
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 17

На 10  април  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  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 108-Е П

Докладва: Румяна Сидерова

2. Проект на решение относно осъществяване на контрол от 

ЦИ К при отпечатването на хартиените бюлетини.

Докладва: Севинч Солакова

3. Предложения  за  сключване  на  граждански  договори  с 

експерти към комисията.

Докладва: Севинч Солакова

4. Разни.

Докладва: Румяна Сидерова

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Маргарита Златарева, Мария Бойкинова, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова  и  Таня 

Цанева. 

ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев и Цветозар Томов
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Заседанието  бе  открито  в  13,20  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  дами  и 

господа членове на Централната избирателна комисия. 

В  залата  присъстват  11  члена  на  Централната  избирателна 

комисия.  Имаме необходимия кворум.

Откривам заседанието на комисията на 10 април 2014 г. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект  на  решение  относно  поправка  на  техническа 

грешка в Решение № 108-ЕП. Докладчик: колегата Сидерова.

2. Проект на решение относно осъществяване на контрол от 

ЦИК  при  отпечатването  на  хартиените  бюлетини.  Докладчик  ще 

бъде  госпожо Севинч Солакова.

3. Разни, като в тази точки ще има много доклади.

Предлагам  ви  да  започнем  с  т.  „Разни”,  докато  колегите 

довършат във финал своите проекти на решения.

Имате ли други предложения за дневния ред.

Има и едно писмо до Министерството на външните работи 

относно  транспонирането  в  националното  законодателство  на 

Директива № 213/ОС на Съвета от 20 декември 2012 г. за изменение 

на Директива № 93109-ЕО по отношение на някои от условията и 

реда за упражняване на правото на граждани на Съюза, пребиваващи 

в  държава-членка,  на  която  не  са  граждани,  да  бъдат  избиране  в 

избори за Европейския парламент с докладчик колегата Златарева.

Имате ли други предложения за дневния ред?

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам да докладвам едно писмо, получено 

от  администрацията  на  Министерския  съвет.  Става  въпрос  за 

експерименталното гласуване. Образували са контактна група и т.н. 

Предлагам да се има предвид в дневния ред.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, и това се включва 

в дневния ред.

Колеги, други предложения за допълнения?

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля ви в точка „Разни” да бъде 

включен  доклад  на  работна  група  за  изработване  на  критерии  за 

търговските  медии  за  разпространяване  на  информационната  ни 

кампания, както и гласуване на три текстови съобщения.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Мусорлиева.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля в точка „Разни” да се 

включи  проектът  на  писмо  до  Комисията  за  защита  на  личните 

данни за запознаване на колегите в залата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега.

Други предложения? Не виждам.

Моля,  гласувайте  така  предложения  проект  на  дневен  ред 

заедно с направените допълнения. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Маргарита Златарева, Мария Бойкинова, Камелия Нейкова, Росица  

Матева, Румен Цачев и Таня Цанева ); против – няма. 

В  момента  от  залата  отсъстват: Румяна  Стоева-Сидерова,  

Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов и  Цветозар  

Томов.

Дневният ред се приема.

Както утвърдихме преди мъничко дневния ред, давам думата 

на Камелия Нейкова, за да направи съобщение.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  днес  ни  изтича  срокът,  в 

който  трябва  да  изпратим  на  районните  избирателни  комисии 

списък  на  регистрираните  партии  и  коалиции.  Предлагам  ви 
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списъкът да го изпратим във вида, който е подготвен за публичния 

електронен  регистър  на  партиите  и  коалициите  съгласно  нашето 

решение,  което  сме  взели  за  публичните  електронни  регистри. 

Попълнен е с всички необходими данни според регистъра,  като в 

последователността  първо  са  изписани  всички  партии  с  техните 

данни  и  след  това  всички  коалиции  в  поредността,  в  която  са 

регистрирани в съответните регистри.

Предлагам  ви  с  протоколно  решение  да  одобрим 

изпращането на списъците на вниманието на районните избирателни 

комисии само по електронен път.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

направеното предложение. Имате ли коментарии? 

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз само допълвам понеже става въпрос и 

за електронната страница. Предлагам този списък на регистрираните 

партии и коалиции да се качи в секция „Регистрирани партии”. 

Мисълта  ми  е  да  се  качат  списъците  и  на  интернет-

страницата  на  Централната  избирателна  комисия  в  секция 

„Регистри”.

Нали имаме секция „Регистрирани партии”, но в такъв случай 

ще я  трансформираме тази секция впоследствие.  Предлагам да  се 

качи в секция „Регистри”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  двете 

предложения. 

Подлагам на гласуване предложението да се изпратят една по 

една регистрираните партии и коалиции на районните избирателни 

комисии по електронен път.

Моля, гласувайте това предложение.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Нейкова  ,Маргарита  Златарева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Таня Цанева );  против – няма. 
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В  момента  от  залата  отсъстват: Румяна  Стоева-Сидерова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Мария  

Бойкинова и  Цветозар Томов.

Подлагам на гласуване и второто предложение – да се качи 

списъкът на интернет-страницата в секция „Регистри”.

Моля, гласувайте това предложение.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Нейкова,  Маргарита  Златарева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Таня Цанева ); против – няма. 

В  момента  от  залата  отсъстват:,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Мария  

Бойкинова и  Цветозар Томов.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Уважаеми колеги, преди да ви 

докладвам  писмото  до  Министерството  на  външните  работи  във 

връзка  с  транспониране  на  директива  на  Европейския  съюз,  бих 

желала да направя едно съобщение.

Получихме Указ на президента – препис от указ, разбира се – 

с който той насрочва за 8 юни 2014 г.  частичен избор за кмет на 

кметство Червена вода, община Русе, за което ние бяхме изпратили 

предложение.

Започвам с историята за тази директива.

Съществува  една  директива  от  2013  на  Съвета,  с  която  се 

изменя Директива от 1993 г. по отношение на някои условия и ред за 

упражняване правото на гражданите на Съюза, пребиваващи в друга 

държава-членка,  на  която  не  са  граждани,  да  бъдат  избирани  за 

членове на Европейския парламент.

Директивата  е  трябвало  да  бъде  транспонирана  в 

Избирателния кодекс и при действието на предишния Избирателен 

кодекс  се  е  водила  една  преписка  и  дискусия  с  предишната 

Централна избирателна комисия и се е стигнало до извод, че има 
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моменти от Директивата, които не са били транспонирани в нашия 

Изборен  кодекс,  поради  което  е  започнала  дори  наказателна 

преписка срещу България по този повод.

Сега проблеми с транспонирането на директивата няма. Но 

ние сме длъжни да отговорим на писмото на заместник-министър 

Чуров  относно  транспониране  на  директивата  и  съответно  да 

приповторим точката за контакт.  Ние сме точка за контакт в тази 

връзка. 

От  своя  страна  Министерството  на  външните  работи  ще 

изпрати информацията на Съвета на Европа.

Смисълът  на  писмото  ми е  следният,  че  пречката,  която  е 

виждана в Европейския съюз, е била, че по отношение на кандидат 

за  избори  за  член  на  Европейския  парламент,  който  не  е  бил 

гражданин на България,  но е  искал да се кандидатира за член на 

Европейския парламент, е имало изискване в стария Изборен кодекс, 

да  представя  удостоверение,  че  отговаря  на  условията  за  пасивно 

избирателно право, а това удостоверение е трябвало да се издаде от 

държавата по произход. Тоест, ние сме му затруднявали пасивното 

избирателно право.

Към  настоящия  момент  Изборният  кодекс  предвижда  само 

една  декларация  да  се  подава  от  тази  кандидат  и с  това  ние  сме 

облекчили  условията  за  кандидатиране  на  гражданин  на 

Европейския съюз, който не е български гражданин, да участва като 

кандидат за член на Европейския парламент от името на България.

Това  е  транспонирането.  Ние  в  писмото  посочваме  и 

гаранциите, които дава Изборният кодекс, а именно, че в рамките на 

пет дни - вече е определен срок – в който приемащата държава и 

държавата  по  произход  ще  си  кореспондират  относно  неговата 

декларация.  И  още  една  гаранция  пък  в  обратния  смисъл,  тоест, 

първата  гаранция е  в  полза  на  кандидата,  а  втората  гаранция е  в 

полза на сигурността на пасивното избирателно право, а именно, че 

неговите  данни  от  декларацията  ще  бъдат  проверявани  от 
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Министерството на правосъдието и от Министерството на външните 

работи по искане на ЦИК. 

Това е смисълът на писмото, което съм написала и всъщност 

повтаряме и точките за контакт. Лицата, определени от нас, са Ерхан 

Чаушев и Цветозар Томов, като тук трябва да се допълнят само е-

mail адреси, мисля, че секретарката ще го допълни.

Това е, което мога да ви докладвам по този въпрос.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Златарева, за обстойното представяне.

Колеги,  запознахте  се  с  писмото,  което  се  намира  във 

вътрешната  мрежа.  Виждате  го.  Имате  ли  някакви  бележки, 

коментари, допълнения? Разбира се, ние ще допълним телефоните и 

е-mail адресите, което е техническата част. Не виждам желание за 

изказвания или въпроси и допълнения.

Моля, гласувайте така предложения проект на писмо.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Нейкова, Мария Бойкинова, Маргарита Златарева, Росица Матева,  

Румен Цачев и Таня Цанева );  против – няма. 

В  момента  от  залата  отсъстват: Румяна  Стоева-Сидерова,  

Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов и  Цветозар  

Томов.

Заповядайте, госпожо Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  От  вчера  остана  едно  писмо. 

Намира  се  във  вчерашното  заседание  –  „Писмо  Боянов”. 

Безсмислено е да занимавам комисията, но така или иначе, редът е 

такъв.  Става  дума за  това,  че  едно лице пита,  след  като  живее в 

Москва, може ли да гласува, не може ли да гласува. Аз отговарям 

съобразно  закона,  че  секции извън държави-членки се  откриват  в 

места, където има дипломатически или консулски представителства 

и всеки български гражданин, ако декларира и има постоянен или 

настоящ  адрес  в  държавата,  извън  Европейския  съюз,  може  да 
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гласува, освен ако не е изпратен там като представител на държавата 

да извършва държавна дейност.

Това е смисълът на писмото. Ако искате, одобрете го.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, писмото е пред 

вас. Докато го погледнете, аз да кажа, че  господин Боян Юруков е 

един  изключително  активен  български  гражданин,  който  редовно 

адресира пощата на ЦИК с много запитвания, свързани с изборния 

процес. Предполагам, че вече погледнахте отговора на писмото.

Имате ли някакви предложения, допълнения? Не виждам.

Моля, гласувайте това писмо.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Нейкова, Мария Бойкинова, Маргарита Златарева, Росица Матева,  

Румен Цачев и Таня Цанева ); против – няма. 

В  момента  от  залата  отсъстват: Румяна  Стоева-Сидерова,  

Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов и  Цветозар  

Томов.

Колега Златарева, заповядайте.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: А сега ще ме извините, ще ви 

представя едно писмо от по-предишния ден – от 08.04.2014 г., което 

е  свързано  пак  с  въпрос:  един  български  гражданин,  живеещ  в 

Германия,  има  двойно гражданство  –  и  българско,  и  германско  – 

може ли да гласува.

Обяснявам условията за гласуване.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, гласувайте 

това предложение за отговор на писмо.

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

Севинч Солакова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Маргарита Златарева, Росица Матева, Румен Цачев и  

Таня Цанева );  против – няма. 
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В момента от залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Румяна 

Стоева-Сидерова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов и Цветозар Томов.

Колегата  Грозева  има  доклад  за  поправка  на  техническа 

грешка в наше решение.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, номерът на проекта от днешна 

дата  е  137.  Касае  поправка  на  техническа  грешка  в  Решение 

№ 52/03.04.2014 г. за назначаване на Районна избирателна комисия в 

12 Избирателен район – Монтана.

Предлагам ви на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 

от Изборния кодекс да допуснем поправката на техническа грешка в 

Решение № 52/03.04.2014 г. , като името на члена на РИК – Монтана, 

вместо Велизар  Георгиев Симеонов да  се  чете  Велизар Димитров 

Симеонов.

В този смисъл предлагам да се гласува следното Решение:

„ОТНОСНО: поправка на  техническа грешка в Решение № 

52-ЕП от 3 април 2014 г.  за  назначаване  на Районна избирателна 

комисия в Дванадесети район – Монтана, за изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния 

кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 52-ЕП 

от 3 април 2014 г. за назначаване на Районна избирателна комисия в 

Дванадесети  район  –  Монтана,  за  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., 

както  следва:  името  на  члена  на  РИК  в  Дванадесети  район  – 

Монтана, вместо „Велизар Георгиев Симеонов“ да се чете „Велизар 

Димитров Симеонов“.”

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, видяхте проекта 

на решение. Не виждам желание за допълнения.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.
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Гласували  12 членове на ЦИК:  за –  12 (Ивилина Алексиева,  

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Маргарита 

Златарева, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева ); против – 

няма. 

В момента от залата  отсъстват: Мария Мусорлиева,  Севинч 

Солакова, Румяна Стоева-Сидерова, Александър Андреев, Владимир  

Пенев, Георги Баханов и  Цветозар Томов.

Решението се приема.

Решението има № 138-ЕП.

Заповядайте, колега Чаушев, да докладвате.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, ще ви докладвам едно 

писмо  от  администрацията  на  Министерския  съвет  №  ЕП 

0315/10.04.2014 г. То е качено във вътрешната мрежа.

По  същество  писмото  визира  експерименталното  машинно 

гласуване и съответно е в отговор на едно наше писмо, което бяхме 

отправили  миналата  седмица.  С  оглед  кратките  срокове  е 

необходимо спешно да се изяснят и разпределят съотговорностите 

на  Централната  избирателна  комисия  и  администрацията  на 

Министерския съвет в процеса на избора, одобряването и тестването 

на устройствата, включително и организирането на доставката, даже 

тестването, осигуряването на работата им в изборния ден.
ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колега  Чаушев,  ще  ми 

позволите ли само за секунда да Ви прекъсна?
Тъй като, след като разпределих това писмо, се проведе една 

среща, за която по-късно ще говорим, но тази среща днес беше на 
ръководството  и  членове  на  Централната  избирателна  комисия, 
които имаха възможност да присъстват, с печатницата на Българска 
народна банка, с Министерството на финансите, с администрацията 
на  Министерския  съвет  и  се  постави  въпросът  за  машинното 
гласуване,  като  аз  поех  ангажимент  да  коментираме  този  въпрос 
след три дни, тоест, в понеделник.

Използвам повода да информирам комисията.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: В такъв случай явно този въпрос вече е 
уреден на тази среща – да се коментира след три дни,  доколкото 
схванах. 

Това е, уважаеми колеги, за сега. 

Използвам случая да кажа, че утре в 12,00 ч. отново имаме 

демонстрация  на  въпросните  устройства  за  електронно  машинно 

гласуване  от  фирма  „Сайтел”,  за  която  ви  докладвах.  Просто 

чакахме потвърждение,  за да си организират чуждестранния екип. 

Преди два часа получихме съобщение, че са се организирали и имат 

готовност  утре  в  12,00  ч.  да  демонстрират  своя  продукт  пред 

членовете на Централната избирателна комисия.

Представители  на  Министерския  съвет  в  отговор  на  онова 

писмо,  за  което ви казах от  преди седмица,  също ще присъстват. 

Вече  ще имаме представители  и  от  Министерския  съвет.  Така  че 

използвам  случая  при  този  доклад  да  ви  поканя  отново  утре  в 

12,00 ч. на демонстрация на машини за електронно гласуване. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Чаушев.

Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, използвам паузата да ви 

съобщя, че Министерството на външните работи ни уведоми днес, 

че  секция  в  Бон  не  може  да  се  открие,  защото  там  вече  няма 

консулско представителство на България.

Правилата  на  Германия  са,  макар  и  да  е  уведомителен 

режимът  за  провеждане  на  избори  за  Европейския  парламент,  че 

могат  да  се  откриват  секции  само  в  места,  където  има 

дипломатическо  или  консулско  представителство.  Тук  това 

ограничение на приемащата държава се сблъсква с нашия списък, 

който  ние  сме  обявили  за  местата,  където  трябва  да  се  откриват 

секции съобразно изборите през последните пет години, в които са 

гласували повече от 100 души.

Ние сме обявили, че в Бон ще се открива секция. Там има 

1 800  лица,  гласували  на  някои  от  изборите  през  последните  пет 
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години.  Сега ние сме длъжни, говорихме с част от работна група 

1.10, да махнем Бон като място, където ще се подават електронни 

заявления, а на страницата ни в Централната избирателна комисия, 

където ще публикуваме местата, в които съгласно Изборния кодекс 

трябва да има секции поради това, че са гласували над 100 души в 

предишни  избори,  ще  сложим  Бон,  но  ще  сложим  звездичка,  че 

приемащата държава отказва да се открие секция, за да може, първо, 

хората,  които  подават  заявления,  да  не  се  бъркат,  защото  те  ще 

подадат електронно заявление, пък няма да имат право, а от друга 

страна,  ще  си  направят  справка,  че  не  държавата  България,  не 

Централната  избирателна комисия,  а  именно приемащата държава 

има  такива  условия,  защото  България  просто  си  е  преместила 

консулската служба. Такава е имало в Бон, но тя е преместена вече. 

По  дипломатичен  път  нищо  не  може  да  се  уреди.  Това  е 

съобщението.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Златарева.

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отново предлагам този списък да се качи 

още днес на страницата на ЦИК в секция към настоящия момент 

„Избиратели”.   Да  се  качи  и  този списък.  Аз поемам задачата  за 

качването, но просто да ми се предостави списъкът.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за  това 

уточнение.

Колеги, моля гласувайте това процедурно предложение.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за –  14 (Ивилина Алексиева 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Нейкова, Мария Бойкинова, Маргарита Златарева, Росица Матева,  

Румен Цачев и Таня Цанева );  против – няма. 

В  момента  от  залата  отсъстват: Румяна  Стоева-Сидерова,  

Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов и  Цветозар  

Томов.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Мусорлиева, 

заповядайте за Вашия доклад.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  в  PDF-формат 

„Информационна  кампания”  са  качени  офертите  в  табличен  вид, 

който сътрудничката на нашата работна група Савова оформи в този 

вид, на това, което сме получили до сега. Непрекъснато идват и нови 

оферти за информационната кампания. Те се попълват периодично и 

в момента.

Искам просто да ви запозная съвсем накратко с критериите, 

които ще спазим при оформяне на нашето становище, но в момента 

няма да говоря за пари и цени.

Работната група работи усилено и критериите, върху които не 

просто сме се спрели, а това са обективните критерии, които биха 

интересували  Централната  избирателна  комисия  относно 

информационната  и  разяснителната  й  кампания,  са  именно  дали 

съответната  медия  ще  покрие  нашите  целеви  групи,  които  са  по 

концепцията  ни  за  разяснителна  кампания,  а  именно 

гласоподаватели от 18 до 30 години, гласоподаватели над 30 години, 

гласоподаватели  с  увреждания,  български  граждани,  пребиваващи 

извън  страната,  и  гласоподаватели,  небългарски  граждани,  а  на 

държава членка на Европейския съюз. Това е първият критерий.

Вторият  критерий  много  дълго  при  всички  срещи  с 

организациите  на  медиите  –  и  печатни,  и  онлайн,  и  телевизии,  и 

радиа – много трудно достигнахме до това кой и по какъв начин 

произвежда  за  потребителя  таблиците  на  рейтингите  и  дали  и 

доколко тя е обективна. Стигнах до двете независими агенции, които 

правят  подобно  нещо.  Това  са  „Гард”  за  телевизиите  и  ще  ми 

простите, но в момента ми изчезна името на онлайн-изданията.

Третият критерий, по който ще направим предложението си 

утре пред вас от името на работната група, са предложените ценови 

оферти.

Това са критериите, по които ние работим. Съответно само да 

ви  кажа,  тъй  като  не  би  трябвало  механично  да  взимаме  и 
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рейтингите, тъй като е строго таргетирана нашата кампания, тоест, 

насочена към гласоподавателите-български граждани и небългарски 

граждани  от  страни-членки  на  Европейския  съюз,  все  пак  тези 

рейтинги са ни необходими дотолкова, доколкото в тази концепция 

все  пак  сме  посочили  нашите  очаквани  резултати,  а  именно 

повишаване  на  информираността  на  гласоподавателите  за 

упражняване на свободен избор, съответните принципи – няма да ви 

ги изброявам – за общо, равно, свободно, тайно, пряко избирателно 

право,  повишаване  на  мотивираността  за  свободно  изразяване  на 

гражданите и тяхната воля, свобода на избирателите за съставяне на 

мнение,  мобилизиране  на  обществената  подкрепа  във  всичките  й 

възможни форми и т.н.  Изброени са подробно в Глава „Очаквани 

резултати” в нашата концепция.

Това е, колеги, по тази точка.

Благодаря ви за вниманието.

Втората  точка  от  моя  доклад  са  качени пак в  PDF-формат 

текстове.  Това  са  бъдещите  три  съобщения,  които  ще  са 

визуализирани.  Много  ви  моля  да  ги  погледнете,  въпреки  че  ние 

поради  лекото  забавяне  на  договора,  бяхме  готови  с  по-обширен 

клип за избирателни списъци, но сега мисля, че – виждате т. 1 – е 

много изчистена формата, но е много важна за това, че хората могат 

да  поправят  непълноти  и  грешки  в  избирателните  списъци,  ако 

открият такива.

Разгледайте, моля, и т. 2 и 3 и ще ви моля да ги гласуваме, 

като  единственото  нещо,  което  ще  кажа,  е,  че,  първо,  искам  да 

спазим тези бързи срокове, които наложихме – през няколко дни да 

качваме нови форми, които са важни за гражданите – и второ, вие 

ще видите вече отразени много по-итерактивни заснемания на тези 

съобщения,  не в  този стандартен  тип,  разбира се,  с  общото лого, 

което  информационната  ни  кампания  започна  и  налага  на 

Централната избирателна комисия.

Моля ви да ги погледнете и после да ги гласуваме,  госпожо 

председател.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Само аз да обобщя след 

първото, че това, което ни   предоставихте като кратка информация, 

е важно ние да се запознаем и да прегледаме подробно качения от 

Вас  във  вътрешната  мрежа  файл,  за  да  можем  да  навлезем  в 

дълбочината на това, което е направила Вашата работна група, и да 

го обсъждаме утре подробно. Исках да обобщя това.

Понеже  втората  тема  бяха  клиповете,  колегата  Нейкова 

искаше думата.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  По  текстовете  на  клиповете  исках 

само да поясня, че там, където е „Клип 1”, датата 14 април я няма 

предвид това  този клип да  има възможност да  се  излъчва  повече 

време, защото до 17 май хората могат да искат да се отстраняват 

непълноти и грешки.

Така или иначе, днес сме 10 април, ако фиксираме една дата 

14 април, в понеделник вече може  да не звучи актуално.

Предлагам да не утежняваме текста. За избирателите е важно 

до коя дата могат да отстраняват непълноти и грешки.

Заради това моето предложение е без „14 април 2014 г.”. Но, 

ако комисията реши, можем и да го допишем.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ако клипът е с по-късна 

дата, той ще бъде по-дълго време актуален като клип.

Благодаря Ви, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Предлагам  в  Клип  2  в  края,  че 

подробна  информация  има  на  страниците  на  Централната 

избирателна комисия и на Министерството на външните работи  - 

проверено  е,  наистина  има  информация  на  страницата  на 

Министерството на външните работи. 

Аз имах идея да махнем 2014 г.,  за да не е тежък текстът. 

Като кажем 29 април, то е ясно, че става дума за тези избори.

А и аз бих ви помолила да обърнете повече внимание на Клип 

№  3  –  дали  става  ясно  и  дали  да  добавим,  че  при  подаване  на 

заявлението трябва да се прилага решение на НЕЛК/ТЕЛК.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, колега Нейкова,  за 

това предложение да допълним „НЕЛК/ТЕЛК”.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Може би това  да  дойде  в  първото 

изречение:  „Да  подадете  до  4  май  заявление  до  общинската 

администрация, придружени с копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.”

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Предлагам „… към заявлението следва 

да се приложи…”.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:   Госпожо  Мусорлиева,  предлагам 

изречение второ: „Към заявлението прилагате копие от документ на 

ТЕЛК или НЕЛК.”

РОСИЦА МАТЕВА: Не трябва да е изречение второ, защото 

вторият срок е различен.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  разбрах,  ще  го  направя 

така. Благодаря ви.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

предложения?

Моля,  който  е  съгласен  с  така  предложените  текстове,  да 

гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова  

Маргарита  Златарева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Стоева-Сидерова и Таня Цанева );  против – няма. 

В момента от залата отсъстват: Севинч Солакова, Александър 

Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Мария  Бойкинова  и  

Цветозар Томов.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  понеже  сме  пак  в 

сферата на разяснителни кампании, да ви съобщя,  че имате качен 

един  текст  във  вътрешната  мрежа  „Важни  дати  и  срокове”. 

Текстовете са взети от нашата хронограма. 
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Предлагам, така както съм го записал – „до откриването на 

предизборната  кампания”  –  да  влезе  в  графа  „Важни  дати  и 

срокове”, която към момента е празна на нашата страница, да влезе 

този текст.

Гражданите  е  добре  да  знаят,  че  би  следвало  да  си 

проверяват. Това е идеята да стои датата „9-ти”.

Предлагам и нашите клипове да намерят място в страницата. 

Може би направо да ги сложим в „Разяснителна кампания” на първо 

време, докато се преструктурираме в движение.

Предлагам това също да се качи с „Поправки на пропуски и 

грешки” естествено.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, погледнете 

важните  дати  и  срокове.  Ако  няма  бележки  и  предложения  за 

промени и корекции, да преминем към гласуване.

Моля, гласувайте така направеното предложение.

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

Мария  Мусорлиева,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Маргарита  Златарева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Таня  

Цанева);  против – няма. 

В  момента  от  залата  отсъстват: Севинч  Солакова,  Мария 

Бойкинова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов и  Цветозар Томов.

Предложението се приема.

Заповядайте,  колега  Сидерова,  по  следващата  точка  от 

дневния ред:

 РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  съм  качила  във  вътрешната 

мрежа писмен проект. Лесна е поправката на техническата грешка.

Колеги,  допусната  е  техническа  грешка  в  Решение  № 

108/09.04.2014  г.  в  изписването  на  наименованието  на  партия 

„Българи  за  алтернатива  на  страха  от  тоталитаризма  и  апатията 

(„БАСТА”)”, като неправилно е изписано „България за алтернатива 

на…”,  поради  което  ви  предлагам  да  допуснем  поправка  на 
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техническата  грешка,  като  навсякъде  в  текста,  където  е  изписана 

думата „България за алтернатива…” в наименованието на партията, 

да се чете „Българи за алтернатива…”

Така че предлагам да гласуваме следния проект за решение:

 „ОТНОСНО:  поправка  на  техническа  грешка  в  Решение 

№ 108-ЕП от 9 април 2014 г. за регистрация на партия „БЪЛГАРИ 

ЗА  АЛТЕРНАТИВА  НА  СТРАХА,  ТОТАЛИТАРИЗМА  И 

АПАТИЯТА“ („БАСТА“)

На  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  5  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 108-ЕП 

от  9  април  2014  г.  като  навсякъде  в  текста,  където  е  изписано 

„БЪЛГАРИЯ  ЗА  АЛТЕРНАТИВА  НА  СТРАХА, 

ТОТАЛИТАРИЗМА  И  АПАТИЯТА“  да  се  чете  „БЪЛГАРИ  ЗА 

АЛТЕРНАТИВА  НА  СТРАХА,  ТОТАЛИТАРИЗМА  И 

АПАТИЯТА“.”   

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Сидерова.

Колеги,  има  ли  предложения  за  допълнения,  изменения? 

Няма.

Моля, гласувайте така предложения проект за решение.

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

Мария  Мусорлиева,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Маргарита  Златарева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Таня  

Цанева);  против – няма. 

В  момента  от  залата  отсъстват: Севинч  Солакова,  Мария 

Бойкинова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов  и  Цветозар Томов.

Решението се приема.

Решението има № 139-ЕП. 
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Колеги, имате ли други доклади?  Заповядайте.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  обаче  виждам,  че  във 

вътрешната поща не е качено това, което ще докладвам. Но едното е 

за сведение, а другото е писмото до Комисията за защита на личните 

данни.

Тъй като съм упълномощена от ЦИК да направя промени в 

регистрите  на  Централната  избирателна  комисия  в  Комисията  за 

защита  на  личните  данни,  и  вчера  от  срещата  ми  с  тях  беше 

установено,  че  по  отношение  на  инициативните  комитети 

становището е, че те са администратори на лични данни.

На  произведените  досега  избори  в  периода  2011  –  2013  г. 

всеки  път  Комисията  за  защита  на  личните  данни  е  вземала 

специално  решение  и  ги  е  освобождавала  от  задължението  да  се 

регистрират като такива, но да обработват лични данни при спазване 

на изискванията на закона.

В тази връзка съм подготвила едно писмо до Комисията за 

защита на личните данни, с което ги молим да изразят становище 

относно  необходимостта  от  регистрация  в  комисията  на 

инициативните  комитети  конкретно  в  тези  избори  за  членове  на 

Европейския парламент.

Предлагам  ви  с  протоколно  решение  да  одобрим 

изпращането на такова запитване,  за да може своевременно да ни 

отговорят.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колега.

Не виждам коментари.

Моля,  гласувайте  така  направеното  предложение,  като  се 

обръщам  към  колегата  Христов,  ако  не  възразява,  да  направи 

преброяването.

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

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Маргарита  Златарева,  

Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева);  против – няма. 
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В момента от залата  отсъстват: Мария Мусорлиева,  Севинч 

Солакова, Мария Бойкинова, Румяна Стоева-Сидерова, Александър  

Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов и  Цветозар Томов.

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има едно писмо, което е дошло от 

Министерството на външните работи. Искам да ви запозная за 

сведение.

С  вх.  №  ЕП-0401-12/09.04.2014  г.  сме  получили  писмо,  с 

което  Министерството  на  външните  работи  ни  уведомява,  че  в 

изпълнение на наше решение № 40-ЕП от 02.04.2014 г. за условията 

и  реда  за  участие  на  наблюдатели  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент и в съответствие с чл. 112, ал. 5 от Изборния 

кодекс  министерството  чрез  Постоянното  представителство  на 

Република  България  към  ООН,  ОССЕ  и  други  международни 

организации  във  Виена  е  оправило  покана  до  Бюрото  за 

демократични  институции  и  права  на  човека  на  ОССЕ, 

Парламентарната  асамблея  на  ОССЕ  и  държавите-участнички  за 

предстоящите  на  25  май  избори  за  членове  на  Европейския 

парламент.  Останалите  организации,  които  могат  да  участват  с 

наблюдатели по т. 2.2. от наше Решение № 40, нямат практика да 

наблюдават избори за  Европейския парламент в страни-членки на 

Съюза,  с  което  министерството  ни  уведомява,  че  счита,  че  е 

изпълнило  своите  задължения  по  решението  на  ЦИК  и  за 

последващи стъпки ще бъдем своевременно уведомявани.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

информацията, колега Нейкова.

Колега Солакова, заповядайте. Имате думата.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  днес  имаме  готовност  да 

представим  на  вашето  внимание  окончателната  редакция  на 

решението, с което да определим реда за извършване на контрол от 

страна  на  Централната  избирателна  комисия  в  процеса  по 

отпечатване  на  хартиените  бюлетини  съгласно  чл.  209,  ал.  1  от 
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Изборния кодекс, като се прилага редът на Наредбата за отпечатване 

на ценни книжа – условията и редът и контролът при отпечатването 

на ценни книжа.

Във  връзка  с  проекта  на  решение,  който  ние  одобрихме  с 

протоколно решение от заседанието на 07.04.2014 г. и го изпратихме 

на министъра на финансите, до главния секретар на Министерския 

съвет  и  до  изпълнителния  директор  на  печатницата  на  БНБ  за 

изразяване  на  становища,  предложения  и  бележки  по  проекта  на 

решение,  днес  в  Централната  избирателна  комисия  е  входиран 

отговор, подписан от главния секретар, но видно от самото писмо, то 

е  въз  основа  на  проведена  обща  среща  между  представители  на 

администрацията  на  Министерския  съвет,  Министерството  на 

финансите  и  печатницата  на  БНБ.  Обхваща  бележките  на  трите 

организации – на двете ведомства и на печатницата, по проекта на 

нашето решение.

Писмото е  публикувано във  вътрешната  мрежа.  То е  с  вх. 

№ ЦИК-03-02/10.04.2014 г.  Въз основа на това писмо с бележките 

от  страна  на  администрацията  на  Министерския  съвет  ние 

изготвихме окончателния проект на решението и ще ви го докладва 

колегата Йорданка Ганчева.

Може би, ако имате въпроси, тогава да взема отношение, за 

да  не  губя  времето  на  всички.  Предлагам  колегата  Ганчева  да 

докладва  проекта  на  решение  и  писмото-отговор,  подписан  от 

госпожо  Ставрева,  изпълняващ  длъжността  главен  секретар  на 

администрацията на Министерския съвет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Солакова.

Заповядайте, колега Ганчева. Имате думата.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  писмото  е  качено  във 

вътрешната  поща  и  е  с  изх.  №  0311-4/10.04.2014  г.  на 

администрацията на Министерския съвет.

Въз основа на това писмо сме изготвили проекта за решение.
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Колеги, предлагам на вашето внимание проекта за решение, 

който е качен като проект № 92. В проекта за решение съответно сме 

приели  или  неприели  част  от  обективираните  указания  или 

изписаното в писмото на Министерския съвет. Съобразили сме се с 

него.

Проектът за решение е следният:

ОТНОСНО:  осъществяване  на  контрол  от  ЦИК  при 

отпечатването на хартиените бюлетини 

На основание чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс хартиените 

бюлетини  се  отпечатват  от  печатницата  на  Българската  народна 

банка,  която  при  необходимост  може  да  ползва  други 

специализирани  печатници  (печатницата).  Отпечатването  на 

бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата 

за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа 

(обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., 

бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.) (Наредбата) под 

контрола  на  Министерството  на  финансите  и  Централната 

избирателна комисия.”

Следват правните основания:

„Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 

чл. 6, ал. 3, изр. второ, чл. 209, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 72, 

ал.  1,  т.  13  и  т.  18  от  Изборния кодекс  Централната  избирателна 

комисия…”

Това, колеги, го обсъдихме на заседанието онзи ден, когато 

го приехме с протоколно решение за изпращане за съгласуване на 

текста.

Въз основа на горното:

„Р Е Ш И:

Централната  избирателна  комисия  съгласува  с  печатницата 

на  Българска  народна  банка  техническия  образец  и  защитата  на 

бюлетината преди утвърждаването им съгласно чл. 57, ал. 1, т. 19 от 

Изборния кодекс.  След утвърждаването  на техническия  образец и 
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защитата  на  бюлетината  Централната  избирателна  комисия  ги 

изпраща  на  печатницата  на  Българска  народна  банка,  с  копие  до 

Администрацията  на  Министерския  съвет  и  Министерството  на 

финансите.”

Този текст изцяло е възприет от писмото на администрацията 

на Министерския съвет.

„Печатницата  на  Българска  народна  банка  изготвя  и 

предоставя на Централната избирателна комисия по 4 екземпляра от 

предпечатната  заготовка  на  хартиените  бюлетини  по  райони  за 

страната и за гласуването извън страната за одобрение.

Централната  избирателна  комисия  предоставя  по  един 

екземпляр  от  одобрените  формуляри  на  Администрацията  на 

Министерския  съвет,  на  Министерството  на  финансите  и  на 

печатницата.”

Ще спра вашето внимание само на новия текст. На стр. 2 този 

текст, който е нов в сравнение с вече обсъждания от нас, е:

„Печатницата  следва  да  организира  дейността  си  по 

отпечатването на хартиените бюлетини по начин, който гарантира 

количеството,  поредността  на  номерацията  (серийност),  като 

осигурява:”

Това има известна промяна в сравнение с проекта ни от онзи 

ден:

„2. квалифициран персонал и организация на дейностите по 

осъществяване  на  текущ  контрол  върху  всички  етапи  на 

отпечатването на хартиените бюлетини;”

Следва текст, който е абсолютно идентичен с проекта, който 

вече сме обсъждали.

На стр. 3 новият текст е:

„Упълномощените  представители  на  съответната  районна 

избирателна  комисия  и  областна  администрация  приемат 

бюлетините  и  съпровождат  транспортното  средство,  което  ги 

превозва  до  съответния  район/областна  администрация. 
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Транспортирането на бюлетините се осъществява от печатницата на 

Българска  народна  банка.  Охранителните  дейности  при 

транспортирането и съхранението на бюлетините се извършват от 

органите  на  Министерството  на  вътрешните  работи.  Районните 

избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението 

и разпределението на бюлетините по общини и секции.”

Съответно последният абзац, който е нов, е:

„Унищожаването  на  технологичния  брак,  получен  при 

отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва в присъствието 

на  упълномощени  представители  на  Централната  избирателна 

комисия, за което се съставя протокол.”

Благодаря Ви, колеги.

Колеги,  пропуснато  е  да  бъде  отбелязано  с  италик  в 

представения  ви  проект  за  решение  на  стр.  2  последният  абзац, 

където всъщност е отразено, „че предаването на печатните хартиени 

бюлетини се извършва в печатницата по предварително съгласуван с 

ЦИК  график  в  присъствието  на  упълномощени  представители  на 

печатницата,  ЦИК,  Министерството  на  финансите,  на  съответната 

областна администрация и на районна избирателна комисия, както и 

на Министерството на вътрешните работи.”

Това  е  по  предложение,  обективирано  в  изпратеното  ни 

писмо, което сме възприели в проекта за решение, като отново за 

предаването  се  съставя  протокол,  който  се  подписва  от 

присъствалите упълномощени представители.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Ганчева.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  аз  имам  една  кратка 

забележка и едно питане. В първата част от проекта за решение, сте 

записали така:

„Централната избирателна комисия съгласува с печатницата 

на  Българска  народна  банка  техническия  образец  и  защитата  на 

бюлетината преди утвърждаването им…”
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Или  трябва  да  е  „бюлетините”  и  остава  „им”,  или  е 

„бюлетина” и се записва „й”. Едното е в единствено число, другото е 

в множествено число. Трябва да го уеднаквим. Между другото, може 

да бъде „бюлетините”, защото бюлетините са две различни – едната 

е  за  чужбина,  другата  за  България.  Така  че  според  мен  може би 

трябва да бъде „бюлетините” в множествено число. Това ми е едната 

забележка.

Другата  е  следната.  Прави впечатление,  хайде,  да не кажа, 

половината, но 1/3 е болдваният текст, нещо, което не е практика в 

решение на Централната избирателна комисия. По принцип се прави 

болдван се ползва някакъв малък текст, за да се обърне внимание. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Това е само, за  да покажем кой е 

новият  текст,  а  след  като  го  приемем,  всичко  ще  се  напише  без 

италик.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Съгласен съм.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Христов.

Колеги, други коментари, въпроси? Не виждам.

Моля,  гласувайте  така  предложения  проект  на  решение, 

който вече да стане наше решение:

„ОТНОСНО:  осъществяване  на  контрол  от  ЦИК  при 

отпечатването на хартиените бюлетини 

На основание чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс хартиените 

бюлетини  се  отпечатват  от  печатницата  на  Българската  народна 

банка,  която  при  необходимост  може  да  ползва  други 

специализирани  печатници  (печатницата).  Отпечатването  на 

бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата 

за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа 

(обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., 

бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.) (Наредбата) под 

контрола  на  Министерството  на  финансите  и  Централната 

избирателна комисия.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 

чл. 6, ал. 3, изр. второ, чл. 209, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 72, 

ал.  1,  т.  13  и  т.  18  от  Изборния кодекс  Централната  избирателна 

комисия

Р Е Ш И:

Централната  избирателна  комисия  съгласува  с  печатницата 

на  Българска  народна  банка  техническия  образец  и  защитата  на 

бюлетината преди утвърждаването им съгласно чл. 57, ал. 1, т. 19 от 

Изборния кодекс.  След утвърждаването  на техническия  образец и 

защитата  на  бюлетината  Централната  избирателна  комисия  ги 

изпраща  на  печатницата  на  Българска  народна  банка,  с  копие  до 

Администрацията  на  Министерския  съвет  и  Министерството  на 

финансите.

Печатницата  на  Българска  народна  банка  изготвя  и 

предоставя на Централната избирателна комисия по 4 екземпляра от 

предпечатната  заготовка  на  хартиените  бюлетини  по  райони  за 

страната и за гласуването извън страната за одобрение.

Централната  избирателна  комисия  предоставя  по  един 

екземпляр  от  одобрените  формуляри  на  Администрацията  на 

Министерския  съвет,  на  Министерството  на  финансите  и  на 

печатницата.

Отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при 

спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията 

на  Централната  избирателна  комисия,  Наредбата  и  сключения  за 

целта  договор  между  Администрацията  на  Министерския  съвет  и 

печатницата.

Печатницата  предоставя  на  Централната  избирателна 

комисия копие от договора за отпечатване на хартиените бюлетини, 

както и информация за сроковете по изпълнението. Започването на 

процеса  на  отпечатване  на  хартиените  бюлетини  се  извършва  в 

присъствието  на  упълномощени  членове  на  Централната 

избирателна  комисия.  Одобрението  на  първия  отпечатък  се 

удостоверява с подписите на упълномощените членове.
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Централната  избирателна комисия може по всяко време да 

извършва  проверки  на  място  в  печатницата  чрез  упълномощени 

членове на комисията и има право:

–  на  свободен  достъп  в  служебните  помещения  и  до 

документацията, свързана с отпечатването на хартиените бюлетини;

–  да  изисква  допълнителни  справки,  сведения  и  др. 

документи,  свързани с проверката.  Ръководителите и служителите 

на  печатницата  са  длъжни  да  съдействат  на  Централната 

избирателна комисия при осъществяване на контролната й дейност.

Печатницата  следва  да  организира  дейността  си  по 

отпечатването на хартиените бюлетини по начин, който гарантира 

количеството,  поредност  на  номерацията  (серийност),  като 

осигурява:

1.  затворена  техническа  и  организационна  система, 

гарантираща запазването на конфиденциалност и неприкосновеност 

на информацията, свързана с отпечатваните хартиени бюлетини;

2.  квалифициран персонал и организация  на дейностите  по 

осъществяване  на  текущ  контрол  върху  всички  етапи  на 

отпечатването на хартиените бюлетини;

3. производствени технологии, позволяващи внедряването на 

съвременни  и  специфични  системи  за  защита  на  хартиените 

бюлетини от фалшификация и подправяне;

4.  контрол  при  съхраняването  на  отпечатаните  хартиени 

бюлетини и материалите, използвани за отпечатването им;

5.  контрол  при  съхраняването  и  унищожаването  на 

технологичния отпадък от материали,  използвани при изработката 

на хартиените бюлетини.

Печатницата  е  длъжна  да  приведе  помещенията  си  за 

изработка и съхранение на хартиените бюлетини в съответствие с 

изискванията  на Министерството на финансите и Министерството 

на  вътрешните  работи  с  цел  осигуряване  на  контрола  при 

отпечатването и за  опазването на хартиените бюлетини от пожар, 

посегателства и унищожение.
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Предаването  на  отпечатаните  хартиени  бюлетини  се 

извършва в печатницата по предварително съгласуван с ЦИК график 

в  присъствието  на  упълномощени  представители  на  печатницата, 

Централната  избирателна комисия,  Министерството на финансите, 

на съответната областна администрация и на районната избирателна 

комисия,  както  и  на  Министерството  на  външните  работи  –  за 

бюлетините за гласуване извън страната. За предаването се съставя 

протокол,  който  се  подписва  от  присъствалите  упълномощени 

представители.

Упълномощените  представители  на  съответната  районна 

избирателна  комисия  и  областна  администрация  приемат 

бюлетините  и  съпровождат  транспортното  средство,  което  ги 

превозва  до  съответния  район/областна  администрация. 

Транспортирането на бюлетините се осъществява от печатницата на 

Българска  народна  банка.  Охранителните  дейности  при 

транспортирането и съхранението на бюлетините се извършват от 

органите  на  Министерството  на  вътрешните  работи.  Районните 

избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението 

и разпределението на бюлетините по общини и секции.

За  съхранението  и  транспортирането  на  отпечатаните 

хартиени бюлетини отговорност носи печатницата.

Унищожаването  на  технологичния  брак,  получен  при 

отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва в присъствието 

на  упълномощени  представители  на  Централната  избирателна 

комисия, за което се съставя протокол.”

Моля, гласувайте.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Нейкова,  Маргарита  Златарева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова  и Таня Цанева);  против – няма. 
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В  момента  от  залата  отсъстват: Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Мария  Бойкинова  и   Цветозар 

Томов.

Решението се приема.

Решението има № 140-ЕП.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, не мога да се ориентирам във 

вътрешната  мрежа.  Няма  да  ви  губя  времето,  ако  искате  да  бъде 

качено и тогава да ви го докладвам.

Помните,  че  с  едно  писмо  главният  секретар  на 

администрацията  на Министерския съвет  съгласува с  Централната 

избирателна комисия проекта на писмо до областните управители и 

кметовете на общини.

Наред  с  това  имаше  и  едно  писмо,  в  което  се  поставиха 

въпроси  за  изразяване  на  становища  от  страна  на  Централната 

избирателна комисия. 

Днес от администрацията на Министерския съвет поставиха 

въпрос дали е възможно към това писмо като допълнение изрично да 

изразим становище може ли и има ли правна пречка списъците с 

имената  и  номерата  на  кандидатите  по  кандидатски  листи  за 

обявяване на предизборното помещение и в кабините за гласуване да 

се отпечатат децентрализирано при положение, че в наше Решение 

№ 19-ЕП/27.03.2014 г. сме посочили, че тези списъци се отпечатват 

централизирано 

Тъй  като  законът  не  посочва  как  да  бъдат  отпечатани, 

считаме, че няма никаква законова пречка по преценка, извършена в 

самата  администрация  на  Министерския  съвет,  тези  списъци  да 

бъдат  отпечатани децентрализирано от  областните администрации 

или от общинските администрации, разбира се, по указания, дадени 

от администрацията на Министерския съвет.

Ако  нямате  нищо против,  да  изпратим  едно  писмо  в  този 

смисъл като допълнение на наше писмо с изх. № ЕП-0313/09.04.2014 

г.,  в  което  да  уточним,  че  списъците  с  имената  и  номерата  на 
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кандидатите  по  кандидатски  листи  за  обявяване  може  да  бъдат 

отпечатани децентрализирано по преценка на администрацията  на 

Министерския  съвет  от  областните,  съответно  от  общинските 

администрации.

Моля това предложение да бъде подложено на гласуване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В тази връзка аз искам да попитам 

нещо. Според мен е добре тези списъци да са еднакви навсякъде.

От друга страна, ако има някакво решение за тази еднаквост – 

ако  мога  така  да  се  изразя  –  може  би  няма  пречка  за 

децентрализирано отпечатване. Но не знам дали да пишем в писмото 

да бъде предвиден и съответният бюджет. Областните и общински 

администрации  ще  имат  ли  възможност,  ако  не  им  преведат 

финансови средства, да го направят?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  оттеглям  предложението, 

госпожо председател.

В тази връзка само да докладвам, че на всеки колега ще бъде 

предоставено  копие  от  писмо  с  вх.  №  ЕП-03-14/10.04.2014  г.  на 

ЦИК.  Това  е  писмото-указание  от  администрацията  на 

Министерския  съвет  до  областните  управители,  съответно  – 

кметовете на общини.

Проектът  на  писмо  може  би  не  е  качен  във  вътрешната 

мрежа.  Обсъждаме  само  това  има  ли  пречка  списъците  да  бъдат 

изработени  децентрализирано  и  да  бъдат  предоставени  на 

секционните  избирателни  комисии  в  деня  преди  изборите  за 

обявяване  предизборното  помещение,  съответно  в  кабините  за 

гласуване.

Ако  има  пречка,  да  го  кажем.  Ако  няма  пречка,  също  да 

кажем.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Предложението  е 

оттеглено от  госпожа Солакова.

Колеги, имаме ли нещо допълнително за докладване?
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Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател!  Аз 

искам  да  информирам  Централната  избирателна  комисия,  че 

всъщност  днес  изтича срокът,  в  който членовете  на Обществения 

съвет трябваше да предоставят необходимите документи. Вече има 

постъпили такива. Предполагам, че до края на деня ще постъпят и 

други.

Има и още една нова структура за присъединяване – БСЧИГП 

– Пловдив, които също са си изпратили документите.

Това го докладвам за информация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Цанева.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Уважаеми колеги,  преди  да  започнем 

днешното заседание ми се обадиха от 26 РИК – София – област, с 

питане,  тъй  като  ще  поръчват  печат  и  им  прави  впечатление,  че 

печатът  на  районните  избирателни  комисии,  където  е  изписано 

„Избори 2014”, нямало „ЕП”.  Питат това пропуск ли е? Казах, че не 

е.  Но все пак  реших да  го  споделя  с  вас.  Остава  така,  както сме 

приели по Решение № 46.

Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може ли да докладвам едно предложение 

за възнаграждение на общинска комисия? Хората  все пак очакват 

това. Моля да докладвам искане за изплащане на възнаграждение от 

Общинска избирателна комисия.

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  ЧМИ-15.3/31.03.2014  г.  е 

постъпило  искане  от  Общинска  избирателна  комисия  –  Никола 

Козлево за изплащане на възнаграждение за проведено дежурство 

във връзка с издаване на удостоверение за избран кмет на кметство 

Църквица  със  съответното  влизане  в  архива  на  Общинската 

избирателна комисия.
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Дежурството  е  на  28  март  2014  г.,  като  са  присъствали 

председател,  секретар и член, поради което аз предлагам да им се 

изплати  възнаграждение  за  дежурство  на  основание  т.  9  от  наше 

Решение  №  486-МИ  от  предишната  Централната  избирателна 

комисия.

Възнаграждението да бъде за сметка на държавния бюджет е 

моето предложение, колеги.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли въпроси, 

коментари? Не виждам.

Моля, гласувайте така предложения проект.

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Камелия  Нейкова,  

Маргарита  Златарева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Таня  

Цанева); против – няма. 

В  момента  от  залата  отсъстват: Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Мария  Бойкинова,  Румяна  

Стоева-Сидерова и  Цветозар Томов.

Колегата Ганчева не гласува.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Имам едно съобщение. Вчера една от 

сътрудничките в Централната избирателна комисия прозвъни всички 

районни  избирателни  комисии,  откъдето  получихме  отговор,  че 

местата за публикуване на списъците са определени със заповед на 

кметовете,  дори  вече  са  започнали  да  пристигат  писмени 

потвърждения от районните избирателни комисии.

Благодаря.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Грозева.

Преминаваме към точка трета от дневния ред:
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3. Предложения за сключване на граждански договори с 

експерти към комисията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с оглед на това, че в момента 

работата в деловодството се подпомага от поканени сътрудници, с 

които са сключени граждански договори в началото на тези седмица, 

но  в  същото  време  Райна  Белева,  която  е  вторият  деловодител  в 

Канцелария № 23, е в болнични, независимо от това, че имаме нови 

сътрудници, някак си работата в деловодството като че ли налага да 

бъде подпомогната и от нов сътрудник.

Предлагам да  поканим  госпожа  П.  Д.,  която  от  1990  г.  е 

сътрудник  към  Централната  избирателна  комисия,  която  след 

завръщането  на Райна Белева  може би ще подпомага  работата  на 

работната  група  по  жалбите.  Тя  още  в  предишната  комисия  по 

отменения  кодекс  беше  съставила  таблиците.  Знаете,  тя  работи 

перфектно на компютър и мисля, че ще бъде полезна да подпомогне 

работата на работната група по жалбите.

В  същото  време  е  много  належащо  да  бъде  подпомогната 

работата  на  работната  група  по  експерименталното  машинно 

гласуване,  защото,  както  и   госпожо  Алексиева  каза,  днес  от 

Министерския  съвет  вторият  въпрос,  който  искаха  да  обсъждаме, 

беше  въпросът  с  машинното  експериментално  гласуване. 

Отложихме го с няколко дни, в които сега да поканим  господин Н. 

Б.  А.,  на  когото  да  бъдат  възложени  такива  задачи,  за  да  бъде 

подпомогната  работата  на  Централната  избирателна  комисия  в 

изпълнение на задълженията й да посочи техническите параметри на 

устройствата за машинно гласуване, за да може администрацията на 

Министерския  съвет  да проведе  процедурата  по осигуряването на 

тези устройство.

Предлагам да бъдат ангажирани като експерти при условията, 

при които се сключват гражданските договори. Считам, че за втория 
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човек въпрос изобщо не стои. Това е IT-специалистът. Но за първия 

също считам, че цялата комисия се обединяваме, че това е експерт.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, гласувайте 

предложението  на   госпожа  Солакова  да  сключим  граждански 

договори с двете лица като експерти.

Моля, гласувайте.

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Маргарита  Златарева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Таня Цанева); против – няма. 

В момента от залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Румяна 

Стоева-Сидерова,  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Мария  

Бойкинова и  Цветозар Томов.

Решението се приема.

Благодаря ви, колеги.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги,  от днес започна да 

тече  срокът  за  регистрация  на  кандидатските  листи.  Имам  едно 

предложение. Да помолим регистрираните партии и коалиции освен 

на  хартиен  носител  да  донесат  и  на  технически  носител  своите 

кандидатски листи, за да може много лесно да бъдат качени в нашия 

регистър, да не се избират, да не стават грешки при отпечатването.

Мисля, че те така или иначе го имат в такъв вид и няма да 

имат затруднения в това отношение.

Аз правя това предложение – тези технически носители да са 

за наше улеснение, за улеснение на нашата работа и ще останат в 

Централната избирателна комисия.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Това са 300 човека. Не е проблем да 

се наберат. Защо трябва да им ги искаме?

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля, гласувайте 

това предложение.
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Гласували  14 членове на ЦИК:  за –  13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Маргарита  Златарева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Таня Цанева);  против – 1 (Емануил Христов). 

В момента от залата отсъстват: Мария Мусорлиева, Румяна 

Стоева-Сидерова,  Александър  Андреев,  Мария  Бойкинова  и  

Цветозар Томов.

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  само  искам  да  добавя  по 

темата,  че  от  тази  сутрин  Кирил,  момчето,  което  се  занимава  с 

регистрите  за  кандидатски  листи,  партии,  коалиции  и  т.н.,  има 

готовност. Така че, тези, които ги донесат на технически носител, ще 

улеснят  и  неговата  работа.  Иначе  организация  е  създадена  да 

започнат да си ги въвеждат в регистъра.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  всички  дежурни 

членове,  които  приемат  кандидатски  листи,  да  информират 

партиите,  съответно и коалициите,  които носят своите документи, 

предполагам, че те ги имат и могат да ги доставят на следващия или 

на по-следващия ден. Така да стане връзката.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Грозева.

Заповядайте,  колега  Христов,  за  обяснение  на  отрицателен 

вот.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз по принцип не съм против 

това,  но  гласувах  против,  защото  това  не  е  записано  в  Изборния 

кодекс.  Тоест,  ние  дописваме  Изборния  кодекс  с  някакви  наши 

претенции.  Няма  значение,  че  правим  регистър,  това  е  наше 

задължение и не е задължение на партиите да правят регистър.

В това отношение ми се струва, че не е редно за нещо, което 

не е кой знае каква работа, а е дребна работа, като ви казвам, че при 

максималния  брой  от  17  лица  да  не  можем  ние  да  ги  наберем, 
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назначили сме специалисти, а да връщаме хората и да им казваме: 

елате утре да донесете отново това и това.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  предложението  и 

протоколното решение, с което приехме предложението, изобщо не 

означава  дописване  на  закона.  Това  е  едно  предложение,  което 

дежурните  ще  отправят  към  приносителите  на  документите  за 

регистрация  на  кандидатските  листи  и  не  е  условие  нито  за 

приемане  на  документите,  нито  за  извършване  на  съответната 

регистрация. В момента, в който се заяви, че това представлява за 

тях затруднение или се постави въпрос „защо”, означава, че не се 

изисква и в Централната избирателна комисия, както каза и  госпожа 

Нейкова,  такава  организация  е  създадена.  Въпросът  е  да  не  се 

наложи  да  се  покани  и  допълнителен  сътрудник,  защото  към 

настоящия  момент  са  точно  определени  дейностите,  които  се 

извършват  от  съществуващите  към  момента  изпълнители  по 

граждански договори.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, колеги.

Заповядайте, колега Цачев. Имате думата.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Да  казваме  на  районните  избирателни 

комисии, като носят списъците на хартиен носител, да ги носят и на 

електронен носител.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, ние вече решихме с гласуване 

този въпрос.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  наложи  се  да  изляза  и 

попаднах на запитване по телефона към нашата канцелария. 

Тази  информация,  която  качваме  на  нашата  страница  за 

постъпили електронни заявления чрез  нашата страница,  това  вече 

проверените заявления ли са или само подадените заявления са?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Има и едното, и другото.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да,  според  графата.  И  аз  така  им 

казах, че проверените са си в отделна графа. Не съм сгрешила. 

Благодаря.

 Госпожо председател,  преди да закриете заседанието имам 

една огромна молба. Групата за методическите указания моля след 

заседанието да се съберем в моята стая, за да можем да поговорим 

по някои въпроси.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, съвсем накратко, за сведение 

само да ви съобщя, че вчера имаше заседание по административно 

дело  № 4288/2014  на  ВАС  по  жалбата  на  Коалиция  за  България 

срещу Решение № 73-ЕП/04.04.2014 г. за назначаване на Районната 

избирателна  комисия  в  11  район  –  Ловешки,  и  от  вчера  е 

постановено Решение № 4923, с  което жалбата е отхвърлена като 

неоснователна, а решението ни е потвърдено като законосъобразно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Пенев.

Колеги, има ли други доклади? Няма.

С това приключваме днешното заседание.

Следващото  заседание  ще  бъде  утре,  11  април  2014  г.  от 

14,00 ч.

Закривам заседанието.

(Закрито 14,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

 Божидарка Бойчева
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