ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 173
На 27 февруари 2015 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 1456-НС.
Докладва: Румен Цачев
2. Разни.
Докладва: Севинч Солакова
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев Андреев, Цветозар Томов, Владимир Георгиев
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Росица Матева, Румен Цачев и Метин Сюлейманов.
ОТСЪСТВАХА: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 13,05 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата присъстват 14 членове на Централната избирателна комисия,
имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание.
Колеги, имате ли предложения за допълнения към раздадения
ви дневен ред?
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля в дневния ред да бъде
включено като точка писмо, дошло по електронната поща от
временния кмет на община Сърница, с вх. № МИ-06-11 от 26.02.2015
г. относно заявката за отпечатване на бюлетини и други изборни
книжа, както и две писма от печатницата на БНБ пак във връзка с
новите избори в Сърница.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Допълних, колеги.
Други предложения? Не виждам.
Определям колегата Пенев да брои.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да
гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен
Цачев, Метин Сюлейманов), против - няма.
Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Таня
Цанева.
Дневният ред е приет.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред, но
преди това само да кажа, че колегата Златарева, колегата
Мусорлиева, колегата Нейкова, колегата Сидерова отсъстват по
обективни причини.
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в Решение №
1456-НС от 25.02.2015 г. е допусната техническа грешка, като в
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решението погрешно е записана годината на приемане на решението
2014 г. вместо правилното 2015 г., предвид на което на основание
чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс предлагам да приемам решение,
с което да допуснем поправка в цитираното решение, като вместо
записаната 2014 г. да се чете правилното 2015 г. Това решение
следва да се обнародва в „Държавен вестник”, след което да
приемем протоколно решение за изпращане на съответните писма
след приемането му.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега, за
доклада. Колеги, имате ли предложения за корекции? Не виждам.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект на
решение, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен
Цачев, Метин Сюлейманов), против - няма.
Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Таня
Цанева.
Това е Решение № 1462-НС от 27.02.2015 г.
Който е съгласен да изпратим това решение до „Държавен
вестник” и до Народното събрание със съответните писма, моля да
гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен
Цачев, Метин Сюлейманов), против - няма.
Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Таня
Цанева.
Предложението се приема.
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С това изчерпахме точка първа от дневния ред.
Преминаваме към нова точка втора от дневния ред.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на 26 февруари
сме получили писмо по електронната поща с вх. № МИ-06-11. Това е
писмото на временния кмет на община Сърница до печатницата на
БНБ с копие до нас. Той се обади и по телефона, за да уточни, че ще
изпрати и копие до министъра на финансите с оглед на чл. 209, ал. 1
от Изборния кодекс, съгласно която министърът на финансите
осъществява контрол при отпечатването на бюлетините. И се
уточнихме, че ще изпратим на общинската избирателна комисия.
Разбира се, уточнихме се, че всички решения, актове на общината се
съгласуват с общинската избирателна комисия. Това може да бъде
направено във всеки един момент в оперативен порядък с оглед и на
нашето решение относно условията и реда за изработване на
изборни книжа и материали.
Помолих, тъй като не беше публикувано писмото на
временния кмет, това да бъде направено сега. Ако искате, да
преминем към другите две писма, които са публикувани вече и
които са получени в Централната избирателна комисия минути
преди заседанието от Печатницата на БНБ пак във връзка с новите
избори за общински съветници и кмет на община Сърница.
Писмо с вх. № МИ-00-9 от 27.02.2015 г. Това е писмо от
изпълнителния директор на Печатницата на БНБ до временно
изпълняващия длъжността кмет на община Сърница с копие до
Централната избирателна комисия. Изискват да бъдат изпратени
утвърдените от ОИК образци на бюлетини с имената и номерата на
кандидатите, както и номера на изборния район. И уточняват, че ако
тази информация не бъде получена в печатницата до 4 март, няма да
се изпълни заявката за отпечатване на бюлетините и изборните
книжа в срок.
Второто писмо е с вх. № МИ-00-10 от 27.02.2015 г. Това е до
Централната избирателна комисия пак във връзка с произвеждането
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на новите избори за общински съветници и кмет на община Сърница
на 15 март. „Молим за уточнение относно формирането на
фабричните номера на протоколите на секционната избирателна
комисия за общински съветници и за кмет на общината, както и
протокола на ОИК за избиране на общински съветници и протокола
за кмет на община Сърница, съгласно приложенията, утвърдени с
решения на Централната избирателна комисия”.
Започвам с първото писмо, тъй като по него изискването,
което мисля да предложа на вашето внимание, е и ние да напишем
до временно изпълняващия длъжността кмет на община Сърница и
на общинската избирателна комисия, че утвърдените образци с
имената на партиите и коалициите, които участват в изборите, както
и на кандидатите за кмет на община Сърница, трябва да бъдат
изпратени в Печатницата на БНБ с копие до Централната
избирателна комисия. При изпращането да се уточни и да се изпише
номера на изборния район. Това е по първото писмо на печатницата
с вх. № МИ-00-9.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предложения? Не
виждам.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица
Матева, Румен Цачев, Метин Сюлейманов), против - няма.
Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Таня Цанева.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с писмото на
изпълнителния директор до Централната избирателна комисия
относно формирането на фабричните номера на протоколите,
доколкото си спомням от нашия опис във връзка с отпечатването на
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изборните книжа в печатницата, фабричният номер е 6-цифрен. Ние
имаме решение за формиране структурата на 8-цифрения номер в
бюлетината, а на фабричните номера позициите бяха 6 в
досегашните избори. Правили сме уточнения и печатницата ни е
отговаряла, че няма пречка да бъдат по-голям брой позиции или помалък брой, различен от 6. Тези 6 позиции единият вариант е да им
отговорим за двата вида избори да започват с 1 и да завършват с 1,
като следват поредните номера на протоколите съобразно броя на
секциите. За втория вид протокол – за кмет на община, да започват с
2, останалите нули и отново последователна номерация съобразно
броя на протоколите. Това е единият вариант.
Другият вариант е, както и на практика се е получавало в
някои случаи, в момента, в който получим за съгласуване ние или
общинската избирателна комисия образеца на протокол с
отпечатани конкретни наименования на партии, коалиции и имена
на кандидатите, тогава да уточняваме фабричния номер на
протокола.
Но ако няма пречка, както ви предложих в първия вариант.
ПРЕДС.
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
по
предложението във връзка с писмото относно уточняване
формирането на фабричните номера на протоколите?
Заповядайте, колега Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам да приемем
предложението на колегата Солакова с номерацията 01 и 2, за да ги
уточним в момента, за да не затрудняваме и печатницата и да не се
налага впоследствие отново да вземаме решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз искам само да поставя въпроса
дали не би било удобно вместо да бъде с нула и единица първата
цифра, да бъде с 1 и 2, както са бюлетините. Да не стане така, че за
общински съветници да бъде с 1, а за смет с 2, а протоколът с 01 да
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се смеси с някои протоколи. Може би първата цифра е добре да бъде
същата, каквато е на самата бюлетина.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като ни предоставиха от
машинописките писмо, с което сме уточнявали фабричните номера
на протоколите при изборите за народни представители на 5
октомври, уточнявам, че не става дума за 6-цифрен номер, а за 5цифрен. Тогава са били 5 цифри.
Колеги, единият вариант е, ако имаме възможност за една
кратка почивка, в която да съобразим предложението на колегата
Христов с 8-цифрения номер на бюлетината. А бюлетината на
общински съветници започва с 1, за кмет на общината започва с 2.
Но като се има предвид, че СИК ще има два протокола, ОИК ще има
два протокола. И за да има разлика в 5-цифрения фабричен номер на
различните протоколи, бихме могли да направим едно предложение,
което да гласуваме, като започва с 1,2, но втората позиция да отчете
вида избор на самия протокол. Или да бъде два пъти 1.
Тогава да направим така: протоколът за общински съветници
да съответства на номера, както е номера в бюлетината, да започва с
1, следващите позиции до предпоследната позиция са 0, започват с 1
и продължават в последователна номерация, а протоколите на СИК
и на ОИК за кмет на община да започват с 2, следващите позиции,
включително предпоследната да бъдат 0 и отново от 1 и
продължават с последователна номерация съобразно броя на
протоколите отпечатани за съответния вид избор.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, чухте това предложение. То беше детайлно
формулирано в резултат на нашето обсъждане.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
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Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица
Матева, Румен Цачев, Метин Сюлейманов), против - няма.
Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Таня Цанева.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващото писмо вече е
публикувано във вътрешната мрежа. То е получено вчера от
временния кмет, както вече ви докладвах, вх. № МИ-06-11 от
26.02.2015 г. Адресирано е до Печатницата на БНБ с копие до нас.
Уточних вече, че ще бъде изпратено на министъра на финансите и на
общинската избирателна комисия. Заявката е във връзка с
насрочените избори за общински съветници и кметове.
Изчерпателно изброява видовете изборни книжа, които се заявяват
за отпечатване в печатницата на БНБ. Това е на първо място
протокола на секционната избирателна комисия за избиране на
общински съветници, Приложение № 75-МИХОС. Дадената заявка е
за 15 броя. Предвидени са по 2 броя за секция. Пет са секциите в
общината и по един резервен на всяка, ако се наложи при допусната
грешка да се предостави третият резервен екземпляр. Ако считате,
че 15 са много, бихме могли да предложим намаляване на бройката.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля ви,
погледнете във вътрешната мрежа, за да видите протоколите и
бройките, за да можем да се уточним.
Продължете, колега.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както виждате, те са заявили
отпечатване и на черновите. Бройките ще ги обсъдим, защото няма
да има по 2 броя за всяка секция. Явно са предвидили да се
предостави по 1 чернова и при необходимост допълнителен брой и
остават 3 резерви.
Видно от трета точка обаче, те са предвидили 30 броя още от
сега отпечатване на протоколи за втория тур. Тук ще направим
предложение с оглед и на разпоредбата на чл. 432, ал. 3 от Изборния
кодекс, че фабрично следва да бъдат отпечатани както
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наименованията на партиите и коалициите, така и имената на
участващите кандидати в съответния избор, поради което е
незаконосъобразно, а и нецелесъобразно дори да нямаше изискване
за фабрично отпечатване, за отпечатване от сега на протоколи за
втория тур.
Протокол на ОИК – 2 броя. Тоест, за ОИК те не са
предвидили никакъв резервен протокол при допусната грешка. Така
е както при изборите за общински съветници, също и при изборите
за кмет на община.
Предвидили са решенията по същия начин – за първи и за
втори тур. Предлагам да ги намалим и да препоръчаме
отпечатването само за първия тур.
Освен това в писмото временният кмет с копие до
общинската избирателна комисия във връзка с тази заявка да
направим уточненията по конкретните видове изборни книжа, да
посочим точния брой, освен това да обърнем внимание, че кметът на
общината трябва да обезпечи отпечатването на бланката чернова за
отчитане на преференциалното гласуване в изборите за общински
съветници.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Мисля, че по отношение
на решенията на общинската избирателна комисия, предварително
може да бъде отпечатано решението, тъй като там не фигурират
имената на партиите и на кандидатите, вписват се на ръка. Така че
поне решенията да не се отпечатват два пъти, тъй като ще излезе поскъпо. Просто да се отпечатат с 2 броя повече на общинската
избирателна комисия решенията за кмет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Цачев, имате думата.
РУМЕН ЦАЧЕВ: И по точка 7 – предвидени са 4 протокола
на ОИК, а трябва да бъдат 2, а в зависимост от това дали ще има
втори тур, ще се напечатат нови.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В кабинките и в секциите трябва да
има и списък на кандидатите за общински съветници, тъй като има
преференциално гласуване. Кой ще отпечата това? Аз предлагам с
това да бъде ангажиран кметът на общината.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с това
допълнение към писмото, виждам, сме съгласни.
Във връзка с писмото, което ние ще изпратим до временния
кмет на община Сърница с копие до общинската избирателна
комисия и до Печатницата на БНБ по отношение на отделните
точки, а именно бройките на изборни книжа, обсъдихме в
оперативен порядък и не стигнахме до единно становище относно
точка първа и точка трета, а именно броя на протоколите за
избиране на общински съветници на СИК и броя на протоколите на
СИК за избиране на кмет.
Постъпи предложение да не бъдат отпечатвани 15 броя, а те
да бъдат редуцирани до 12 броя.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 8 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Росица Матева, Румен Цачев), против – 7
(Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Севинч Солакова, Метин
Сюлейманов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Мария
Бойкинова).
Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Таня Цанева.
Това предложението не се приема. В такъв случай остават
бройките, които са предложени от временния кмет по точка първа.
Който е съгласен с промените, които госпожа Солакова сега
се изчете, ще подложа на гласуване общо.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както се уточнихме, точка 3 –
броя е равен на този в точка 1. В точка 7 – вместо 4 – 2 броя. В точка
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9 – вместо 4 броя – 2 броя. Допълнително в писмото до кмета да
посочим, че следва да обезпечи отпечатването на бланката чернова
за отчитане на преференциите, както и отпечатване на списъка на
кандидатите за поставяне пред секциите и в кабината за гласуване. И
въз основа на направените предложения в залата писмото да бъде
адресирано до временния кмет с копие до ОИК и до Печатницата на
БНБ.
ИВАЙЛО ИВКОВ: И с едно изречение да допълним това,
което тя каза в началото, все пак да им кажем основанието защо 15, а
не 30, защото те след това ще отпечатат още при втори тур. Да им
кажем, че противоречи на член еди-кой си от закона и е
незаконосъобразно, затова променяме броя, за да им е ясно.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ведно с
мотивацията по отношение на редуциране на броя на протоколите с
оглед на това, че трябва да се отпечатат различни за първи и за втори
тур. И с това допълнение.
Който е съгласен с такова писмо, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Метин
Сюлейманов), против – 1 (Росица Матева).
Извън залата са: Румяна Сидерова, Камелия Нейкова,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева и Таня Цанева.
Предложението се приема.
Колеги, имаме ли други доклади за днес? Не виждам.
С това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Следващото редовно заседание вече е обявено, както знаете,
то е за следващата сряда, 4 март, от 14,00 часа.
(Закрито в 13,45 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Невена Чехларова

