
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 181

На  17  март  2015  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад относно втория тур на изборите за кмет на община 

Сърница.

Докладва: Севинч Солакова

2. Проект  на  решение  относно  публикуване  на  числовите 

данни от секционните протоколи и протокола на ОИК – Сърница, от 

произведените  избори  на  15  март  за  общински  съветници  и  за 

първия тур за кмет на общината.

Докладва: Емануил Христов

3. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка 

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева.    

ОТСЪСТВА: Камелия Нейкова.

Заседанието  бе  открито  в  15,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 



* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 14 членове на Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното заседание.

Колеги, след проведени разискванията непосредствено преди 

заседанието ви предлагам следния проект за дневен ред:

1. Доклад относно втория тур на изборите за кмет на община 

Сърница – докладчик колегата Солакова.

2. Разни.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател. Аз 

предлагам в днешния дневен ред съвсем накратко да включим една 

точка  относно  приемане  на  числовите  данни  за  публикуване  от 

първия тур в Сърница. Проектът е готов.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  виждам,  че  не 

възразявате. Записвам като точка втора, колега Христов.

Други  предложения?  Колегата  Матева  има  доклад  в  точка 

„Разни”.

Колеги, други предложения? Не виждам.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува.

Гласували  14   членове на ЦИК: за -  14 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  

Ивков, Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова ).

Заповядайте, колега Солакова, по точка първа от дневния ред.

Точка 1.  Доклад относно втория тур на изборите за  кмет на 

община Сърница.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  днес  по 

електронната  поща  получихме  заявките  от  временния  кмет  на 
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община  Сърница,  изпратени  до  Печатницата  на  БНБ  с  копие  до 

Министерството  на  финансите  и  до  Централната  избирателна 

комисия.  В  тази  връзка  искам  да  ви  докладвам  за  предприетите 

действия  от  общинската  администрация  и  от  Общинската 

избирателна комисия за подготовката на втория тур на изборите за 

кмет  на  община  Сърница  на  22  март  т.г.  и  заедно  с  това  да 

упълномощим представители на Централната избирателна комисия в 

изпълнение на Решение № 563 за одобряване на първия отпечатък на 

бюлетината, както и за присъствие при предаването на бюлетините 

на представителите на общинската администрация и на Общинската 

избирателна комисия – Сърница.

Входящият номер на писмото по електронната поща е МИ-

06-16  от  17  март  2015  г.  Публикувано  е  във  вътрешната  мрежа. 

Приложени са: една заявка за отпечатване на хартиени бюлетини – 

4750 за втория тур за избор за кмет на община. По тази заявка ние 

нямаме предложения за корекция, затова я приемаме за сведение.

По  заявката  относно  отпечатване  на  някои  от  изборните 

книжа  във  връзка  с  втория  тур,  това  е  второ  приложение  към 

електронното писмо. Заявяват за отпечатване протокол на СИК за 

избиране на кметове – 15 броя, Приложение № 76, чернова за СИК – 

15 броя, протокол на ОИК за избиране на кметове – 2 броя, чернова 

– 2 броя и решение на ОИК за избиране на кметове, Приложение № 

80.

Във връзка с това искам да направя предложение да изпратим 

писмо  до  временния  кмет  на  община  Сърница  с  копие  до 

Печатницата и до Общинската избирателна комисия и да предложим 

тази  точка  от  тяхната  заявка  да  отпадне.  Спомняте  си,  че  по 

предишната им заявка от 26 февруари 2015 г., по която в тази част 

ние нямахме предложение за корекция, те имат отпечатани 4 броя 

решение на ОИК за резултатите от изборите за кмет. В тази връзка 

двата броя са за първия тур, двата броя – за втория. Фабрично не се 

налага  там да се  отпечатват  имена и наименования,  поради което 

могат да бъдат използвани. С тази нагласа бяха и 4 броя.
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Писмото като проект е във вътрешната мрежа. Предлагам ви 

в  частта  относно  указание  решението  на  ОИК да  бъде  изпратено 

незабавно след приемането да отпадне, тъй като вече е факт. След 

малко  ще  ви  докладвам  за  сведение  решенията  на  Общинската 

избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  за 

запознаване със съответните заявки и писмото.

Колеги, коментари? Прекратявам разискванията.

Колеги, който е съгласен с така предложения проект на писмо

Гласували  17 членове на ЦИК: за -  17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева ).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ще ви докладвам 

получени  две  решения  на  Общинската  избирателна  комисия – 

Сърница, по електронната поща с вх. № МИ-15-108 от 17 март 2015 

г. Изпратено е решение № 49 с днешна дата за насрочване на втори 

тур на новите избори за кмет на община Сърница на 22 март и за 

допускане до участие във втория тур на  кандидатите  с  най-голям 

брой действителни гласове. Второто решение е № 50 от 17 март 2015 

г. за утвърждаване образеца на бюлетина за произвеждане на втория 

тур за кмет на община. Приложение към решението е съдържанието 

на бюлетината в съответствие с изборната книга. Те вече имат опит 

от първия тур.

Докладвам ви ги за сведение.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, моля запознайте се със сведение.

Заповядайте,  колега  Солакова,  за  следващия  доклад  в  тази 

връзка.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа  е  публикуван  и  проект  на  писмо  до  Печатницата.  Да 
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упълномощим  трима  представители  на  Централната  избирателна 

комисия в изпълнение на Решение № 563 за одобряване на първия 

отпечатък  на  бюлетината  и  за  присъствие  при  предаването  на 

отпечатаните бюлетини преди изборния ден, евентуално за сряда и 

за петък.

Уточних  с  колегите,  поради  отпуск  на  колегата  Камелия 

Нейкова, госпожа Росица Матева ще я замести, ако не е извършена 

корекцията, и аз и колегата Ганчева.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по проекта? Не 

виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  писмо  и  с  това 

упълномощаване, моля да гласува.

Гласували  17 членове на ЦИК: за -  17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева ).

Колеги,  преминаваме  към  точка  втора  от  дневния  ред. 

Заповядайте, колега Христов.

Точка  2.  Проект  на  решение  относно  публикуване  на 

числовите данни от секционните протоколи и  протокола на ОИК – 

Сърница,  от  произведените  избори  на  15  март  за  общински 

съветници и за първия тур за кмет на общината.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  има  проект  на  решение  относно 

публикуване  на  числовите  данни  от  секционните  протоколи  и 

протокола  на  Общинската  избирателна  комисия от  проведените 

избори на 15 март за общински съветници и на първи тур за кмет на 

общината.  Както  знаете,  вчера  приехме  протоколите.  При 

приемането участва доста голяма група от членове на Централната 

избирателна комисия. Бяха проверени директно данните, които са от 
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базата  данни  на  „Информационно  обслужване”,  бяха  сверени  с 

данните от протоколите и не се откриха несъответствия.

В тази връзка предлагам да приемем този проект за решение с 

цел да може „Информационно обслужване” да качи на нашия сайт 

числовите данни заедно със сканираните протоколи, за да бъдат на 

разположение на обществеността.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, откривам разискванията. Не виждам желаещи да участват в 

разискванията. Колеги, закривам разискванията.

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

Гласували  17 членове на ЦИК: за -  17 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева ).

Колеги, това е Решение № 1470-МИ. 

Продължаваме с точка „Разни”. Заповядайте, колега Матева.

Точка 3. Разни.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

вх.  №  НС-20-19  от  16  март  2015  г.,  с  което  са  изпратени  в 

Централната избирателна комисия писмени възражения от „Сега”АД 

срещу акт за установяване на административно нарушение № 32 от 

30 септември 2014 г. Докладвам го за сведение. Ще бъде приложено 

към  административно-наказателната  преписка  и  изпратена  на 

областния  управител заедно  с  цялата  преписка  за  издаване  на 

наказателно постановление.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, колега 

Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа  е  качено  писмото  до  господин  Сабри  Ахмедов,  член  на 
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Комисията за защита от дискриминация. Във връзка с вчерашния ми 

подробен доклад относно препратеното писмо на Диана Панайотова 

Чакмакова ви предлагам текст на писмо с всички приложения, които 

да изпратим в отговор на полученото писмо от Комисията за защита 

от дискриминация. Няма да ви го чета, всички предполагам сте го 

прочели.  Писмото  е  кратко,  просто  изпращаме  за  всички  мерки, 

които сме предприели по повод уведомяване на всички членове на 

комисии  по  време  на  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент.  Подробно  съм  описала  всички  документи,  които  им 

изпращаме.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари, предложения по това писмо, което обсъждахме? 

Не виждам.

Който е съгласен с така предложения проект на писмо, моля 

да гласува.

Гласували  18 членове на ЦИК: за -  18 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева ).

Колеги,  продължаваме  днешното  извънредно  заседание, 

защото  точно  преди  неговото  закриване  се  получи  писмо  от 

Печатницата на БНБ с вх. № МИ-02-21 с четири броя пробопечатни 

образци на бюлетината за  втори тур за  избор на  кмет на община 

Сърница. Така че е добре да си допълним решенията по точка първа 

от днешния дневен ред и във връзка с това писмо.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с цитирания номер 

писмо  са  ни  представени  четири  броя  пробопечатни  образци.  В 

първата  част  се  иска  одобрение,  след което да  изпратим по един 

брой на Печатницата, на Министерството на финансите и един брой 

на Общинската избирателна комисия – Сърница, ако ги одобрим. 

7



Във втората част се иска във връзка с постъпилата заявка за 

печат на изборни книжа да се уточни формирането на фабричните 

номера на протокола на СИК за избиране на кмет и на протокола на 

ОИК  за  избиране  на  кмет,  съответно  Приложение  №  76  и 

Приложение № 78.

Всички  имахме  възможност  да  погледнем  пробопечатните 

образци  на  бюлетината.  Те  съответстват  по  съдържание  на 

Приложение № 1 към решение № 50 на Общинската  избирателна 

комисия.  Знаете,  номерата  са  осем  позиции,  двама  кандидати  с 

първи № 3. 

Нямаме бележки,  предлагаме да бъдат одобрени и по един 

екземпляр да бъдат изпратени на трите адресата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  коментари,  предложения  във  връзка  с  одобрението  на 

пробопечатните образци? Не виждам.

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение да 

ги одобрим и да ги изпратим съответно до трите адресата, моля да 

гласува.

Гласували  18 членове на ЦИК: за -  18 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева ).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  тъй  като  ние  не  бяхме 

уточнили  предния  път,  че  е  само  за  първи  тур,  вярно  е,  че 

протоколите  са  с  фабрично  отпечатани  имена,  наименования  на 

партии и коалиции, но от Печатницата изрично в това писмо, както 

ви  докладвах,  искат  ние  да  уточним как  се  формира  номерът  на 

протоколите.

С нашия отговор на тяхно писмо от 27 февруари 2015 г. ние 

отговорихме,  че фабричните номера на протоколите на СИК и на 

ОИК се различават само по отношение на вида избор. Тоест сега ако 
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запазим същия принцип – и аз ви предлагам това да го направим, тъй 

като няма да има проблем – двата номера ще бъдат формирани по 

един и същи начин. Само ви напомням, че фабричните номера на 

протоколите на ОИК и на СИК за произвеждане на изборите за кмет 

на община Сърница приехме да са петцифрени и се структурират 

както следва: първата цифра е 2, следващите позиции започват от 

нула, накрая е 1 и продължават с последователна номерация.

В този смисъл да отговорим по втората част на писмото на 

Печатницата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари, предложения? Не виждам.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

Гласували  18 членове на ЦИК: за -  18 (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева ).

Колеги, с това закривам днешното извънредно  заседание на 

Централната избирателна комисия.

(Закрито в 16,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова 
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