ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 178
На 12 март 2015 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно отваряне на запечатано
помещение в община Сливен.
Докладва: Румен Цачев
2. Доклад относно одобряване на първия отпечатък на
бюлетините за изборите в община Сърница.
Докладва: Севинч Солакова
3. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Румяна
Сидерова, Маргарита Златарева, Ерхан Чаушев
4. Проект на договор за обучение по испански език.
Докладва: Камелия Нейкова
5. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Георги Баханов и Ивайло Ивков.
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Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата сме 16 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум, откривам днешното заседание.
Колеги, предложението за дневен ред е пред вас. Имате ли
предложения за изменения и допълнения в така предложения ви
дневен ред? Заповядайте, колега Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря, госпожо председател.
Моля да бъде включен и проект на договор за обучение по испански
език.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам го след
доклади по писма. Други предложения, колеги? Заповядайте, колега
Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, просто да погледнете, във
вътрешната мрежа съм качила като кратка презентация за Румъния.
Тя е издържана в контекста на всички доклади, които сме изнасяли.
Не смятам, разбира се, да го разглеждаме отделно, ако някой има
някакви забележки, накрая на заседанието ще ми ги каже, за да може
да отиде за превод. Благодаря.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам да се включи точка в
дневния ред, независимо че нямаме още писмо от Печатницата за
упълномощаване на членове на Централната избирателна комисия,
които да присъстват при предаването на отпечатаните от
Печатницата бюлетини за община Сърница.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега, преди
точка „Разни”. Дотогава вероятно и писмото ще пристигне.
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Колеги, други предложения? Не виждам. Определям колегата
Пенев да брои.
Колеги, който е съгласен с така предложения и допълнен
дневен ред, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Преминаваме към точка първа от дневния ред – проект на
решение относно отваряне на запечатано помещение. Заповядайте,
колега Цачев.
Точка 1. Проект на решение относно отваряне на запечатано
помещение в община Сливен.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във
вътрешната мрежа се намира проект на решение относно искане с
вх. № НС-14-10 от 11 март 2015 г., изпратено от областния
управител на област Сливен, за отваряне на помещението, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от произведените на
12 май 2013 г. избори за народни представители. Искането е
депозирано при нас с цел изпълнение изискванията на Решение
№ 1393-НС от 6 януари 2015 г. за предаване на подлежащите на
архивиране изборни книжа и материали на отдел „Държавен архив”,
Сливен. Съгласно наше Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г.
достъпът до запечатаните изборни книжа и материали една от
хипотезите е, че се осъществява по решение на Централната
избирателна комисия.
Предвид изложеното предлагам Централната избирателна
комисия да приеме решение, с което да разреши достъп до
запечатаното помещение, в което се съхраняват книжата и
материалите от изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
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с цел предаване на подлежащите на архивиране изборни книжа на
отдел „Държавен архив”, Сливен. При отваряне на помещението
следва да се спазват изискванията на решенията на Централната
избирателна комисия – № 1393 и № 2511. Отварянето да се
осъществи в присъствието на определени със заповед на областния
управител представители на Областна администрация – Сливен. За
отварянето на помещението и достъпът до книжата и материалите
следва да се съставят съответните протоколи съобразно нашите
решения и изискванията на Закона за държавния архивен фонд.
В един абзац на решението предлагам и е посочено, че по
отношение на съхранение, архивиране и унищожаване на изборни
книжа и материали от тези произведени избори следва да се
приложи редът съгласно Решение № 1393 на Централната
избирателна комисия от 6 януари 2015 г., тъй като искането е
направено само във връзка с отваряне на помещението, за да бъдат
предадени книжата и материалите на отдел „Държавен архив”,
гр. Сливен.
Това е проектът на решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега Цачев,
за детайлния доклад и представянето на проекта на решение.
Колеги, откривам разискванията. Не виждам желаещи да
участват в разискванията. Колеги, закривам разискванията.
Който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Колеги, това е Решение № 1466-НС.
Колеги, използвам случая преди да минем към точка втора и
с оглед пълнота на протокола, да съобщя, че колегата Ивков и
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колегата Христов отсъстват по обективни причини – ползват
годишен отпуск.
Колеги, продължаваме с точка втора – доклад относно
одобряване на първия отпечатък на бюлетините за изборите в
община Сърница. Кой ще започне с доклада, колеги? Заповядайте,
колега Солакова.
Точка 2. Доклад относно одобряване на първия отпечатък на
бюлетините за изборите в община Сърница.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Колеги, в изпълнение на
протоколно решение на Централната избирателна комисия от
вторник, 10 март, вчера на 11 март присъствахме колегите Камелия
Нейкова, Йорданка Ганчева и аз, да одобрим първите отпечатъци на
бюлетините за общински съветници и за кмет на община Сърница за
предстоящите избори на 15 март. Нямаше проблеми, одобрили сме
ги, за което има удостоверяване с наши подписи на първи
отпечатъци.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, имате ли да допълните нещо? Нямате. За сведение.
Заповядайте, колега Солакова, вие сте първа от следващата
точка от дневния ред – доклади по писма.
Точка 3. Доклади по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
№ МИ-15-99 от 11 март 2015 г. За сведение от Общинската
избирателна комисия – Сърница, са ни изпратили по електронната
поща сканирани копия от решение № 31 от 10 март 2015 г. относно
одобряване на съгласуваните от Централната избирателна комисия
пробопечатни образци от бюлетините за избори за общински
съветници и за кмет на община Сърница на 15 март 2015 г.,
получени в Общинската избирателна комисия изпратените с наше
писмо изх. № МИ-15-91 от 6 март 2015 г. на Централната
избирателна комисия. Това са първите пробопечатни образци, които
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ние одобрихме по принцип с направена бележка по отношение
изписването на наименованието на една партия.
Докладвам ви и полученото сканирано копие от решение
№ 32 от 10 март 2015 г. Общинската избирателна комисия –
Сърница, е допуснала поправка на технически грешки в Приложени
№ 1 към решение № 28 и Приложение № 1 към решение № 29 от
1 март 2015 г. на Общинската избирателна комисия – в същия
смисъл поправка, по отношение изписване на наименованието на
партията вместо с малки и начални главни букви с големи букви в
съответствие с наше Решение № 1465-МИ от 6 март 15 г 2015 г.
Отново за сведение ви докладвам и решение № 33 от 10 март
2015 г. на Общинската избирателна комисия – Сърница, за
упълномощаване на трима представители на Общинската
избирателна комисия, които да получат отпечатаните бюлетини
заедно с изборните книжа и материали, които също се отпечатват в
Печатницата, ведно с представители на общинската администрация.
Във вътрешната мрежа са публикувани писмото и решенията на
Общинската избирателна комисия – за сведение.
Докладвам ви за сведение вх. № МИ-03-34 от 10 март 2015 г.,
също е публикувано във вътрешната мрежа видно от резолюцията на
председателя, то е адресирано до областния управител на област
Пазарджик и до временно изпълняващия длъжността кмет на
община Сърница с копие до председателя на Централната
избирателна комисия и до кмета на община Велинград. Писмото е от
изпълняващия длъжността главен секретар на Министерския съвет.
Във връзка с усложнената зимна обстановка и организационнотехническата подготовка на новите избори за общински съветници и
кмет на община Сърница на 15 март 2015 г. са дадени указания и е
обърнато внимание стриктно да се изпълняват решенията на
Централната избирателна комисия и да се спазват оперативните
срокове по хронограмата на Централната избирателна комисия,
приета с Решение № 1397-МИ от 13 януари 2015 г.
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Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-373 от 11 март 2015 г.
от заместник-министъра на финансите господин Ананиев в
изпълнение на съвместни указания на Министерството на финансите
и Българска народна банка с посочени номера на писмата,
напомнени и с разпоредбата на т. 34 от ДДС № 01 от 26 януари 2015
г. Обръщат внимание, че считано от 1 юли 2015 г. се прекратява
приемането от БНБ на бюджетни платежни нареждания на хартиен
носител. По тази причина с оглед на статута на Централната
избирателна комисия като първостепенен разпоредител с бюджет е
необходимо да се предприемат действия за създаване на практическа
готовност за иницииране на бюджетни платежни нареждания само
по електронен път не по-късно от 1 юли 2015 г.
Предлагам да възложим на главния счетоводител да
организира изпълнението на тези указания съобразно законите в
тази област.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Не
виждам. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева).
Колеги, продължаваме със следващ докладчик по тази точка.
Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, постъпило е писмо
с вх. № ЕП-09-11 от 11 март 2015 г. от Върховна касационна
прокуратура, с което ни уведомяват, че са изпратили на съответните
апелативни прокуратури – Пловдив, Бургас, Велико Търново и
Варна, изпратените от нас сигнали и материали за проверка на
наличие на гласуване в нарушение на Изборния кодекс в изборите на
25 май 2014 г. Знаете, че това е огромният списък, който беше
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свързан с европейските избори, над 2000 гласоподаватели, гласували
в отклонение от Изборния кодекс, го изпратихме малко по-късно.
Все пак колегите бързо се справиха с този огромен списък. За
сведение.
Имам още една разпределена преписка, но аз мисля, засега да
остане за сведение. Това е искане от Красимир Димитров Русев от
гр. Търговище, който твърди, че с влязла в сила решение от 20 май
2014 г. по административно дело 656 на Върховния
административен съд е потвърдено решение ПО отношение на кмета
на Търговище Красимир Мирев. Ние не открихме от Красимир Русев
заведено такова дело, делото, което се намира на сайта на Върховния
административен съд, е за съвсем друг предмет, няма нищо общо с
община Търговище.
Затова ви предлагам все пак да поискаме някаква
информация и да докладвам на следващо заседание.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. За
днешното заседание остава за сведение. След като получите повече
информация, ще се върне в зала.
Колега Сидерова, имате ли други доклади? Нямате.
Колега Златарева, заповядайте.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, на сайта във
вътрешната мрежа съм сложила едно писмо, благодарствено, във
връзка с конференцията, проведена в Грузия. Принципно, преди да
видите съдържанието на писмото, аз мисля, че трябва да обсъдим
следния въпрос. Проведени са вече пет конференции с участие на
българска делегация в чужбина, като почнем от Финландия, Южна
Африка, Румъния, Минск и тук. Ние не изпращаме благодарствени
писма. Дали да променим практиката и да започнем да изпращаме
благодарствени писма? Според мен благодарността е към
организаторите и конкретно по отношение на председателя на ЦИК
в съответната държава. Така че това е първото писмо. Моля за това,
първо, дали да пращаме, и второ, за одобрението му.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги? Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз подкрепям да изпращаме
благодарствени писма, но мисля, че когато имаме конкретна покана
от конкретен орган, както е в случая, Централната избирателна
комисия на Грузия. А когато това са друг вид форуми, не знам дали
да изпращаме на организаторите на съответния форум такова
благодарствено писмо.
Това е по предложението за благодарствени писма.
В това благодарствено писмо, ако може, колегата Златарева
да промени последното изречение, не звучи добре.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да, наистина не звучи добре.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, аз подкрепям
изцяло изказването на колегата Цанева и считам, че е редно
Централната избирателна комисия да изпраща благодарствени
писма, тогава когато тя е поканена за участие, независимо какъв е
форумът, дали това е конференция, дали това е в рамките на други
срещи с централни избирателни комисии или изборни органи в
съответните държави. Това обаче на което аз също бих обърнал
внимание, е, че в крайна сметка писмото би следвало да бъде
благодарствено, тоест не би следвало ние да посочваме неща, които
не поставят акцент върху организацията на самата конференция, а
върху други условия, които не са чак толкова обвързващи. Примерно
факта, че българската Централна избирателна комисия чрез своите
делегати не е успяла да се изкаже на съответната конференция – това
не е въпрос, който би следвало в едно такова благодарствено писмо
да бъде поставян, дори и по този мек тон, както е направено.
Аз лично считам, че последните два абзаца би следвало да
бъдат променени и да не бъдат поставени по този начин. В момента
не мога да дам редакция, но ако трябва, ще предложа на колегата
Златарева редакция, за да може да го допълни евентуално.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
виждам реакцията на Централната избирателна комисия.
Присъединявам се и аз към тях. Разбира се, че трябва да изпращаме
благодарствени писма, когато сме поканени.
Стигнахме до конкретното благодарствено писмо, направиха
се предложенията абзац последен да отпадне. Заповядайте, колега
Златарева.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Колеги, с оглед на изказванията
предлагам в предпоследния абзац да отпадне последното изречение,
а предпоследният абзац да гласи по следния начин: Българското
изборно законодателство предвижда правила за гласуване на
особените социални групи, предмет на конференцията, поради което
( без „и тъй като”) презентацията за българския опит е оставена на
разположение и информация за пълнота на материалите от
конференцията. Тоест, маха се „и тъй като дневният ред не стигна”.
Искам да кажа, че материалите са оставени там. Ако сте съгласни
така.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз бих предложил друго.
Вторият абзац „Бихме желали да изкажем и възхищение от
перфектната организация…” да бъде перифразиран, като изкажем
благодарност за перфектната организация на конференцията и да
поднесем искрените колегиални чувства… Тоест това да дойда като
заключение на самото писмо. Просто това да бъде заключителната
част, тоест изказваме благодарност за перфектната организация и за
поканата, която е отправена.
РУМЯНА СИДЕРОВА: А те кога са изпратили материали?
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: При Катя има всичките
презентации. Тя не ни ги е пратила на сайтовете.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не беше зле да знаем това все пак.
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Ти си получила това нещо.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Получила съм превода, който
обяснява съдържанието на конференцията и нищо повече.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имам процедурно
предложение да прекратим разискванията по това писмо. Считам, че
колегата докладчик постави въпрос, който е едно добро начало за
дейността на Централната избирателна комисия и мисля, че
Централната избирателна комисия споделя мнение, има далеч поважни задачи към момента, отколкото едно добре подготвено писмо
да го разискваме 25 минути вече.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, има процедурно предложение. Вие имате обратно
процедурно предложение, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам да отложим
разглеждането на писмото и да бъде подготвено от двамата
участници в конференцията в Грузия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, на основание чл.
28, ал. 1, т. 1 от нашия правилник първо се гласува предложението за
отлагане за следващо заседание. Ако то не постигне необходимото
мнозинство, се гласува процедурното предложение за прекратяване
на разискванията и се преминава към гласуване на предложения
проект на писмо.
Колеги, който е съгласен да се отложи за следващото
заседание, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 6 (Александър Андреев,
Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова,
Метин Сюлейман; против – 11 (Иванка Грозева, Цветозар Томов,
Румен Цачев, Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Мария
Мусорлиева, Владимир Пенев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова, Таня Цанева).
Колеги, това предложение не събра необходимото
мнозинство.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 16 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
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Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня
Цанева); против – 1 (Росица Матева).
Колега, за пълнота на протокола, какви промени правим, за
да гласуваме писмото?
МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Махаме последното изречение и
го заменяме с „Надяваме се на последващо съвместно
сътрудничество”. А предпоследното изречение изменяме в следния
смисъл: „Българското изборно законодателство (махаме „и тъй като
дневният ред не стигна за споделяне на българския опит”)
предвижда правила за гласуване на особени социални групи предмет
на конференция в Батуми. Затова презентацията на българския опит
е оставена на разположение и информация за пълнота на
материалите от конференцията.”
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на отговор
ведно с допълненията, направени в зала, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Таня Цанева); против – 4 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев,
Севинч Солакова, Метин Сюлейман).
Заповядайте за отрицателен вот, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Отрицателният ми вот е
единствено по отношение на предложението, което направих, тоест
благодарственото изречение да бъде записано най-отдолу в рамките
на писмото с оглед последователността в изложението – то трябва да
приключи с благодарността.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, други отрицателни вотове? Заповядайте.

13
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отрицателният ми вот беше, защото
имахме малко повече епитети в този текст. Мисля, че „възхищение”
е просто излишно за този тип официална кореспонденция. Защото
дори да е благодарствено писмо, е някакъв тип официална
кореспонденция и общо взето епитетите би следвало да са на едно
по-ниско ниво.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, колега
Нейкова, по следващата точка от дневния ред – договор за обучение
по испански език.
Точка 4. Проект на договор за обучение по испански език.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в днешно заседание с вх. №
вх. № ЦИК-00-375 ще се запознаете с проект на договор за езиково
обучение – за обучението по испански език. Мисля, че Централната
избирателна комисия има решение тази фирма, която е предложила
проекта на договор, да бъде изпълнител. Сега го докладвам за
сведение и ви предлагам да се възложи на администрацията чрез
директора на дирекция „Администрация” да се подготви в
подходящия вариант за Централната избирателна комисия, за да
може на следващо заседание да се приеме подписването на договора
и упълномощаването на председателя да го подпише за Централната
избирателна комисия.
Много моля колегите, които ще изучават испански език, за му
обърнат внимание, защото договорът е подготвен за трима души, а
мисля, че вече те са двама. Има някои детайли, като срокове, по
които те самите трябва да кажат, тъй като ще е на място в
Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, в
частта съдържание на договора остава за сведение към днешна дата.
Колеги, който е съгласен да възложим на администрацията по
начина, по който госпожа Нейкова предложи, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
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Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и
Таня Цанева).
Колеги, продължаваме със следващ доклад. Заповядайте,
колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, извинете ме да попълня
доклада по писма с още едно. С вх. № ЦИК-99-75 от 10 март 2015 г.
е постъпило писмо, към което е приложена фактура по
споразумението с НСО за м. февруари 2015 г. Ще се предостави на
счетоводството за проверка и включване към фактурите за
одобрение.
Все още нямаме писмо от Печатницата, но с оглед на това, че
в петък отпечатаните бюлетини, включително и тези, които са
възложени за изработване в Печатницата на БНБ, от изборните
книжа за новите избори, предлагам тримата представители, които
бяхме упълномощени за първи отпечатъци, да бъдем упълномощени
да присъстваме при предаването на тези бюлетини.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.
Колеги, предложения? Заповядайте, колега.
РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам колегите, които одобриха
първия отпечатък.
ПРЕДС.
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
чухте
направеното предложение. Имате ли други предложения? Не
виждам. Колеги, който е съгласен с така направеното предложение и
съответно информацията да бъде изпратена до Печатницата на БНБ,
моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и
Таня Цанева).
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Колеги, моля ви да погледнете и текста, който госпожа
Мусорлиева е подготвила, за да направим и евентуални корекции,
който трябва да бъде след корекции, ако се налагат такива, да бъде
преведен на английски език. И аз ще ви моля да гласуваме
извършването на превод. Но моля, запознайте се.
Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз бих се обърнала към колегата
Мусорлиева единствено по отношение на преференциите да
разграничим, тъй като не са общи 7%. Да кажем, че 7 са за народни
представители и съветници и 5 за Европейски парламент.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да, мислех си го. Така е, ще го
променя.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колега Мусорлиева, приемате ли
една редакция? Във втория абзац: Процесът за всички видове избори
се ръководи и контролира от Централната избирателна комисия –
без думичката „фактически”.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да, и това си го мислех. Благодаря.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам в изложението да
включите няколко числа по медийните пакети. Те много обичат
числа на такива конференции. Вие ги имате. Малко статистика.
Много обичат и много се впечатляват, когато има такива факти.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Много ви благодаря, колеги, много
бързо видяхте абсолютно всички отметки. Аз самата съм мислила по
тях. Приемам абсолютно всичко. Много ви благодаря!
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ако видите и
нещо друго случайно, колегата Мусорлиева вече заяви, че е готова
да приеме всякакви корекции.
Така че, колеги подлагам на гласуване след извършване на
тези корекции и извършване превод на английски език на така
представеното ни (след корекциите, разбира се) изложение.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Ивилина Алексиева,
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
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Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева).
Колеги, имаме ли други доклади? Заповядайте, колега
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, за сведение ви
докладвам. Получено е писмо от Общинската избирателна комисия –
Руен, с вх. № МИ-15-94 от 10 март 2015 г., с което ни уведомяват на
основание чл. 463, ал. 3 за предсрочно прекратяване пълномощията
на общински съветник от политическа партия ДПС и обявяване на
следващия в листата кандидат. За сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други? Не
виждам. С това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия, свиквам следващото редовно заседание на
комисията в понеделник от 10,30 ч., като, колеги, имаме готовност,
че вероятно ще има и извънредни заседания.
(Закрито в 11,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

