
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 192

На  5  май  2015  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Докладна  записка  относно  процедура  за  заемане  на 

незаетите длъжности от Администрацията на ЦИК. 

Докладва: Иванка Грозева

2. Докладна записка относно обществена поръчка за избор на 

изпълнител за осигуряване на самолетни билети. 

Докладва: Таня Цанева

3. Докладни  записки,  тримесечен  отчет  за  касовото 

изпълнение от главния счетоводител, и доклад на Работна група 1.2. 

във връзка с обзавеждането на зала № 42.

Докладва: Севинч Солакова

4. Предложение за договор с „Информационно обслужване“ 

за издаване на Бюлетин 2011 г. - 2015 г. и за Увод към Бюлетинa. 

Докладва: Емануил Христов

5. Промяна в състава на Общинската избирателна комисия - 

Велики Преслав, област Шумен. 

Докладва: Йорданка Ганчева

6.  Искане  на  възнаграждение  от  Общинската  избирателна 

комисия – Плевен. 

Докладва: Георги Баханов



7. Доклади по писма и Постановления от МВР/Прокуратура. 

Докладват: Росица Матева, Георги Баханов

8. Доклади по писма. 

Докладват: Иванка Грозева,

Емануил Христов,

Таня Цанева

9. Разни.  

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен 

Цачев и Таня Цанева.  

ОТСЪСТВАХА: Маргарита Златарева, Александър Андреев, 

Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова и Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  11,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 5 май 2015 г. 

Разполагате с проект за дневен ред. 

В т. 7 аз ще се включа с доклад и ако позволите, преди т. 1 ще 

се включа, за да кажа няколко думи за  проведената в Министерския 

съвет среща. 

Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнения  към  така 

предложения дневен ред? – Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаема госпожо председател,  моля 

да включите точка в дневния ред за изплащане на възнаграждение на 
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Общинската избирателна комисия – Плевен. Отделно от това да ме 

включите  в  докладите  по  постановления  от  прокуратурата  и  в 

докладите по писма – имам четири на брой писма. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо председател, предлагам в 

работен  порядък  да  ни  запознаете  със  срещата  в  Министерския 

съвет, защото е работен и порядъка на самите разговори. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега.  Ще 

информираме заедно Централната избирателна комисия. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Моля  да  включите  в  дневния  ред 

докладни  записки,  включително и  тримесечния  отчет  за  касовото 

изпълнение от главния счетоводител, също така и доклад на Работна 

група 1.2. във връзка с обзавеждането на зала № 42. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам го като нова 

точка  трета. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,  

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  използвам  случая  да  ви  информирам  преди  да 

преминем към дневния ред затова, че колегата Златарева, колегата 

Сюлейман, колегата Сидерова и колегата Андреев ползват отпуск. 

Колегата  Мусорлиева  също  ползваше  отпуск,  но  го  прекрати  за 

днешна дата, което ще бъде съответно отразено. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Госпожо председател, господин Томов 

ме помоли да уведомя, че спешно и внезапно ми се е наложило да 
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напусне  сградата  и  няма  да  може  да  присъства  в  началото  на 

заседанието. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

информацията. 

Колеги, както бяхте информирани, днес се проведе и поради 

тази  причина  заседанието  ни  започна  по-късно,  организационно-

техническа среща между ръководството на Централната избирателна 

комисия,  министър-председателя  и  представители  на  кабинета, 

представители  на  печатницата  на  БНБ  и  други  представители. 

Предварително започваме да планираме предстоящите общи избори, 

което мисля, че е една добра новина. Сега е моментът да започнем 

планирането, за да можем да осигурим спокойното и организиране и 

произвеждане на тези избори. 

Преминаваме към  разглеждането на точка първа от дневния 

ред: 

1.  Докладна  записка  относно  процедура  за  заемане  на 

незаетите длъжности от Администрацията на ЦИК. 

Заповядайте, колега Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  целият  материал, 

който  ми  беше  разпределен  –  докладната  записка,  заедно  с 

приложенията, е качен в pdf файл № ЦИК-09-21. Докладната записка 

е входирана под № ЦИК-09-21 от 29 април 2015 г. Тя е от Красимира 

Манолова – директор на Дирекция „Администрация“,  и е относно 

проекти на длъжностни характеристики с приложени обявления и 

проект за процедура за подбор за заемане на незаетите длъжности в 

администрацията. 

След като се запознах с предоставените ни материали, с две 

думи само ще ви кажа,  че  процедурата,  която е  предложена като 

проект,  по  нищо  не  се  различава  от  процедурата,  която  до  този 

момент  ние  сме  прилагали  по  повод  конкурсите  и  обявленията, 
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които сме давали, а именно за вътрешен финансов контрол и главен 

счетоводител. 

Аз  ви  предлагам,  ако  желаете,  тъй  като  е  качено  във 

вътрешната мрежа, да се запознаете както с  процедурата, така и с 

проекта  на  длъжностните  характеристики,  които  са  именно  за 

длъжността контрольор – вътрешен финансов контрол; а също и с 

обявлението, което е приложено към характеристиката. 

Следващото  предложение  е  за  главен  експерт  „Човешки 

ресурси, здравословни и безопасни условия на труд“. Приложена е 

длъжностна  характеристика  на  юрисконсулт,  приложена  е  и 

длъжностна  характеристика  на  главен  експерт  международна 

дейност и протокол. 

Предлагам ви да се запознаете с тях и ако някой има някакви 

предложения относно допълнения на длъжностните характеристики 

или  по  така  предложената  процедура,  в  следващото  заседание  да 

разгледаме този въпрос и ако няма забележки, да приемем. В случай 

че има такива бележки, да допълним така предложените ни проекти 

за характеристики и за процедура за заемане на незаетите места в 

администрацията  на  ЦИК,  и  съответно  да  започнем да  прилагаме 

съответната процедура. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Заповядайте, колега. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  съм  съгласна  с 

докладчика  предвид,  че  докладната  записка  е  доста  обемна  и  аз 

лично за първи път я виждам, да я  приемем сега за сведение и за 

запознаваме,  като  ви  предлагам  същата  да  бъде  разгледана  в 

работната група, каквато е  практиката на Централната избирателна 

комисия, и там да обсъдим в оперативен порядък предложенията на 

колегите, които имат някакви предложения. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  обединяваме се  – остава  на този етап за  сведение. 

След това ще уточним и работните групи. 
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Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

2. Докладна записка относно обществена поръчка за избор 

на  изпълнител за осигуряване на самолетни билети. 

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  с  моите 

инициали  ТЦ  можете  да  отворите  папката.  Първият  документ  е 

справка за изразходвани суми за самолетни билети, а втората част – 

ЦИК-09-25  е  докладната  записка  от  директора  на  Дирекция 

„Администрация“  на  ЦИК,  с  която  ни  предлагат  проектна 

документация  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет: 

осигуряване  на  самолетни  билети  за  превоз.  Също  така  нашите 

юристи са подготвили и текста на публичната продан за участие и 

проект на договор. 

Тъй като това докладвам за първи път, предлагам първо да се 

запознаем, защото материалът  е  много. Да обсъдим дали ще правим 

отделна работна група или ще влезе за разглеждане в друга. А също 

така, тъй като това все пак е една специфична материя – същото се 

съдържа  и  в  докладната  записка  на  директор  на  Дирекция 

„Администрация“,  предлагат  ни  се  три  кандидатури  на  експерти, 

които да ни съдействат  - дали ще бъде да прегледат документацията 

или  в  изготвянето  на  самата  процедура,  по  която  ще  бъдат 

оценявани  евентуалните  кандидати.  По  принцип  ние  ще  изберем 

един  от  тримата  кандидати  –  такова  е  предложението  на  нашата 

администрация. Дадени са ни три възможности. 

Затова предлагам да се запознаем и на следващото заседание, 

когато  вече  гледаме  и  текста  на  самата  публична  покана  и 

технически  показатели,  да  преценим кой  да  бъде  включен в  тази 

процедура. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

На този етап остава за сведение. 

Продължаваме с нова точка трета:
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3. Докладни  записки,  тримесечен  отчет  за  касовото 

изпълнение от главния счетоводител, и доклад на Работна група 

1.2. във връзка с обзавеждането на зала № 42. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-09-28  от 

днешна  дата   е  представена  Докладна  записка  от  главния 

счетоводител  с  тримесечния  отчет  за  касовото  изпълнение, 

допълнителна информация, разшифровка към него в изпълнение на 

писмо № ДДС-2 от 2.04.2015 г. на Министерството на финансите. 

Всички материали са публикувани във вътрешната мрежа. Предлага 

ни се за одобряване целият този пакет, след което на хартиен и на 

електронен носител ще бъдат изпратени и в Сметната палата, а по 

електронната  поща  и  на  Дирекция  „Държавно  съкровище“  в 

Министерство на финансите. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, 

Колеги,  който  е  съгласен  да  изпратим този  отчет,  моля  да 

гласува. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева), против – 2 (Мария Мусорлиева, Росица Матева).  

Приема се. 

Заповядайте, колега. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  гласувах  против,  защото  за 

пореден път ни се предлагат за одобряване документи, които са в 

голям  обем  и  с  които  ние  не  можем  да  се  запознаем  преди  да 

гласуваме  тяхното  одобряване.  Считам,  че  това  не  е  редно  и  би 

трябвало да имаме възможност да се запознаем, ако имаме въпроси – 

да ги зададем, и тогава да гласуваме. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Във  връзка  с  казаното, 

колеги,  само  да  ви  припомня,  че  съм  отправила  указание,  което 

очевидно  не  се  изпълнява:  документите  да  бъдат  представяни  на 
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Централната избирателна комисия – всички документи, свързани с 

администрацията, поне две заседания преди изтичането на крайния 

срок. 

Продължете, колега. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, Докладна записка от госпожа 

Богданова – главен юрисконсулт, с вх. № ЦИК-09-26 от 5 май 2015 г. 

ви  докладвам  –  във  връзка  с  изтичане  на  изпитателния  срок  на 

служителите  от  администрацията:  Цветомира  Жекова,  Теодора 

Балтова и Елена Лазарова. Видно от тази докладна записка, само на 

Елена Лазарова изпитателният срок изтича на 7 май 2015 г.,  а  на 

другите съответно на 13 май и 16  юни 2015 г. 

Аз  предлагам  по  отношение  на  двамата  служители  в  тази 

докладна записка, за които има възможност да се отложи, за да се 

запознаете  и  да  остане  за  по-нататък  да  се  приеме  решение  на 

Централната избирателна комисия, а за Елена Лазарова, ако имаме 

готовност,  още  от  сега  можем  да  кажем  в  случай  че  има 

предложение за прекратяване на трудовото правоотношение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  виждам,  че  не 

правим предложения. За госпожа Лазарова не виждам предложения 

за прекратяване. (Реплики.)

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Остава за сведение. 

Колега, продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви информирам, 

че  с  протоколно  решение  администрацията  е  определила 

представител  в  групата  по  условия  на  труд  съгласно  Закона  за 

здравословни и безопасни условия на труд. С вх. № ЦИК-09-27 от 

днешна  дата  госпожа  Богданова  ни  информира,  че  госпожа 

Красимира  Манолова  на  заседание  на  служителите,  проведено  на 

24.04.2015 г., са определили госпожа Манолова като представител на 
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администрацията  в  групата  по  условия  на  труд  заедно  с 

председателя на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

И тази докладна записка е за сведение.  

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:

4. Предложение  за  договор  с  „Информационно 

обслужване“ за издаване на Бюлетин 2011 г. - 2015 г. и за Увод 

към Бюлетинa. 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Госпожо председател, колеги, както 

си  спомняте,  ние  написахме  писмо  до  „Информационно 

обслужване“ АД във връзка с издаването на Бюлетин за новите и 

частични избори, и поискахме оферта. Те ни изпратиха оферта, след 

което  ние,  на  базата  на  тяхната  оферта,  написахме  писмо  да  ни 

предложат договор. Изпратиха ни договор. Той дойде преди 1 май, 

но тъй като се бяха струпали доста празници, го докладвам сега. 

Във вътрешната мрежа има папка ЕХ. Там ще видите един 

pdf файл, който е именно писмото на „Информационно обслужване“ 

АД заедно  с  предложението за  договор.  То е  стандартно,  от  тези 

които сме сключвали с тях. 

Единственият проблем е, че тъй като не знаем кога точно ще 

подпишем договора,  накрая на стр.  2,  в чл.  8,  където е срокът на 

договора, не е уточнена крайната дата. Предлагам само чл. 8 да бъде 

допълнен  в  смисъл,  че  този  договор  влиза  в  сила,  както  пише: 

считано от датата на двустранното му подписване и е със срок 40 

дни така както е и по Изборния кодекс, след подписването му. Тоест, 

ако  го  подпишем  днес  –  40  дни  от  днес;  ако  го  подпишем  в 

понеделник –  40 дни от  понеделник.  Това е  договорено устно по 

телефона с колегите и те нямат нищо против. 

Аз смятам, че така както е написано, де факто не е уточнен 

срокът:  влиза  в  действие  и  дали  е  със  срок  до  предаването  на 

изработеното, е малко неясно. Затова предложението ми е срокът да 
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бъде 40 дни след подписването на договора. Иначе другите неща са 

така, както са били в досегашните ни договори. И ако сте съгласни с 

договора  и  с  тази  корекция,  която  ви  казах,  да  го  приемем и  да 

упълномощим съответно председателя на  Централната избирателна 

комисия да подпише договора. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Благодаря,   колега 

Христов. 

Колеги, време за запознаване. 

Колеги,  който е съгласен да одобрим този договор и да се 

възложи на председателя на ЦИК неговото сключване при условията 

на двоен подпис, моля да гласува. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  тъй  като  имахме 

предварително  решение,  че  ще  трябва  да  сключим  договор  за 

изпълнението на тази задача, и ако си спомняте, аз бях предложил да 

подготвя и увода към договора, в същата папка има един друг файл – 

пише  „Увод“.  Той  е  съвсем  кратък.  Изготвил  съм  го   в  края  на 

миналата седмица. Като макар че уводът е кратък, доста време ми 

отне, тъй като трябваше да преровя всички протоколи, за да извадя 

колко са на първи тур, колко на втори тур; да сортирам съответно 

изборите кои са нови, кои са частични избори. И трябва да ви кажа, 

че при самата тази работа открих нещо, което в момента ще остане 

за сведение. 

При един от частичните избори след втория тур има равен 

брой гласове, т.е. няма избран кмет. Това е  било преди една година, 

но не е направено друго предложение и не е проведен друг частичен 

избор след това. Те вероятно са останали с назначен от общинската 

избирателна  комисия  кмет.  Това  е  задължение  по  принцип  на 
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общинската  избирателна  комисия,  но  тя  не  е  направила 

предложение.  Ще  трябва  да  проучим  въпроса  защо  се  е  случило 

така. Сега го давам само за сведение на базата на това, което открих. 

(Реплики.)

За сведение трябва да ви кажа, защото тука повечето сте в 

комисията  след  2011  г.,  че  на  самите  общи  избори  имаше  шест 

такива  случаи.  Тези  шест  случаи  като  нови  избори се  проведоха. 

Вероятно моето мнение е, че това донякъде е празнина на Изборния 

кодекс,  защото Изборният  кодекс казва:  ако има еди-какво си,  се 

произвеждат нови избори. Но това са частичен избор, при който има 

равенство  на  гласовете  при втория  тур.  След  частичен  избор  нов 

избор  не  може да  се  проведе.  А за  втори частичен  избор –  няма 

такава клауза. Логически е ясно, че трябва да бъде направено, но…

Просто за сведение ви го казвам, защото вече нищо не може 

да  се  направи  –  сроковете  са  изтекли.  Само  да  ви  кажа,  че  се 

натъкнах на такъв случай. 

Но да се върнем пак на увода. Използвал съм подобни уводи 

от бюлетините, които са за 2003 – 2007 г. и 2007 – 2011 г. Става 

въпрос като структура. Кратък е уводът, но все пак ви предлагам, 

понеже сега няма как да го прочетете, за заседанието другия вторник 

всеки  свободно  да  може  да  го  прочете  и  ако  имате  някакви 

забележки,  да  ми  се  обадите.  И  на  следващото  заседание  да  го 

приемем  и  да  можем  да  го  дадем  за  печат  на  „Информационно 

обслужване“ АД. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Христов. 

Колеги,  към  днешна  дата  е  за  сведение.  На  следващото 

заседание  ще  включа  предложението  за  увод  към  Бюлетина  за 

одобряване. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

5. Промяна  в  състава  на  Общинската  избирателна 

комисия - Велики Преслав, област Шумен. 
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Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено писмо с наш вх. № МИ-06-21/28.04.2015 г., което е от 

секретаря на община Велики Преслав. С него ни уведомяват,  че в 

общинската  администрация  е  получено  предложение  от  местното 

ръководство на политическа партия „ГЕРБ“ за назначаване на нов 

председател на Общинската избирателна комисия – Велики Преслав, 

област Шумен, което ни е препратено с това писмо. 

Ние  с  Решение  №  1479-ПВР/МИ  от  21  април  2015  г. 

прекратихме  пълномощията  на  председателя  на  ОИК  –  Велики 

Преслав, област Шумен, Ваня Илиева Пенева. И изпратихме писмо 

до  съответната  политическа  сила  за  попълване  състава  на 

Общинската избирателна комисия – Велики Преслав. 

Предвид  докладваното  писмо  ви  предлагам  проект  на 

решение, тъй като с писмото са ни препратени всички необходими 

документи  на  лицето,  което  се  предлага  да  попълни  състава,  а 

именно Румяна Боянова Митева: декларация по чл. 81 във връзка с 

чл.  66  от  Изборния  кодекс;  копие  от  личната  карта  и  копие  от 

дипломата  за  завършено  висше  образование  и  съответните 

пълномощни. 

Проектът на решение е във вътрешната мрежа с № 1478. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, имате възможност да се запознаете. 

Имате ли коментари, предложения? – Не виждам. Закривам 

разискванията. 

Колеги, който е съгласен с така предложения ни проект на 

решение, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 1481-ПВР/МИ. 
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Продължаваме със следващ докладчик – колегата Баханов. 

6. Искане на възнаграждение от Общинската избирателна 

комисия – Плевен. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-149 

от 29 април 2015 г., в Централната избирателна комисия е постъпило 

искане от председателя на  Общинската избирателна комисия –  гр. 

Плевен, подписано от същия и от секретаря на ОИК – Плевен. Към 

искането са приложени два протокола за разглеждане и решение. 

Протокол от заседание на Общинската избирателна комисия 

–  Плевен  от  23  април  2015  г.  и  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение,  както  и  протокол  от  24  април  2015  г.  на 

Общинската избирателна комисия – Плевен. 

В  двата  протокола  накратко:  според  единия  протокол 

общинската избирателна комисия се е събрала и с протокол № 91 от 

23.04.2015 г. е прекратила предсрочно пълномощията на починалия 

на 27 март 2015 г. общински съветник Христо Димитров Каленов. 

На  същото  заседание  са  присъствали  25  членове  на  общинската 

избирателна  комисия  в  Плевен,  от  които  един  председател,  един 

заместник-председател, един секретар и 22 членове на  Общинската 

избирателна комисия – Плевен. 

На  24  април  2015  г.  общинската  избирателна  комисия  в 

същия състав от председател, заместник-председател, секретар и 22 

членове, се е събрала и с протокол № 92 от 24.04.2015 г. е обявила 

Ралица  Веселинова  Койчева  със  съответното  ЕГН  като  следващ 

включен кандидат в листата на политическа партия  „Българска нова 

демокрация“ за избрана за общински съветник в община Плевен. 

Приложени  са  протоколите,  подписани  и  подпечатани  – 

подписани  от  председател  и  секретар  и  подпечатани  с  печата  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Плевен,  както  и  съответните 

искания  за  изплащане  на  възнаграждения  на  участвалите  в  тези 

заседания лица. 
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Уважаеми  колеги,  изготвил  съм  справка  за  изплащане  на 

възнагражденията на Общинската избирателна комисия – Плевен, за 

две заседания: на 23 и на 24 април 2015 г. за председател, заместник-

председател,  секретар  и  22  членове.  Едното  предложение  е  на 

основание  Решение  №  1486-МИ  на  ЦИК  от  10.11.2011  г.  и  на 

основание  чл.  30,  ал.  6  от  Закона  за  местното  самоуправление  и 

местната администрация, а другото е пак на основание Решение № 

1486-МИ на ЦИК от 10.11.2011 г. и чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА. И двете 

да се изплатят от държавния бюджет. 

 ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение за 

изплащане на възнаграждение, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  против  – 

няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващата точка:

7. Доклади  по  писма  и  постановления  от  МВР/ 

Прокуратура. 

Първа е колегата Матева, след това колегата Баханов. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа, в папка 

с  инициали на  колегата  Сидерова,  са  подготвени  от  нея  известен 

брой писма – отговори на запитвания на разследващи полицаи и на 

прокуратури.  Започвам  да  ви  ги  докладвам  по  реда,  по  който  са 

качени във вътрешната мрежа. 

Проект № 2825 – отговор на писмо до  Районно управление 

на МВР – Девин. Всъщност отговорът съдържа отговори на няколко 

писма с входящи №№ ЕП-04-02-112 от 24 април 2015 г., № ЕП-04-
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02-113 от 24 април 2015 г.,  № ЕП-04-02-114 от 24 април 2015 г., 

№ ЕП-04-02-102 от 23 април 2015 г., № ЕП-04-02-103 от 23 април 

2015 г. и № ЕП-04-02-104 от 23 април 2015 г. 

Даваме отговор за лицата, за които са ни запитали. Посочени 

са  имената  и  единните  им  граждански  номера:  дали  притежават 

избирателни права и обстоятелството, че са гласували само веднъж и 

не  фигурират  в  списъка  по  т.  6,  както  и  в  списъка  на  лицата, 

гласували повече от един път в изборите за членове на Европейския 

парламент. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен да се изпрати този отговор, моля да 

гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  против  – 

няма.  

Приема се. 

РОСИЦА МАТЕВА: В това писмо само ще добавим отдолу, 

че е до Районното управление на МВР – Девин, а не е само до ОД на 

МВР  –  Смолян,  тъй  като  трябва  да  пристигне  в  Девин,  а  не  в 

Смолян. 

Следващият  проект  на  писмо е  с  № 2827 и  е  до кмета  на 

община Благоевград. То е в отговор на вх. № ЕП-14-5 от 24 април 

2015  г.  Кметът  на  общината  ни  пише  да  разрешим  достъп  до 

запечатани  помещения.  Отговорът  на  писмото  е,  че  искането  на 

разследващите органи е достатъчно, за да бъде разрешен достъпът 

до помещенията и трябва да ни информират за обстоятелството, че 

са отворили помещението, предоставили са копие от книжата и след 

това са го затворили при спазване изискванията на Решение № 314-

ЕП.  Към писмото ще добавим само, че във втория абзац искането на 

разследващите органи за достъп до помещението е достатъчно. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен с такъв отговор, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  против  – 

няма.  

Приема се. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващото писмо е проект № 

2825. Отговаряме на Областна дирекция на МВР в Благоевград – на 

техен изх.  № 6065/2 от 8 април 2015 г.  Отправено е запитване за 

лицето,  което  е  посочено  с  трите  имена  и  ЕГН  в  отговора  на 

писмото. То е  гласувало само веднъж. Не фигурира в списъка по 

т. 6, не е гласувало два пъти. Така че ви предлагам да гласуваме този 

отговор. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия  

Нейкова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  против  – 

няма.  

Предложението се приема. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Следващият  проектен  номер  е  2828. 

Това е отговор на писмо с вх. № ЕП-04-02-128 от 24 април 2015 г. на 

Областна  дирекция  на  МВР  –  Разград.  Изпращаме  копие  от 

формуляра  на  списъка  за  гласуване  в  Хага  –  Нидерландия,  и 

декларация  по  чл.  33,  ал.  2  от  Изборния  кодекс  на  посоченото  в 

писмото лице. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  
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Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия  

Нейкова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  против  – 

няма.  

Предложението се приема. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Следващият  проектен  номер  е  2829. 

Отговаряме на Областна дирекция на МВР – Разград, на писмо с вх. 

№ ЕП-04-02-127 от  24 април 2015 г.  Отново изпращаме заверени 

копия от съответната страница от списъка по т. 6 на Решение № 374, 

и данни за лицето, за което ни питат – че е гласувало в секция в гр. 

Гент  –  Белгия,  както  и  формуляр  от  списъка  за  гласуване  и 

декларацията, която е подало лицето при гласуването. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващото писмо е проектен № 2830. 

Отговаряме  на  Шесто  районно  управление  на  СДВР  –  София. 

Отговорът е на писмо с вх. № ЕП-04-02-111 от 23 април 2015 г., като 

към  проекта  на  писмото  в  първия  абзац  накрая  ще  добавим,  че 

информацията  за  местоположението  може  да  се  получи от  Район 

„Красно село“ – Столична община. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Следващото писмо е проектен № 2831. 

Отговаряме на вх. № ЕП-04-02-116 от 24 април 2015 г. на Областна 

дирекция  на  МВР  –  Шумен.  Изпращаме  данни  за  двете  лица,  за 

които са ни попитали – къде са гласували. Всъщност и двете лица 

имат настоящ адрес в държава, която не е членка на Европейския 

съюз. И им изпращаме копие от съответните списъци и формулярите 

за  гласуване,  както  и  декларациите,  които  са  подали  лицата  при 

гласуването в изборите за Европейски парламент. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Следващото  писмо  е  проект  №  2832. 

Отговаряме на писмо с вх. № ЕП-04-02-129 от 24 април 2015 г. на 

Районно управление на МВР – гр. Шумен. Отговаряме им къде се 

намират  оригиналните  изборни  книжа  в  изборите   за  членове  на 

Европейския  парламент  и  къде  да  потърсят  необходимата  им 

информация. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен с това писмо, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Следващото  писмо  е  с  проектен 

№ 2933 -  в  отговор  на  писмо  на  Областна  дирекция  на  МВР  – 

Шумен,  с  вх.  №  ЕП-04-02-101  от  23  април  2015  г.  Даваме 
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информация за лицето, за което ни питат, като изпращаме копие от 

списъка по т. 6 – приложението по т. 6 от ГД „ГРАО“, както и ги 

информираме, че лицето притежава настоящ адрес в държава, която 

не е член на Европейския съюз. И ги информираме къде се съдържат 

оригиналните избирателни списъци,  от които могат  да си набавят 

копие. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

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

Предложението се приема. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващото писмо е проектен № 2834. 

Отново до Областна дирекция на МВР – Шумен, в отговор на писмо 

с вх. № ЕП-04-02-115 от 24 април 2015 г. Изпращаме информация за 

лицето, за което са ни попитали. Отново то не притежава настоящ 

адрес в държава – членка на Европейския съюз, а притежава такъв в 

държава извън Европейския съюз. Изпращаме копие от страницата 

на списъка по т. 6 от Решение № 374. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с това писмо, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

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

Предложението се приема. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващото писмо е с проектен № 2835. 

Отново  отговаряме  на  Областна  дирекция  на  МВР  –  Шумен,  на 

писмо с вх. № ЕП-04-02-119 от 24 април 2015 г. Изпращаме копие от 

страницата от списъка по т. 6 на Решение № 374 и даваме отговор на 
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въпроса посоченото лице с трите имена къде е гласувало и че не 

притежава   настоящ адрес  в  държавите  -  членки на  Европейския 

съюз, а притежава такъв в държава, която не е член на Европейския 

съюз. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с това писмо, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

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

Предложението се приема. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващото писмо е с проектен № 2836. 

Отново  е  до  Областна  дирекция  на  МВР –  Шумен,  в  отговор  на 

писмо с вх. № ЕП-04-02-117 от 24 април 2015 г. По същия начин 

отговаряме,  че  посоченото  с  три  имена  лице  притежава  настоящ 

адрес в държава, която не е член на Европейския съюз и изпращаме 

копие  от  съответната  страница,  където  се  съдържат  данните  на 

лицето от списъка по т. 6 на Решение № 374. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с това писмо, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

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

Предложението се приема. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Следващият  проектен  номер  е  2837  – 

отново  отговаряме  на  Областна  дирекция  на  МВР  –  Шумен,  на 

писмо с вх. № ЕП-04-02-118 от 24 април 2015 г. Изпращаме копие от 

страницата  на  списъка  по  т.  6,  както  и  данни  за  лицето  и 

обстоятелството, че притежава настоящ адрес в държава, която не е 

член на Европейския съюз. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с това писмо, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

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

Предложението се приема. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  и  ви  моля  да 

гласуваме отговор на писмо с вх. № № ЕП-04-02-29 от 18 април 2015 

г. Ние сме изпратили един отговор на 24 април 2015 г., но тъй като 

той не е пълен, ще изпратим допълнителна информация. Има данни 

за  двойно  гласуване  на  лицето  в  изборите  за  Народно  събрание, 

проведени на 5 октомври 2014 г. Ще изпратим копие от страницата 

от списъка, който ни е изпратен от ГД „ГРАО“, съдържащ данни за 

двойно  гласуване,  както  и  от  списъка,  който  е  подготвен  в 

избирателна секция № 032 в Лондон, в който под № 787 и под № 

1107  се  съдържа  едно  и  също  име,  т.е.  има  данни,  че  лицето  е 

гласувало два пъти. Но в чувала с документите се съдържа само една 

декларация, подадена от лицето при гласуването му. Освен това ще 

изпратим и данни за членовете на секционната избирателна комисия 

в секция 032 в Лондон, за да могат да бъдат установени фактите по 

двойното гласуване. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  един  такъв  отговор,  моля  да 

гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

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

Предложението се приема. 

Продължете, колега Матева. 
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа   има 

папка с моите инициали. 

Ще докладвам общо проектни номера 2839, 2840, 2841, 2842, 

2845,  2846  и  2847.  Те  са  с  идентично  съдържание,  така  че  ви 

предлагам, ако искате, да ги гласуваме ан блок, като за протокола 

само  ще  прочета  входящите  номера  и  управленията,  на  които 

отговаряме. 

Проект 2839 е в отговор на вх. № ЕП-04-02-181 от 29 април 

2015 г. на Районно управление на МВР – Павликени. Във всичките 

писма  се  съдържа  отговор,  че  лицето,  което  е  посочено  в 

запитването, е гласувало само веднъж и не фигурира в списъка по т. 

6 или в списъка на лицата, гласували повече от един път в изборите 

за Европейски парламент. 

Следващият проект 2840 е в отговор на писмо с вх. № ЕП-04-

02-178  от  29  април  2015  г.  на  Районно  управление  на  МВР  – 

Павликени. 

Следващото писмо 2841 е в отговор на писмо с вх. № ЕП-04-

02-177 от 29 април 2015 г.  и е на Районно управление на МВР – 

Павликени. 

Следващото  писмо е проект 2842 и е в отговор на писмо с вх. 

№ ЕП-04-02-176 от 29 април 2015 г.  – на Районно управление на 

МВР – Павликени. 

Следващото е 2845 – в отговор на  писмо с вх. № ЕП-09-63 от 

29 април 2015 г. на Районна прокуратура – Пазарджик. 

Проект 2846 е в отговор на вх. № ЕП-09-60 от 29 април 2015 

г. на Районна прокуратура – Пазарджик. 

И последното – 2847, е в отговор на писмо с вх. № ЕП-09-62 

от 29 април 2015 г. на Районна прокуратура – Пазарджик. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам ан блок 

на гласуване изготвените отговори по така цитираните преписки. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

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

Предложението се приема. 

РОСИЦА МАТЕВА: Последното е с проектен номер 2848 в 

отговор на писмо с вх. № № ЕП-09-61 от 29 април 2015 г. Лицето, за 

което  са  ни  запитали,  има  настоящ  адрес  в  държава,  която  не  е 

членка  на  Европейския  съюз.  Изпращаме  копие  от  съответната 

страница от списъка, в който се съдържат данните, както и данни 

къде се съхраняват оригиналните списъци за гласуване и останалите 

изборни книжа. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с този отговор, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  

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

Предложението се приема. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващото писмо е с проектен 

номер 2849. То е до Районна прокуратура – Дупница. По-различното 

е  това,  че  районният  прокурор  на  Дупница  господин  Илиев  в 

определен  от  него  срок  иска  от  нас  да  изпратим  списъка  на 

гласувалите  повече  от  един  път  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент, списъка по т. 6 от Решение № 374-ЕП от 15 

май 2014 г., и списъка на граждани на друга държава – членка на 

Европейския съюз, които не са били вписани в Избирателен списък – 

част ІІ, тъй като в Районна прокуратура – Дупница не са изпратени 

копия от списъците, които сме изпратили на Върховната касационна 

прокуратура. 
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Аз  ви  предлагам,  тъй  като  ние  направихме  проверка  и 

всъщност данни за лица, гласували с постоянен и настоящ адрес в 

района на община Дупница, има само в списъка по т. 6. Направили 

сме копие от съответните страници на този списък – да изпратим 

само тези страници. И го уведомявам, че в останалите два списъка 

не фигурират такива лица, поради което ние не ги изпращаме. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен с този отговор, моля да гласува. 

Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващ доклад. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постановление за 

спиране  на  наказателно  производство  на  Районна  прокуратура  – 

Карнобат с вх. № НР-09-2 от 27 април 2015 г. То е за сведение, тъй 

като  се  спира  досъдебното  производство  срещу  неизвестен 

извършител и се изпраща на Централната избирателна комисия само 

за сведение, като органите на МВР са длъжни на всеки три месеца да 

изпращат  писмена  справка  на  наблюдаващия  прокурор  за 

резултатите от проведените оперативно-издирвателни мероприятия 

за разкриване извършителя на престъплението. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря – за сведение. 

РОСИЦА МАТЕВА: Още едно за сведение: постановление на 

Районна прокуратура – Радомир, с вх. № ЕП-09-59 от 27 април 2015 

г.,  с  което се изпраща  преписка № 02-70 от 2015 г.  по описа на 

Районна  прокуратура  –  Радомир,  ведно  с  материалите  по 

извършената  предварителна  проверка  на  Районна  прокуратура  – 

Разлог,  по  компетентност,  като  на  нас  ни  се  изпраща  само  за 

сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 
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Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-65 от 

30 април 2015 г. сме получили постановление за отказ да се образува 

наказателно  производство  в  Районна  прокуратура  –  Берковица. 

Прокурор Весела Радева, след като се е запознала с материалите по 

преписка  с  вх.  №  245/2015  г.  по  описа  на  РП  –  Берковица,  е 

установила,  че  няма  извършено  престъпление  по  чл.  168  от 

Наказателния  кодекс,  тъй  като  преписката  е  била  образувана  по 

повод на сигнал от Централната избирателна комисия до Главния 

прокурор на Република България с оглед на престъпление по чл. 168. 

От  събраните  в  хода  на  проверката  материали се  очертава 

следната фактическа обстановка: Видно от изпратените списъци и от 

ЦИК  Иван  Маринов  Марков  се  води  по  постоянен  адрес.  Бил  е 

включен  в  избирателния  списък  към  секцията  в  гр.  Вършец.  В 

същото време е бил дописан в избирателния списък в съответната 

секция на гласоподаватели в гр. Париж, Република Франция. 

При проверката е взето обяснение от Мариян Марков – баща 

на  Иван  Марков.  Той  е  заявил,  че   синът  му  не  се  е  прибрал  в 

България и е гласувал в Париж. Той му се е обадил по телефона. При 

направената справка също в Граничен контрол било установено, че 

същото лице е напуснало Република България на 4.09.2014 г. и до 

момента не се е връщал в страната. 

Предвид изложеното прокурорът намира, че  наказателното 

производство не следва да се образува, преписката да се прекрати 

или  в  солидарни  за  извършено  престъпление  от  общ  характер. 

Установило  се  е,  че  българският  гражданин  Иван  Марков  е 

упражнил правото си на глас само веднъж – в избирателна секция № 

149 в Париж, Франция и не е гласувал в Република България.

Предвид горното постанови: отказва да образува наказателно 

производство и прекратява  преписка с вх. № 245/2015 г. Препис от 

постановлението  да  се  изпрати  на  Апелативна  прокуратура  за 

сведение, и на Централната избирателна комисия – гр. София. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 
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За сведение. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  получено  е  в 

Централната  избирателна  комисия  от  Министерството  на 

вътрешните  работи,  Областна  дирекция  на  МВР  –  Варна,  отдел 

„Икономическа полиция“ – до Министерството на външните работи 

е  изпратено  това  писмо,  което  ви  докладвах  преди  малко.  А 

входящият номер на Централната избирателна комисия е № ЕП-04-

01-2 от 30 април 2015 г. и е от главния секретар на Министерството 

на външните работи на Република България. 

Със същото господин Стоян Тодоров – главен секретар, ни е 

приложил  въпросното  писмо  от  Областната  дирекция  на  МВР  – 

Варна, за извършена проверка по преписка на Районна прокуратура 

–  Варна  от  Министерството  на  външните  работи,  и  е   изискана 

информация в коя избирателна секция е гласувало лицето Ивелина 

Петрова  Кралева,  със  съответното  ЕГН.  Също  така  е  изискана 

информация за състава на секционната избирателна комисия, както 

и  да  бъде  предоставена  в  оригинал  страницата  от  избирателния 

списък, в който фигурира лицето. 

Уведомяват ни от Министерството на външните работи,  че 

след извършената от тях проверка горепосоченото лице не е подало 

заявление  за  гласуване  извън  страната  чрез  дипломатическите  и 

консулските представителства. 

Уважаеми колеги, в днешното заседание проект 2838 е качен 

подготвеният от мен отговор до господин Стоян Тодоров – главен 

секретар  на  Министерството  на  външните  работи,  с  което  му 

отговарям, че във връзка с тяхното писмо им изпращаме заверени 

копия  от  страниците  на  формуляра  в  списъка  за  гласуване  извън 

страната в съответната секция в Мюнхен, където е гласувало лицето 

Ивелина Петрова Кралева, както и заверено копие от декларацията 

по чл. 33, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс 

на Ивелина Кралева; копие от списъка по т. 6 и препис-извлечение 

от Решение № 337-ЕП от 10 май 2014 г. на Централната избирателна 
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комисия  за  назначаването  на  съответната  секционна  избирателна 

комисия извън страната, а именно в Мюнхен. 

Уведомяваме  ги  също  така,  че  лицето,  за  което  искат 

информация, е гласувало в секция № 139 в Мюнхен, но същото е с 

постоянен адрес във Варна, а настоящ адрес – в Косово. И отдолу 

съм направил пояснението, че ако лицето няма постоянен и настоящ 

адрес на територията на Република България или друга държава – 

членка  на  Европейския  съюз,  то  същото няма право да  гласува  в 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България,  което  фактически  е  №  1,  т.  2  от  Допълнителните 

разпоредби във връзка чл. 350, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Уведомявам  също  главния  секретар,  че  не  можем  да  им 

изпратим  оригиналите  на  цитираните  по-горе  документи  и  ако 

евентуално се назначи почеркова експертиза, на вещото лице ще му 

бъдат предоставени условия да работи с оригиналните документи в 

сградата на Централната избирателна комисия, след предварителна 

уговорка на съответния телефон. 

Това е отговорът ми. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  има  ли   някакви 

допълнения към отговора? – Няма. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  от  колегата 

Баханов отговор, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Мария Мусорлиева,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-04-02-155 

от 24 април 2015 г. в Централната избирателна комисия  е постъпило 

писмо  от  Областна  дирекция  на  МВР  –  Кюстендил,  Районно 

управление на МВР  - Дупница, с което във връзка с извършена от 

тях  проверка  по  преписка  на  Районно  управление  на  МВР  – 
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Дупница,  и изпълнение на указания, дадени от прокурор от Районна 

прокуратура  –  Дупница,  искат  да  им  предоставим  следната 

информация и документация относно къде е упражнило правото си 

на глас лицето Ирина Костадинова Илчева, със съответното ЕГН и 

адрес,  на  произведените  на  25  май  2014  г.  избори  за  членове  на 

Европейския  парламент  от  Република  България;  гласувало  ли  е 

повече  от  веднъж  и  имало  ли  е  право  да  гласува  на  посочените 

избори. 

И вторият им въпрос е: Илчева подавала ли е заявление по 

чл. 16,  ал.  1  от  Изборния  кодекс.  В  случай  че  е  подавала  такова 

заявление, е необходимо да им бъде предоставено заверено копие. 

Отговорът  ми  е  проект  2822  в  днешното  заседание. 

Уведомявам ги, че въз основа на наше протоколно решение, което 

евентуално ще вземем след малко, им изпращаме заверени копия от 

страницата на формуляра на списъка за гласуване извън страната – 

секция № 071 в Памплона, Испания; заверено копие от декларацията 

по чл. 33, ал. 2 на лицето Ирина Илчева и копие от списъка по т. 6 

към Решение № 374-ЕП от 15 май 2015 г. 

Уведомявам ги също така, че за гласуване извън страната не 

се  съставят  предварителни  избирателни  списъци.  Заявленията  по 

чл. 16,  ал.  1  не  са  задължителни  и  служат  само  за  откриване  на 

секция  в  съответното  населено място,  което  не  рефлектира върху 

правото  на  лицето  да  гласува  и  лицата,  които  гласуват  извън 

страната, се вписват в избирателен списък от съответната секционна 

избирателна комисия в изборния ден, пред която са се явили, и без 

да са подавали такова заявление по чл. 16, ал. 1. 

Уведомявам  ги,  че  лицето  е  гласувало  в  секция  №  071  в 

Памплона,  Испания.  Същото  е  с  постоянен  адрес  в  гр.  Дупница, 

Република България, но с настоящ адрес в САЩ. И ги уведомявам, 

че ако лица нямат постоянен и настоящ адрес в Република България 

или в страна – членка на Европейския съюз, нямат право да гласуват 

в  изборите  за  Европейски  парламент.  Също  така  не  можем  да 
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изпратим оригиналите.  Могат да се ползват на място в ЦИК след 

предварителна уговорка. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  едно  такова  писмо,  моля  да 

гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото писмо е с вх. № НС-04-02-

40 от 27 април 2015 г.  и  е  от Столична дирекция на вътрешните 

работи,  Шесто  районно  управление  до  Централната  избирателна 

комисия. Във връзка с извършваща се при тях проверка молят да им 

предоставим  избирателните  списъци  в  оригинал  от  изборите  за 

народни представители  на  Република  България,  произведени  на  5 

октомври 2014 г., Район „Витоша“, секция 52, стр. 22, ред еди-кой 

си, където е положен подписът на Николай Димитров Марангозов. 

С писмо им отговарям,  че  оригиналите на исканите от вас 

избирателни списъци се  съхраняват  в  помещение,  определено със 

заповед на областния управител на област София. При назначаване 

на  почеркова  експертиза  от  вас,  на  вещото  лице  ще  бъдат 

предоставени условия за работа от съответната администрация при 

условията  на т.  24 и т.  25 от Решение № 826-НС от 3 септември 

2014 г. Това е отговорът. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, който е съгласен с този отговор, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева), против – няма.  
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Предложението се приема. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И последното, колеги, е с вх. № ЕП-04-

02-154 от 24 април 2015 г. отново от Районно управление на МВР – 

Дупница – със същия текст, както преди малко докладваното от мен, 

а  именно:  във  връзка  с  тяхна  проверка  по  преписка  къде  е 

упражнило правото си на глас лицето Станислав Любенов Бангелов 

в  изборите  за  Европейски  парламент,  гласувало  ли  е  повече  от 

веднъж, имало ли е право да гласува и дали е  подавало заявление по 

чл. 16, ал. 1,  а ако е подавало такова, да им предоставим заверено 

копие. 

След извършена проверка ги уведомяваме, че въз основа на 

протоколно  решение,  което  днес  евентуално  ще  вземем,  лицето 

Станислав  Любенов  Бангелов  е  гласувало  само  веднъж  и  не 

фигурира в списъка по т. 6 към Решение № 374-ЕП от 15  май на 

ЦИК и списъка на лицата, гласували повече от един път, приложени 

към  писмо с вх. № 90-03-407 на Главна дирекция  „ГРАО“ в МРРБ. 

Това е  отговорът ми и това е  проект 2821 във вътрешната 

мрежа. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, колега. 

Колеги, който е съгласен с това писмо, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

8. Доклади по писма. 

Първа е колегата Грозева – заповядайте. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги. 

Проекта, който съм приготвила в отговор на полученото запитване, е 

под № 2844 от днешна дата. 
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По електронната поща е пристигнало запитване от господин 

Минчо Петков, входирано под № ЕП-22-4 от 30.04.2015 г. Същият 

ни  пита  с  какви  документи  трябва  да  се  снабди,  за  да  докаже 

трудовия си стаж, който е придобил по време на участие като член 

на  24-та  районна  избирателна  комисия  по  време  на  изборите  за 

членове на Европейския парламент от Република България. 

Моля  да  видите  отговора:  следва  да  се  снабди  с 

удостоверение  УП-2  и  УП-3  за  работата  си  като  член  на  24-та 

районна  избирателна  комисия.  Ведомостите  се  намират  в  Район 

„Възраждане“, поради което следва да се обърне към района. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

Мария  Мусорлиева,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

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

Нейкова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,  Таня Цанева),  против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, не е качено във вътрешната 

мрежа,  но  тъй  като  е  съвсем  кратко,  докладвам  едно  писмо, 

получено  от  Областната  управа  на  гр.  Силистра.  Ще  ви  кажа  за 

какво се касае. 

Те ни изпращат копие от Решение № 468 от Протокол № 59 

от  27  март  2015  г.  на  Общинския  съвет  в  с.  Кайнарджа,  община 

Кайнарджа,  област  Силистра.  Решението  касае  фактически 

обявяването на пет кметства в пет села в община Кайнарджа, област 

Силистра за кметства, съгласно изменението на закона. 

Знаете,  че  ние  коментирахме,  че   те  екс  леге  ще  бъдат 

обявени,  но  там  са  се  престарали  още  на  27  март  2015  г.  и  са 
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уведомили областната управа. Тя ни препраща това писмо, така че 

остава за сведение – просто да ви информирам. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега 

Христов. 

Следващ докладчик е колегата Цанева – заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-07-32 от 

23 април 2015 г., имейл от Международния център за парламентарни 

изследвания, с който ни уведомяват, че има следващ курс от 15 до 

19  юни  2015  г.,  като  темата  е  „Стратегическа  икономическа 

дипломация“. 

Аз мисля, че това не е в нашата сфера – затова за сведение ви 

го докладвам.  

Това ме подсеща за един друг доклад,  който правих на 31 

март,  след  това  на  7  април  2015  г.  бяхме  качили  превода  във 

вътрешната мрежа, както и програмата на обучението. Това е пак от 

Международния център за парламентарни изследвания и е за курс, 

който ще се състои – за трети път докладвам това - между 6 и 10 юли 

2015 г. на тема „Изборни процеси“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, позволете ми два бързи доклада. 

Първият  е  свързан  с  Десетия  международен  симпозиум по 

изборни  въпроси,  който  се  провежда  от  26  до  29  май  2015  г.  в 

Ямайка.  Информирам ви за сведение,  че определените членове на 

Централната  избирателна  комисия  се  отказаха  поради  сериозната 

натовареност на работата на комисията и Централната избирателна 

комисия няма да вземе участие в тази конференция. 

Това е за сведение. 

На второ място, колеги, във вътрешната мрежа под № ЦИК-

02-19р с моите инициали в pdf формат виждате писмо с вх. № ЦИК-

02-19 от 4 май 2015 г. от госпожа Вероника Антова – директор на 

Дирекция  „Международни  връзки  и  протокол“  в  Народното 
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събрание. С цитираното писмо госпожа Антова ни информира, че на 

свое  заседание  от  29  януари  2015  г.  Комисията  по  спазване  на 

задълженията  и  ангажиментите  на  страните  –  членки  на 

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа – по-известна като 

Комисията  по  мониторинг  на  ПАСЕ,  е  упълномощила  господин 

Франьо  Матушич  от  Република  Хърватска,  да  направи  работно 

посещение  в  България  от  2  до 5  юни 2015 г.  в  качеството  си на 

докладчик на Комисията за постмониторинговия диалог с България. 

Господин  Матушич  ме  е  включил  в  програмата  си  като  е 

заявил  срещи  с   президента  или  вицепрезидента  на  Република 

България;  председателя  на  Народното  събрание;  министър-

председателя; министрите на правосъдието, вътрешните и външните 

работи; главния прокурор; председателя на Върховния касационен 

съд; омбудсмана; председателя на ЦИК; делегацията на Република 

България  в  ПАСЕ;  част  от  парламентарните  комисии  и 

парламентарно представените  опозиционни партии.  Като  е  изявил 

желание за среща с ЦИК на 3 юни 2015 г., сряда, по възможност в 

следобедните часове. 

Виждате това – докладвам ви го за сведение, колеги. 

Колеги, с това моите доклади приключиха. 

Други имат ли доклади? – Заповядайте, колега. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  От  името  на  колегата  Солакова  ви 

докладвам, колеги. 

На последния работен ден преди Първи май имаше събиране 

на  работната  група  за  разглеждане  на  офертите,  които  бяха 

представени за подновяване на обзавеждането в Зала № 42. Знаете, а 

и офертите се намират тук, на разположение на всички. 

Четирите оферти бяха разгледани от работната група. Бяхме 

колегите  Мусорлиева,  Солакова,  Сидерова,  Грозева,  Матева  и  аз. 

Офертите бяха разгледани – всъщност всички сме ги гледали. 

След  като  направихме  преглед  на  офертите,  постъпи 

предложение и с любезното съдействие на Народното събрание ни 

беше  дадена  възможност  да  погледнем  ремонта  и  обзавеждането, 
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които са извършени в залите на източното крило – залите, които сега 

се ползват за работата на Народното събрание в източното крило. 

Наистина,  колеги,  това  което  видяхме  там,  е  едно 

изключително  изпълнение  като  качество  на  работни  маси,  на 

столове,  на  обзавеждане  –  по  индивидуална  поръчка  от 

производител,  от  масивно  дърво.  Нещо,  което   поне  визуално  от 

представените ни оферти е много по-добро и много по-качествено. 

И становището на колегите – аз съжалявам, че пропуснах да 

спомена колегата Баханов, но той не беше долу с нас, за да види и 

той. Нашето становище, колеги, е ако се съгласите, да помолим от 

Народното събрание да ни предоставят техническата документация 

по  поръчката,  която  те  са  възложили  за  изпълнение  на  това 

обзавеждане долу в залите; да преценим ние доколко то е подходящо 

тук, за тази зала.  А залите долу в общи линии са идентични като 

габарити с тази; да се запознаят всички членове на комисията. 

Това е един вид една допълнителна възможност, като наред с 

това обсъдихме и възможността тук за освежаване на тази зала. И 

наред с обзавеждането е добре да се извърши едно освежаване на 

залата,  предвид  което  молбата  е  също  така  да  се  предприемат 

действия за връзка с Народното събрание за провеждане на разговор 

за възможностите за извършване на един такъв освежителен ремонт 

в залата, който предвид състоянието и евентуално ново оборудване в 

тази зала считаме – предполагам всички сте съгласни, че е належащ. 

Като  бъде  извършен  в  едни  кратки  срокове  в  период,  когато 

комисията все още не е в изключително натоварена работа. 

Това  е  молбата.  Ако  сте  съгласни,  да  вземем  едно  такова 

решение: да помолим за техническата документация по тази поръчка 

за  обзавеждане  и  да  се  предприемат  действия  за  връзка  с 

представители от Народното събрание за разговори за извършване 

на един освежителен ремонт тук. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 
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Колеги,  който е  съгласен  с  така  направените предложения, 

моля да гласува. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,  Таня Цанева),  против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  тъй  като  колегата  Цачев  докладва  доклад,  който 

колегата Солакова искаше да направи, аз виждам, че във вътрешната 

мрежа е качена справка за възлагане на обществени поръчки през 

2015 г. Молбата ми е да се запознаете с така изготвената от главния 

юрисконсулт Николай Желязков справка, и на следващото заседание 

да  я  обсъдим.  И  вече  ако  нещо  се  налага  да  обсъждаме,  да  го 

обсъдим на следващото заседание. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  редовно  заседание  на  комисията  на 

12 май 2015 г., следващия вторник, от 10,30 ч. Колеги, разбира се, 

ние работим и ще имаме работни заседания. Във вторник работното 

ни заседание е от 10,00 ч. 

Закривам заседанието.

(Закрито в 12,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:
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Цвета Минева
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