

избирателна комисия. След което да се предвиди една среща дали 

тук  или  по-малката  зала,  която  имаме  на  разположение  –  имам 

предвид зала № 46, да се проведе среща, на която да се дадат общо 
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разяснения  и  запознаване  с  работата  на  Централната  избирателна 

комисия,  а  след  това  в  рамките  на  срещата,  която  ще  имат  с 

Централната избирателна комисия, да бъде направено и представяне 

от  страна  на  представители  на  „Информационно обслужване“  АД 

във  връзка  с  използваната  техника  за  нашия  сайт,  излъчването 

онлайн,  качването  на  материалите,  извършване  на  проверка  в 

списъците за регистрация. Тоест, всичките онези въпроси, които са 

свързани с интереса на учениците от Професионалната гимназия по 

електротехника и автоматика. 

Ако считате, че това е една удачна програма, за да може да 

бъде проведена срещата с учениците, молбата ми е да вземем едно 

протоколно  решение,  с  което  да  изпратим  едно  писмо  до 

„Информационно обслужване“ АД и да поканим за утре и в други 

ден  техни  представители  да  присъстват  и  да  могат  да  запознаят 

учениците с електронното  обслужване на дейността на Централната 

избирателна комисия. 

И второто предложение е Централната избирателна комисия 

да  прецени  съответно  колко  души  да  участват  в  срещата,  като 

разбира  се  с  това  да  не  бъде  засегната  и  самата  дейност  на 

Централната избирателна комисия, в случай че тя ще има заседание 

и ще обсъжда други въпроси в рамките на обявения дневен ред. Във 

връзка с това аз предлагам това да е една група не повече от двама 

или трима души, които да могат да обърнат внимание на учениците 

и съответно да могат да отговорят на всички въпроси. 

Това  е  моят  доклад.  Едното  предложение,  което  аз  имах, 

разбира се, ако се приеме: колегата Сидерова би могла да запознае  в 

съответни  подробности  и  да  отговори  на  учениците  от 

Професионалната  гимназия  по  електротехника  и  автоматика,  като 

един от възможните наши членове, които биха могли да запознаят 

учениците  с  цялостната  дейност  на  Централната  избирателна 

комисия. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  След  уточняване  в 

оперативен  порядък,  колеги,  подлагам  на  гласуване  първото 
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постъпило предложение, а именно: да изпратим официално писмо до 

„Информационно обслужване“ АД и да ги поканим за утре и в други 

ден от 10 ч. за срещата с ученици от Професионалната гимназия по 

електротехника и автоматика. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Цветозар Томов), против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 

Колеги,  господин  Андреев  като  говорител  на  Централната 

избирателна  комисия  ще  посрещне  учениците,  но  постъпи 

предложение колегата Сидерова и аз в качеството си на председател 

на  Централната  избирателна  комисия,  да  запознаем  учениците  с 

дейността на Централната избирателна комисия, като аз ги запозная 

преди заседанието, а  след това в детайли да остане да отговаря и на 

техните въпроси. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Цветозар Томов), против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 

Колеги, приключихме и с тази точка от дневния ред. 

Продължаваме със следващата точка:

4. Разни. 

Тук  имаме  двама  докладчици.  Заповядайте,  да  ни 

информирате, колега Томов, за заседанието на Обществения съвет 

утре. И за темите, които ще бъдат разглеждани. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз почти нямам какво да кажа. Утре от 

14 ч.  мисля,  че ще бъде заседанието на Обществения съвет.  Имах 

един разговор с Даниел Стоянов от преди един месец, в който казах, 

че ако евентуално Централната избирателна комисия е разгледала на 

свое  заседание  въпросите,  свързани  с  взаимодействието  с 

Обществения  съвет,  ще  ги  запозная  с  това,  което  е  разисквано  в 

комисията.  Но тъй като това не се е  случило,  това съобщение на 

господин Стоянов, че ще  докладвам подобни резултати, каквито все 

още няма, естествено не е валидно. 

Аз утре ще отида на заседанието. Не знам какъв е дневният 

ред, но си спомням, че те също се канят да обсъждат своята практика 

и  евентуално  промени  в  изборното  законодателство.  Ще 

информирам  комисията  писмено  и  устно  веднага  след  като  мине 

заседанието. Друго няма. (Обсъждане извън микрофона.)

Аз ще бъда на заседанието и ще докладвам пред комисията. И 

тъй  като  засега  единствено  имаме  съмнението,  че  има  такова 

напрежение,  но  това  изречение  само  по  себе  си  не  е  достатъчно 

доказателство,  предлагам  да  изчакаме  заседанието  и  аз  ще  ви 

запозная  подробно  и  ще  взема  отношение,  ако  действително  се 

постави  в  някаква  остра  форма  въпросът  за  този  аспект  от 

взаимодействието между Обществения съвет и ЦИК.  И ще направя 

всичко  възможно  да  няма  такова  напрежение.  Позицията  на 

Централната избирателна комисия е ясна. В случая тя може да бъде 

лесно  разказана  и  тя  е  добронамерена  и  с  протегната  ръка  към 

Обществения съвет. 

Мисля, че е рано да го обсъждаме в детайли преди да видим 

каква е реакцията в самия Обществен съвет.  И всъщност само на 

базата на едно писмо на един член на Обществения съвет. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тъй  като 

започнахме да говорим на микрофон, моята молба днес тази точка да 

бъде  включена  в  дневния  ред  беше  да  действаме  превантивно  и 

Общественият  съвет  да  бъде  напълно  наясно,  че  Централната 
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избирателна  комисия  желае  да  работи  прозрачно  и  те  ще  бъдат 

поканени. Да няма някакво недоразбиране по този въпрос. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Тъй  като  обсъждаме  в  момента  и 

писмото, от писмото разбирам, че на това заседание се предвижда 

господин  Томов  да  докладва  резултатите  от  обсъждането  на 

законодателни  предложения  на  работна  група  към  ЦИК  за 

подобряване взаимодействието с Обществения съвет. 

Моля като член на Централната избирателна комисия да не 

научавам  пост  фактум  след  заседанието  и  след  доклада  на 

представител на Централната избирателна комисия. Ако може, това 

да  бъде на днешното заседание,  преди представянето на доклад с 

резултатите от обсъждането на законодателните предложения. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Аз  с  това  започнах  изложението  си, 

госпожо Солакова. Това  господин Стоянов го е писал на базата на 

един наш телефонен разговор  преди  един месец,  когато му казах 

съвсем  условно,  че  ако  тези  въпроси  бъдат  вече  обсъдени  на 

официално заседание на Централната избирателна комисия, аз ще ги 

запозная  –  повтарям  това,  което  казах  преди  малко  –  със 

становището  на  комисията.  Тъй  като  това  не  се  е  случило, 

естествено аз няма да говоря на тази тема на утрешния Обществен 

съвет.  При  всички  положения  преди  нещо  да  бъде  обсъдено  на 

заседание на Централната избирателна комисия аз не мога,  нямам 

право и нямам и  намерение да го изнасям в Обществения съвет. 

Това е, което имам да кажа. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други изказвания 

по тази точка? – Не виждам. 

Продължаваме със следващ докладчик. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо, което е 

пристигнало  по  електронната  поща,  с  вх.  №  НС-10-177  от 
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27 ноември 2014 г.  – заявление от политическа партия „Движение 

„Гергьовден“ с искане да им бъдат предоставени по един екземпляр 

от  издадения  от  „Информационно  обслужване“  АД  бюлетин, 

съдържащ  официалните  резултати  от  произведените  избори  на  5 

октомври 2014 г. 

Предлагам  да  одобрим  и  да  предоставим  заявлението  за 

изпълнение  от  администрацията,  защото  са  посочили  и  лице  за 

контакт. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги? – Не виждам желаещи за коментари. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна 

Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  заседание  на  комисията  утре,  2 

декември 2014 г., в 10,30 ч.

Закривам заседанието. 

(Закрито в 14,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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