
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 176

На  6  март  2015  г. се  проведе  извънредно  заседание  на 

Централната избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

Проект  на  решение  за  поправка  на  технически  грешки  в 

Решение № 870-МИ от 6 септември 2014 г. и Решение № 1421-МИ 

от  27  януари  2015 г.  на  ЦИК  за  регистрация  на  партия  „НОВА 

АЛТЕРНАТИВА“ за участие в частични и нови избори

Докладва: Камелия Нейкова

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Камелия 

Нейкова,  Метин  Сюлейман,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева, 

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева  и  Цветозар 

Томов. 

ОТСЪСТВАХА: Маргарита Златарева, Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева и 

Йорданка Ганчева. 



Заседанието  бе  открито  в  16,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. 

Откривам  извънредното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия на  6   март 2015 г. 

Предлагам  ви  кратък  проект  на  дневен  ред  -  проект  на 

решение за поправка на технически грешки в Решение № 870-МИ от 

6 септември 2014 г. и Решение № 1421-МИ от 27 януари 2015 г.  

Колеги, имате ли предложения за изменение или допълнение 

в така предложения дневен ред? – Не виждам. 

Определям колегата Пенев да брои. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  дневен  ред, 

моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Ерхан  

Чаушев, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов,  Мария Бойкинова,  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, проектът е с № 1447 в заседание с днешна дата. 

Проектът  на  решение  е  относно  поправка  на  технически 

грешки в  Решение № 870-МИ от 6  септември 2014 г.  и  Решение 

№ 1421-МИ от 27 януари 2015 г. на ЦИК за регистрация на партия 

„НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в частични и нови избори. 

Централната избирателна комисия след проверка констатира, 

че  в  Решение  №  870-МИ  от  6  септември  2014  г.  на  ЦИК  за 

регистрация  на  партия  „НОВА  АЛТЕРНАТИВА“  за  участие  в 
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частични избори за  кметове на  12 октомври 2014 г.  и  в  Решение 

№ 1421-МИ от 27 януари 2015 г. за допускане на партията за участие 

в нови избори за общински съветници и кмет на община Сърница на 

15 март 2015 г. е допусната техническа грешка, като в диспозитива 

на  решенията  погрешно  е  изписано  наименованието  на  партия 

„НОВА АЛТЕРНАТИВА“. 

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

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 870-

МИ от 6 септември 2014 г.  и  Решение № 1421-МИ от 27 януари 

2015 г. на ЦИК, като в диспозитива на двете решения вместо „Нова 

алтернатива“ да се чете „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ – с главни букви. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му. 

Колеги, ако някой от вас иска да се запознае със заявлението 

за регистрация и съответно за  допускане до съответния вид избор от 

преписките, във всички документи, подадени от партията, изрично е 

заявено  изписване  с  главни  букви  –  така,  както  е  и   съдебната 

регистрация на партията. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  колега,  за 

детайлния доклад. 

Колеги, давам ви време за запознаване. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, пропуснах да отбележа, че в 

заявлението  за  допускане  на  партия  „НОВА АЛТЕРНАТИВА“  за 

участие в изборите на 15 март 2015 г., има изрично изписване как да 

бъде  изписано  наименованието  в  бюлетината,  а  именно:  според 

съдебната регистрация - с главни букви. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  за 

коментари. 

Не виждам. Закривам разискванията. 
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Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Ерхан  

Чаушев, Камелия Нейкова, Метин Сюлейманов,  Мария Бойкинова,  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1465-МИ. 

С  това  днешното  извънредно  заседание  на  Централната 

избирателна комисия се закрива. 

(Закрито в 16,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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