ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 438
На 7 ноември 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен, Йорданка
Ганчева, Мария Цачев и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Катя Иванова,
Румяна Стоева-Сидерова.
Заседанието бе открито в 15,15 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата присъстват 13 членове на Централната избирателна
комисия. Налице е необходимият кворум.
Откривам заседанието на комисията на 7 ноември 2016 г.
Колеги, то е свързано и с обработката на резултатите от
изборите извън страната.
Имате думата. Ще помоля ръководителя на работната
група да обобщи докъде сме стигнали.
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Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател,
ръководителят на работната група в момента не е в състояние да
обобщи с оглед на това, че аз си тръгнах към 10,00 ч. сутринта и
уведомих, мисля, и Вас, че бяха първично въведени около 50
процента от справката от "Информационно обслужване" АД и
26 процента повторно.
Това, което мога да кажа, е как вървеше през нощта
обработката на протоколите, които се получаваха от секционните
избирателни комисии извън страната. Бяхме дежурни четирима
колеги от Централната избирателна комисия, като интензивната
работа, мисля, че започна в 0,30 ч. и предвид, колеги, големия
пакет документи, който се получава, имаше доста забележки.
Връщахме своевременно секционните избирателни комисии.
Мисля, че около 4,00 ч. сутринта уведомих председателя на
Централната избирателна комисия, че обективно физически не ни
достигат сили. Ние с колегите, които застъпихме, мисля – не
помня колко – в 8.00, 9.00 или 10.00 ч. вечерта, си тръгнахме
около 8.30 – 9.00 сутринта, като аз лично – без да давам отчет – си
тръгнах около 10,00 ч.
След това бях уведомена по телефона от колега, че има
някакъв възникнал проблем. Дойдох. Преди малко беше
проведена работна среща и имаме заседание, доколкото разбирам,
госпожо председател, с оглед проблема, който съществува при
обработката на протоколите на СИК извън страната.
Доколкото разбирам, без да имам конкретика, има чакащи
секционни избирателни комисии. Доколкото присъствах на
работната среща, има мнение за освобождаването на секционните
избирателни комисии извън страната – тези, които все още чакат –
посредством комуникационния пункт, който е създаден от
Централната избирателна комисия, като към момента не се
обработват документи и протоколи от секционните избирателни
комисии извън страната с оглед заседанието в момента.
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Това е, което мога да кажа и да обобщя към момента, без
да имам реална представа, тъй като от 10.00 ч. сутринта аз бях
запозната от "Информационно обслужване" АД току-що, както и
всички колеги, че има разписки, има протоколи с едни числа.
Тоест, на какъв етап върви обработката на протоколите за СИК
извън страната.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Ганчева.
Колеги, точен беше докладът на госпожа Ганчева и за
протокола, и за обществото. Тя постави въпрос, който обсъждахме
преди малко във връзка с освобождаване на секционните
избирателни комисии извън страната, които все още чакат.
Колеги, по този въпрос има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване това предложение – освобождаване
на секционните избирателни комисии чрез комуникационния
пункт.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Катя
Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,
Цветозар Томов); против – 4 (Александър Андреев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева).
Предложението се приема.
Колеги, бих искала да се изготви едно писмо, за да бъде
пуснато по съответната линия.
Колеги, имаме ли да докладваме нещо друго, свързано с
това?
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само едно уточнение да
направим.
Първо, искам да изкажа обяснението на отрицателния си
вот. Аз гласувах против, не защото съм против това решение, а
защото считам, че към момента, без да съм запозната с фактите,
може би това е факт вече.
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Как правим това нещо чрез комуникационния пункт?
Може би да уточним и първо да проведем един разговор и тогава
да видим дали поединично с всяка СИК ще комуникираме или
общо.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: С едно писмо!
Колеги, в оперативен порядък уточнихме това.
Има ли други въпроси по този повод? Нямаме други
въпроси.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с няколко
въпроса искам да ангажирам вниманието ви с оглед на това, че в
днешния ден трябва да приемем няколко оперативни решения във
връзка с организирането на нов избор за президент и
вицепрезидент на Републиката.
Колеги, във вътрешната мрежа е публикуван проект на
решение относно техническите характеристики на бюлетината за
гласуване в изборите за президент и вицепрезидент в частта
относно номерацията.
С оглед на това, че ще обсъдим технически
характеристики, структура на номера на бюлетината предлагам,
ако се приеме за обсъждане, да се изключат камерите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, постъпило е
процедурно предложение. Не виждам обратно.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Изключваме камерите.
Колеги, пускаме камерата.
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Пред вас е проектът на решение. Имате ли коментари? Не
виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 3982-ПВР.
Колеги, втория въпрос, който трябва да решим днес и сега,
е по отношение на втория експеримент, свързан с машинното
преброяване. Колеги, моля за вашите становища.
Аз все пак ще подложа на гласуване провеждане на втори
експеримент за машинно преброяване.
Колеги, режим на гласуване. Който счита, че трябва да
направим втори експеримент за машинно преброяване, ще гласува
с „да“, който счита, че не е необходимо, ще гласува с „не“.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 5 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Цветозар
Томов); против – 7 (Георги Баханов, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Севинч Солакова,).
Предложението не се приема.
Колеги, няма да провеждаме втори експеримент.
Резултатът от първия – така, както ни възлага законът – ще бъде
подробно и детайлно анализиран от комисията.
Колеги, тази сутрин госпожа Бойкинова и господин Ивков
заедно с господин Желязков от администрацията отидоха за
старта на процедурата за качване на информация от съответните
твърди памети на съответното устройство за целите на ЦИК от
машинното гласуване.
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Колеги, моля за последващо одобрение на тези действия.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, нека сега да упълномощим господин Чаушев и
господин Райков заедно със съответния юрисконсулт да сменят
първия екип.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа имам писмо до всички районни избирателни комисии,
областни управители, за да можем да ги уведомим, че редът за
упълномощаване за получаване на бюлетините в Печатницата на
БНБ при новия избор е същият, както досега сме го описали в
писмо с посочения изходящ наш номер.
Да обърнем внимание, че в случаите, когато имат промяна
в упълномощените лица, да ни уведомят за това по електронната
поща и с писмо до Печатницата на БНБ. Моля в това писмо да
посочим до 12,00 ч. на утрешния ден районните избирателни
комисии да могат да заявят – което означава и областните
управители, разбира се – промяна в броя на бюлетините.
Сега обаче се сещам, че аз не съм предложила да се запише
с посочена обосновка, мотиви за тази промяна. Ако не го
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направят, това означава, че ние утре в 12,00 ч. за страната можем
да подадем абсолютно същото число като тираж.
От Министерството на външните работи ние получихме
информация за 380 хиляди. В тази връзка във вътрешната мрежа е
проект на заявка до Печатницата. Но в следващата част на
заседанието ще предложа да гласуваме. Сега само, за да се
запознаете, за сведение го докладвам.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте
предложението за писмо до всички районни избирателни комисии
и до областните управители със съответните копия до
Министерския съвет, до министъра на вътрешните работи,
охраната и т.н.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, пристигнаха
протоколи – предпечатни образци. Позволете ми, тъй като не
успях, по време на работното заседание пристигнаха, и тъй като
не успях да ги прегледам, моля да вземем принципно съгласуване
и одобряване на предпечатните образци, да ги прегледам и, ако
всичко е наред, до края на работното време на администрацията
на Министерския съвет да изпратим по два предпечатни образеца,
одобрени от нас, един да остане тук, при нас.
Който иска, нека да ги погледне. Да останат за следващото
заседание. Така е по-добре.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Сюлейман,
заповядайте.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, по молба на
колегата Бойкинова докладвам актуализирания регистър на
сигналите и жалбите, постъпили в изборния ден. Този регистър е
във вътрешната мрежа в папка с нейните инициали от днешно
заседание. Погледнете го. До въпрос № 134 той е качен в
регистъра на Централната избирателна комисия, поради което
предлагам да одобрим така подготвения регистър от въпрос № 135
до последния, който към настоящия момент е № 255, и да бъде
актуализиран съответно в нашия регистър.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Сюлейман.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване публикуването на регистъра.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това закривам тази част на заседанието. Ще
свикам заседание и в по-късната част във връзка също с належащи
въпроси.
(След прекъсването)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 14
членове на Централната избирателна комисия. Имаме
необходимият кворум.
Откривам днешното заседание. То ще бъде на две части –
вземане на решения, след това – работно обсъждане, и след това
отново вземане на решения.
Давам думата на госпожа Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля да имате
предвид във връзка с необходимостта от промяна в технически
характеристики на бюлетината за гласуване в изборите за
президент и вицепрезидент, ясно е, че е трябвало да има такава
промяна. Но тя се налага по отношение на бюлетината за
гласуване в 24-ти район.
Предложението, което направих, или следва да го оттегля,
или следва да бъде подложено на прегласуване, не може да бъде
изпълнено с оглед на лимита на позициите в номерацията да бъдат
осем цифри. От тази гледна точка моля за промяна на редакцията
на това решение в смисъла, че се изменят, да, техническите
характеристики на бюлетината, с която ще се гласува в новия
избор, по отношение на 24-ти район ще бъдат премахнати
маркерите със съответната редакция.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Солакова.
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 3982-ПВР.
Моля за следващия доклад, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа са публикувани две заявки. Подготвени са като два отделни
файла, защото първоначално идеята ми беше да ви предложа
заявката само за бюлетините за гласуване извън страната. Оказа се
обаче, че Печатницата трябва да разполага със заявката, за да
може утре сутринта да започне печатането на бюлетините за
гласуване по райони в страната.
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В тази връзка моля първо да погледнем заявката за
бюлетините извън страната съобразно вх. № ПВР-04-01-263 от
04.11.2016 г. на Министерството на външните работи, което аз ви
докладвах и по повод на което дори поискахме допълнителни
пояснения от Министерството на външните работи. В това писмо
изрично има искане за увеличаване броя на бюлетините от 350
000 на 380 000. Вярно е, че до днес поне на мен не ми е
разпределена преписка, в която да са изпълнени исканията на
Централната избирателна комисия по отношение на обосновка за
увеличения брой на бюлетините. Но самите ние сме свидетели, че
в някои от случаите – дали поради неправилно разпределение и
нецелесъобразно разпределение на бюлетините по държави –
имаше недостиг в някои случаи. За един поне се сещам.
Уважаеми колеги, предлагам ви да заявим 380 000
бюлетини за гласуване извън страната, да посочим всичките
останали характеристики, които сме посочили и при
първоначалната заявка за изборите на 06.11.2016 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Солакова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване на тези заявки.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Бяха одобрени и двете заявки.
Моля продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, протоколите
бяха сравнени от юрисконсултите с първоначално одобрените
образци за изборите на 06.11.2016 г. и с приложението – образци,
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разбира се, одобрени с решение на Централната избирателна
комисия. Те съответстват.
Това, което обсъждахме – дали да направим предложение
за някои редакции с цел прецизиране на самите протоколи – аз
лично не поддържам това предложение с оглед на пълно
съответствие с приложенията със съответната номерация на
протоколите.
Предлагам ви в този вид, доколкото съответстват на
нашите предложения и съответстват на протоколите, които са
били предоставени на СИК и на РИК на 06.11.2016 г., предлагам
да бъдат одобрени и два екземпляра да бъдат върнати на
администрацията на Министерския съвет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Солакова.
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
И това решение взехме.
Колеги, сега започва работно съвещание. Моля да
изключим камерата. (Камерата се изключва.)
(Камерата се включва.)
Колеги, кажете видовете грешки. Чухме предложението на
госпожа Нейкова, чухме предложението на господин Андреев.
Други предложения какви има?
(след прекъсването)
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 16
членове на Централната избирателна комисия. Имаме
необходимия кворум.
Продължаваме днешното заседание.
Проведохме дебат и обсъждания. Аз ще помоля господин
Андреев да ги обобщи, за да ги подложим на гласуване.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Въз основа на направените
предложения аз ги обобщавам от името на всички, които до
момента обсъждаха, а именно:
На първо място, да се вземе протоколно решение, с което
Централната избирателна комисия да одобри подписаните от
членове на Централната избирателна комисия разписки за
приемането на протоколите на секционните избирателни комисии
извън страната и да вземе протоколно решение в тази връзка.
Оттук нататък всички протоколи на секционните
избирателни комисии, независимо дали има сработили контроли,
да бъдат приети и да могат да бъдат предоставени на
"Информационно обслужване" АД за въвеждане на данните от
тях. Това се отнася до всичките протоколи на секционните
избирателни комисии както по отношение на изборите за
президент и вицепрезидент на Републиката, така и за националния
референдум.
Второ, да бъдат публикувани протоколите така, както са ни
изпратени от секционните избирателни комисии.
Третото предложение е да се вземе решение с оглед
продължилия прекалено дълго процес на предаване на
протоколите от страна на секционните избирателни комисии
извън страната. Писмото, което беше гласувано в сутрешното
заседание, да бъде изпратено и да бъдат освободени всички
членове на секционните избирателни комисии, които в момента
все още чакат на определени места, при спазването на реда за
предаването на книжата и материалите съгласно нашите
Методически указания.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Последното е да се закрие
Комуникационният пункт.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, честно казано, аз сега
разбирам за това писмо, макар че някой ми спомена, но сега
разбирам, че не е изпратено. Обявявам, че на всички, които са ми
задавали въпрос, съвсем чистосърдечно съм казвала да си тръгват
и да си предават ….. Просто сега разбирам, че писмото не е
изпратено.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Понеже аз имах ангажимент във
връзка с протоколно решение да изпратим писмото, бяхме всички
колеги, които обработвахме документи. Чух се с председателката
госпожа Алексиева, като я уведомихме, че в случай че бъде
изпратено писмото, в рамките на един час ни уведомиха от
Комуникационния пункт, че ще бъде закрит и по нейна препоръка
с оглед и насроченото заседание изчакахме така направените
предложения, в случай че ги вземем на работно обсъждане, да
изпратим писмото.
А иначе предвид това, което казахте, госпожо Солакова, аз
също с оглед и взетите решения съм казвала и мисля, че и всички
колеги са дали такива съвети.
Само не чух колегата Андреев – с оглед да си формирам
мнение – дали спомена последващо одобрение на всички….
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги?
Заповядайте, госпожо Ганчева, за свързано предложение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В случай, че приемем така
направените от работното обсъждане предложения, формулирани
от колегата Андреев и ги гласуваме, предлагам да уведомим
Министерството на външните работи за взетите решения с писмо,
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както и да уведомим с писмо Министерството на външните
работи за взетото решение за освобождаване на секционните
избирателни комисии, тоест, разпускането им, без да има
приемане съгласно Глава шеста от Методическите указания за
СИК извън страната, приети и утвърдени с решение на ЦИК.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Ганчева.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предлагам също така, тъй като не
беше споменато от колегата Андреев или беше пропуснато, да се
вземе решение, с което се одобряват не само разписките за
приемане на документите от секционните избирателни комисии
извън страната, а и приемо-предавателните разписки между
Централната
избирателна
комисия
и
"Информационно
обслужване" АД.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мисля, че
всички предложения бяха направени.
Колеги, подлагам ги ан блок на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам да ни
упълномощите с госпожа Алексиева да одобрим предпечатните
образци, генерирани в електронната система, за да може да сме
сигурни, че печатането на бюлетините може да започне веднага,
след изпращане на заявките.

15
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли
коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, към настоящия
момент са пристигнали районни избирателни комисии –
Благоевград, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Пловдив-град,
Сливен, Смолян, 24-ти район – София, 25-ти район – София и
Ямбол.
В момента очакваме районните избирателни комисии от
Бургас, Варна, Пазарджик, Перник, Видин, Разград. Така че ще
има леко натоварване.
ОИК - Девин и ОИК - София, предадоха. Само още… не са
дошли. Така че може би днес около 20 районни избирателни
комисии ще успеем да приемем. За утре ще останат десет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Грозева.
Колеги, да поздравим нашите колеги и колегите от
районните избирателни комисии, които своевременно предават
резултатите от своите райони.
С това, колеги, закривам днешното заседание.
(Закрито в 18,55 ч.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева.

