Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен районЯмболски
ПРОТОКОЛ
№ 33
На 04 октомври 2014г. се проведе извънредно заседание на Районна избирателна
комисия Ямбол при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект за решение относно промяна в състав на СИК на територията на
община Тунджа за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври
2014 г.
Докладва: Дженко Дженков
ПРИСЪСТВАХА: Мариана Христова, Дженко Дженков, Пенка МихайловаТрифонова, Екатерина Янева, Илиана Колева, Светла Кирилова, Емин Ахмедов, Нели
Стоянова.
ОТСЪСТВАХА: Мехмед Мехмедов, Недялко Савов, Ани Канева, Драгомир
Димитров, Елена Иванова-Георгиева, Тодор Чиповски, Силвия Атанасова.
Заседанието бе открито в 11.12 ч. и председателствано от госпожа Мариана
Христова - Председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Добър ден колеги, откривам
извънредното заседание на Районна избирателна комисия – Ямбол. В залата присъстват
8 членове на комисията, имаме необходимия кворум за провеждане на днешното
заседание.
Предлагам колегата Дженков за преброител при поименно гласуване.
За протоколист на днешното заседание предлагам колегата Михайлова.
Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува.
ДЖЕНКО ДЖЕНКОВ: В залата присъстват 8 членове на РИК.
ОТСЪСТВАТ: Мехмед Мехмедов, Недялко Савов, Ани Канева, Драгомир
Димитров, Елена Иванова-Георгиева, Тодор Чиповски, Силвия Атанасова.
ГЛАСУВАЛИ:
За –8: Мариана Христова, Дженко Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова,
Екатерина Янева, Илиана Колева, Светла Кирилова, Емин Ахмедов, Нели Стоянова.
Против: няма

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Давам думата на Дженков да
докладва проекта на решението по точка първа проект за решение относно промяна в
състав на СИК на територията на община Тунджа за произвеждане на изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г.
ДЖЕНКО ДЖЕНКОВ: Колеги, постъпило е писмено предложение от Нели
Петрова Славова, упълномощен представител на КП “Коалиция за България“, заведено
под № 250 от 04.10.2014 г. във входящия регистър на Районна избирателна комисия в
Тридесет и първи изборен район – Ямболски,с което се иска промяна в състав на СИК
на територията на община Тунджа. Към заявлението е приложено издаденото
удостоверение за назначаване на лицето,чиято смяна се иска.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и Решение №672-НС от
13.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район
– Ямболски
Р Е Ш И:
1.ОСВОБОЖДАВА в:
СИК № 312500043 Нели Георгиева Марчева с ЕГН ………. - член и анулира
издаденото удостоверение.
2.НАЗНАЧАВА в:
СИК № 312500043 Тинка Ламбова Динева с ЕГН …………. – член и издава
удостоверение.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги чухте проекта за
решение. Има ли предложения и допълнения? След като няма такива…
Който е съгласен с така предложения проект за решение относно промяна в
състав на СИК на територията на община Тунджа за произвеждане на изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г., моля да гласува.
ДЖЕНКО ДЖЕНКОВ: В залата присъстват 8 членове на РИК.
ОТСЪСТВАТ: Мехмед Мехмедов, Недялко Савов, Ани Канева, Драгомир
Димитров, Елена Иванова-Георгиева, Тодор Чиповски, Силвия Атанасова.
ГЛАСУВАЛИ:
За –8: Мариана Христова, Дженко Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова,
Екатерина Янева, Илиана Колева, Светла Кирилова, Емин Ахмедов, Нели Стоянова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с
№143-НС/04.10.2014г. Поради изчерпване на дневния ред закривам извънредното
заседание на комисията.
Заседанието на комисията се закри в 11.15 часа.

***
На 04 октомври 2014г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия
Ямбол при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект за решение относно промени в състави на СИК на територията на
община Ямбол за произвеждане на изборите за народни представители за Народно
събрание на 5 октомври 2014 г.
Докладва: Дженко Дженков
2. Проект за решение относно регистриране на застъпници на КП
„ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО“ на територията на Тридесет и първи
изборен район-Ямболски за участие в изборите за народни представители за Народно
събрание на 5 октомври 2014 г.
Докладва: Дженко Дженков
3. Проект за решение относно промени в състави на СИК на територията на
община Ямбол за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври
2014 г.
Докладва: Дженко Дженков
4. Проект за решение относно поправка на технически грешки, допуснати в
Решение № 36-НС от 02.09.2014 г. и Решение № 90-НС от 29.09.2014 г. на РИК за
назначаване на СИК на територията на община Ямбол.
Докладва: Дженко Дженков
5. Проект за решение относно регистриране на застъпници на ПП „ГЕРБ“ на
територията на Тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в изборите за
народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
Докладва: Дженко Дженков
6. Проект за решение относно регистриране на заместващи застъпници на ПП
„ГЕРБ“ на територията на тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в
изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
Докладва: Дженко Дженков
7. Проект за решение относно жалба от Божидара Константинова Божилова
упълномощен представител на коалиция „БСП-лява БЪЛГАРИЯ“ за нарушение на
чл.183 ал.4 от Изборния кодекс

Докладва: Тодор Чиповски
8. Доклад по Жалба с входящ номер 245 от 03.10.2014 г.
Докладва: ДрагомирДимитров
ПРИСЪСТВАХА: Мариана Христова, Мехмед Мехмедов, Недялко Савов,
Дженко Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров,
Екатерина Янева, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Светла
Кирилова, Емин Ахмедов, Силвия Атанасова, Нели Стоянова.
ОТСЪСТВАХА: няма.
Заседанието бе открито в 18.32 ч. и председателствано от госпожа Мариана
Христова - Председател на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Добър ден колеги, в залата
присъстват 14 членове на комисията, имаме необходимия кворум за провеждане на
днешното заседание.
Предлагам колегата Чиповски за преброител при поименно гласуване.
За протоколист на днешното заседание предлагам колегата Михайлова.
Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 14 членове на РИК. Извън зала
Атанасова.
ОТСЪСТВАТ: няма.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 14: Мариана Христова, Мехмед Мехмедов, Недялко Савов, Дженко
Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина
Янева, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Светла Кирилова,
Емин Ахмедов, Нели Стоянова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги предлагам днешното
заседание да протече със следния дневен ред: точка първа разглеждане на проект за
решение относно промяна в състав на СИК на територията на община Тунджа за
произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., точка втора
разглеждане на
проект за решение регистриране на застъпници на КП
„ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО“ на територията на Тридесет и първи
изборен район-Ямболски за участие в изборите за народни представители за Народно
събрание на 5 октомври 2014 г., точка трета разглеждане на проект за решение относно
промени в състави на СИК на територията на община Ямбол за произвеждане на
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., , точка четвърта проект за
решение относно поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 36-НС от
02.09.2014 г. и Решение № 90-НС от 29.09.2014 г. на РИК за назначаване на СИК на
територията на община Ямбол, точка пета проект за решение относно регистриране на
застъпници на ПП „ГЕРБ“ на територията на Тридесет и първи изборен районЯмболски за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 5
октомври 2014 г., точка шеста Проект за решение относно регистриране на заместващи

застъпници на ПП „ГЕРБ“ на територията на тридесет и първи изборен районЯмболски за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 5
октомври 2014 г., точка седма проект за решение относно жалба от Божидара
Константинова Божилова упълномощен представител на коалиция „БСП-лява
БЪЛГАРИЯ“ за нарушение на чл.183 ал.4 от Изборния кодекс и точка осма Доклад по
Жалба с входящ номер 245 от 03.10.2014 г.
Имате ли предложения и допълнения към предложения дневен ред?
СИЛВИЯ АТАНАСОВА: Проект за решение относно промени в състави на СИК
на територията на Община Стралджа и Община Ямбол за произвеждане на изборите за
народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Който е съгласен с така
предложения дневен ред с допълненията, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 14 членове на РИК. Извън зала
Атанасова.
ОТСЪСТВАТ: няма.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 14: Мариана Христова, Мехмед Мехмедов, Недялко Савов, Дженко
Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина
Янева, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Светла Кирилова,
Емин Ахмедов, Нели Стоянова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Давам думата на Дженков да
докладва проекта на решението по точка първа проект за решение относно промени в
състави на СИК на територията на община Ямбол за произвеждане на изборите за
народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
ДЖЕНКО ДЖЕНКОВ: Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги,
постъпило е писмено предложение от Божидара Константинова Божилова,
упълномощен представител на КП “Коалиция за България“, заведено под № 251 от
04.10.2014 г. във входящия регистър на Районна избирателна комисия в Тридесет и
първи изборен район – Ямболски, с което се иска промени в състави на СИК на
територията на община Ямбол. Към заявлението са приложени издадените
удостоверения за назначаване на лицата, чиято смяна се иска.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и Решение №672-НС от
13.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район
– Ямболски
Р Е Ш И:
1.ОСВОБОЖДАВА в:
СИК №312600064 Кольо Андонов Колев с ЕГН …….. – член и анулира
издаденото удостоверение.
СИК №312600075 Станимира Петрова Янева с ЕГН ……. – зам.-председател и
анулира издаденото удостоверение.
2.НАЗНАЧАВА в:

СИК №312600064 Лена Стефанова Ганчева с ЕГН ……..– член и издава
удостоверение.
СИК №312600075 Албена Иванова Петрова с ЕГН ……... – зам.-председател и
издава удостоверение.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги чухте проекта за
решение. Има ли предложения и допълнения? След като няма такива…
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 14 членове на РИК. Извън зала
Атанасова.
ОТСЪСТВАТ: няма.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 14: Мариана Христова, Мехмед Мехмедов, Недялко Савов, Дженко
Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина
Янева, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Светла Кирилова,
Емин Ахмедов, Нели Стоянова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с
№144-НС/04.10.2014г. Продължаваме със следваща точка от дневния ред.
По точка 2 от дневния ред : Проект за решение относно регистриране на
застъпници на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО“ на територията на
Тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в изборите за народни
представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., колега Дженков…
ДЖЕНКО ДЖЕНКОВ: Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги,
постъпило е писмено предложение на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Асен Янев
Моллов с №9/ 04.10.2014 г. във входящия регистър за застъпниците.
Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски
установи, че е подадено Заявление по образец № 39- НС, подписано от лице, изрично
упълномощено от Валери Симеонов Симеонов, представляващ КП „ПАТРИОТИЧЕН
ФРОНТ – НФСБ И ВМРО“, към което е представено и пълномощно, и е приложен
списък на хартиен носител- 2 /два/броя, както и на електронен носител - 1 /един/ брой,
съдържащ имената и единния граждански номер на лицата, които да бъдат
регистрирани като застъпници.
След извършена от „Информационно обслужване“ АД проверка на списъка с
подадените от упълномощеното лице застъпници и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл.
118, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №716/15.08.2014 г. на Централната
избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район
– Ямболски
РЕШИ:

1.Регистрира 27/двадесет и седем/ застъпници на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ
– НФСБ И ВМРО“ на територията на Тридесет и първи изборен район-Ямболски за
участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014
г., както следва:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ИМЕ
Стоян Иванов Иванов
Георги Илиев Асенов
Асен Митков Иванов
Генчо Атанасов Илиев
Илия Асенов Стефанов
Зорка Жорова Атанасова
Марияна Иванова Асенова
Радка Василева Михайлова
Радка Иванова Вълчева
Любка Радкова Йорданова
Андон Илиев Асенов
Димитър Иванов Иванов
Цонка Юриева Асенова
Васил Чанков Великов
Катя Илиева Иванова
Анка Иванова Георгиева
Тодор Недялков Динев
Христо Стоянов Христов
Динка Димитрова Динева
Иван Вълчев Вандев
Недялко Тодоров Динев
Зюмбюла Георгиева Иванова
Иван Янков Илчев
Иван Вълчев Иванов
Румяна Атанасова Чанева
Калинка Стоянова Косева
Милен Николаев Йорданов
2.Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

Решението да се публикува незабавно в публичния регистър на застъпници в
избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги чухте проекта за
решение. Има ли предложения и допълнения? След като няма такива…
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 14 членове на РИК. Извън зала
Атанасова.
ОТСЪСТВАТ: няма.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 14: Мариана Христова, Мехмед Мехмедов, Недялко Савов, Дженко
Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина
Янева, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Светла Кирилова,
Емин Ахмедов, Нели Стоянова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с
№145-НС/04.10.2014г. Продължаваме със следваща точка от дневния ред: Проект за
решение относно промени в състави на СИК на територията на община Ямбол за
произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., колега
Дженков…
ДЖЕНКО ДЖЕНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги,
постъпило е писмено предложение от Марияна Димитрова Христова преупълномощен
представител на ПП “ДПС“, заведено под № 254 от 04.10.2014 г., във входящия
регистър на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски, с което се иска промени в състави на СИК на територията на община Ямбол.
Към заявлението са приложени издадените удостоверения за назначаване на лицата,
чиято смяна се иска.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и Решение №672-НС от
13.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район
– Ямболски
Р Е Ш И:
1.ОСВОБОЖДАВА в:
СИК № 312600041 Младен Игнатов Юрев с ЕГН ……. –секретар и анулира
издаденото удостоверение.
СИК № 312600083 Лютвие Еминова Юсеинова с ЕГН ……. –секретар и анулира
издаденото удостоверение.
НАЗНАЧАВА в:
СИК №312600041 Панаичка Василева Иванова с ЕГН ……. –секретар и издава
удостоверение.
СИК №312600083 Бойка Господинова Стоянова с ЕГН ……. –член и издава
удостоверение.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район Ямболски.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги чухте проекта за
решение. Има ли предложения и допълнения? След като няма такива…
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 14 членове на РИК. Извън зала
Атанасова.
ОТСЪСТВАТ: няма.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 14: Мариана Христова, Мехмед Мехмедов, Недялко Савов, Дженко
Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина
Янева, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Светла Кирилова,
Емин Ахмедов, Нели Стоянова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с
№146-НС/04.10.2014г. Продължаваме със следваща точка от дневния ред: Проект за
решение относно поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 36-НС от
02.09.2014 г. и Решение № 90-НС от 29.09.2014 г. на РИК за назначаване на СИК на
територията на община Ямбол, Дженков…
ДЖЕНКО ДЖЕНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги,
постъпило е писмено предложение от Марияна Димитрова Христова, преупълномощен
представител на ПП “ДПС“, заведено под № 255 от 04.10.2014 г. във входящия
регистър на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски, с което се иска да бъдат отстранени допуснатите технически грешки,
направени от партията с предложението за назначаване на СИК на територията на
община Ямбол. Към предложението са приложени издадените удостоверение за
назначаване на лицата за членове на СИК.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия
в Тридесет и първи изборен район – Ямболски
РЕШИ:
ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 36-НС от 02.09.2014 г.
на РИК за назначаване на СИК на територията на община Ямбол, както следва:
В СИК 312600078 името на Светлана Михайловна Станкова да се чете
„Светлана“ вместо „Светла“ както грешно е записано.
Анулира издаденото удостоверение и издава ново.
ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 90-НС от 29.09.2014 г.
на РИК за назначаване на СИК на територията на община Ямбол, както следва:
В СИК 312600096 фамилията на Ваня Петрова Радева да се чете „Радева“ вместо
„Славова“ както грешно е записано.

В СИК 312600052 презимето на Йордан Мавров Христов да се чете „Мавров“
вместо „Маров“ както грешно е записано.
В СИК 312600043 презимето на Исмаил Хакъ Алиев да се чете „Хакъ“ вместо
„Хакъев“ както грешно е записано.
В СИК 312600052 фамилията на Иван Станимиров Недялков да се чете
„Недялков“ вместо „Недков“ както грешно е записано.
В СИК 312600055 Цонка Димитрова Панайотова с ЕГН ………….. да се чете
„…………..“ вместо „…………..“ както грешно е записано.
В СИК 312600079 фамилията на Христо Кънчев Настов да се чете „Настов“
вместо „Насков“ както грешно е записано.
В СИК 312600080 Живко Димитров Иванов с ЕГН ………….. да се чете
„…………..“ вместо „…………..“ както грешно е записано.
В СИК 312600050 презимето на Снежана Пенкова Събева да се чете „Пенкова“
вместо „Петкова“ както грешно е записано.
В СИК 312600073 презимето на Кирил Митев Иванов да се чете „Митев“ вместо
„Мишев“ както грешно е записано.
В СИК 312600076 презимето на Румяна Андонова Ставрева да се чете
„Андонова“ вместо „Андреева“ както грешно е записано.
В СИК 312600057 Златка Тодорова Господинова с ЕГН ………….. да се чете
„…………..“ вместо „…………..“ както грешно е записано.
В СИК 312600082 Ваня Павлова Димитрова с ЕГН ………….. да се чете
„…………..“ вместо „…………..“ както грешно е записано.
Анулира издадените удостоверения и издава нови.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги чухте проекта за
решение. Има ли предложения и допълнения? След като няма такива…
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 14 членове на РИК. Извън зала
Атанасова.
ОТСЪСТВАТ: няма.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 14: Мариана Христова, Мехмед Мехмедов, Недялко Савов, Дженко
Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина

Янева, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Светла Кирилова,
Емин Ахмедов, Нели Стоянова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с
№147-НС/04.10.2014г. Продължаваме със следваща точка от дневния ред: Проект за
решение относно регистриране на застъпници на ПП „ГЕРБ“ на територията на
Тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в изборите за народни
представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., Дженков…
ДЖЕНКО ДЖЕНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги,
постъпило е писмено предложение на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Галин Славчев
Костов с № 4 /04.10.2014г. във входящия регистър за застъпниците.
Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски
установи, че е подадено Заявление по образец № 39- НС, подписано от лице изрично
упълномощено от Бойко Методиев Борисов представляващ ПП „ГЕРБ“ към което е
представено и пълномощно и е приложен списък на хартиен носител- 1 /един/ брой и на
електронен носител - 1 /един/ брой, съдържащ имената и единния граждански номер на
лицето, което да бъде регистрирано като застъпник.
След извършена от „Информационно обслужване“ АД проверка на списъка с
подадените от упълномощеното лице застъпници и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл.
118, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №716/15.08.2014 г. на Централната
избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район
– Ямболски
РЕШИ:
1.Регистрира 5 /пет/ застъпници на ПП „ГЕРБ“ на територията на Тридесет и
първи изборен район-Ямболски за участие в изборите за народни представители за
Народно събрание на 5 октомври 2014 г., както следва:
№
ИМЕ
1 Росица Петкова Стоева
2 Тодор Жеков Желязков
3 Димитър Димитров Георгиев
4 Петър Радостинов Атанасов
5 Йордан Атанасов Данев
2.Издава удостоверение на регистрираните застъпници.
Решението да се публикува незабавно в публичния регистър на застъпници в
избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район Ямболски.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги чухте проекта за
решение. Има ли предложения и допълнения? След като няма такива…
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 14 членове на РИК. Извън зала
Атанасова.
ОТСЪСТВАТ: няма.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 14: Мариана Христова, Мехмед Мехмедов, Недялко Савов, Дженко
Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина
Янева, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Светла Кирилова,
Емин Ахмедов, Нели Стоянова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с
№148-НС/04.10.2014г. Продължаваме със следваща точка от дневния ред: Проект за
решение относно регистриране на заместващи застъпници на ПП „ГЕРБ“ на
територията на тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в изборите за
народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., Дженков…
ДЖЕНКО ДЖЕНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги,
постъпило е писмено предложение на основание чл. 118, ал.4 от ИК от Галин Славчев
Костов към вх. № 4/29.09.2014г. във входящия регистър за застъпниците.
РИК - Ямбол установи, че е подадено Заявление – приложение № 41 - НС,
подписано от лице, изрично упълномощено от представляващия партията, към което е
представено пълномощно и е приложен списък на хартиен носител-1 /един/ брой и на
електронен носител - 1 /един/ брой, съдържащ имената и единния граждански номер на
лицата, които следва да бъдат регистрирани като заместващи застъпници и съответно
лицата, които следва да бъдат заличени.
Предлагат се за регистрация 1 /един/ брой заместващ застъпник на
кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ съгласно приложения списък.
След извършена от Информационно обслужване АД проверка на списъка с
подадените от ПП „ГЕРБ“ заместващи застъпници и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл.
118, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №716-НС/15.08.2014 г. на
ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски
РЕШИ:
1. ОСВОБОЖДАВА назначеният с Решение №107-НС/01.10.2014 г. на Районна
избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски застъпник на ПП
„ГЕРБ“ на територията на тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в
изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. Иван
Йорданов Георгиев с ЕГН ….. и анулира издаденото удостоверение.
2. РЕГИСТРИРА като заместващ застъпник на ПП „ГЕРБ“ на територията на
тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в изборите за народни

представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. Станимира Андонова
Кирова с ЕГН …. и издава удостоверение на регистрирания застъпник.
Решението да се публикува незабавно в публичния регистър на застъпници в
избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред
ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги чухте проекта за
решение. Има ли предложения и допълнения? След като няма такива…
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 14 членове на РИК. Извън зала
Атанасова.
ОТСЪСТВАТ: няма.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 14: Мариана Христова, Мехмед Мехмедов, Недялко Савов, Дженко
Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина
Янева, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Светла Кирилова,
Емин Ахмедов, Нели Стоянова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с
№149-НС/04.10.2014г. Продължаваме със следваща точка от дневния ред: Проект за
решение относно жалба с входящ №238 от 03.10.2014 г. от Божидара Константинова
Божилова упълномощен представител на коалиция „БСП-лява БЪЛГАРИЯ“ за
нарушение на чл.183 ал.4 от Изборния кодекс. Заповядайте колега Чиповски…
ТОДОР ЧИПОВСКИ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, в
Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски е
постъпила жалба на 03.10.2014 г. в 16.00 часа от Божидара Константинова Божилова
упълномощен представител на коалиция „БСП-лява БЪЛГАРИЯ“, вписана под №238 от
03.10.2014 г. във входящия регистър на комисията. В жалбата се твърди, че в сайта на
Радио 999 (www.radiobg.com-избори 2014) е публикуван материал на ПП“ГЕРБ“ за
проведено предизборно мероприятие в гр.Ямбол. В приложените към тях снимки,
отразяващи предизборна проява на ПП“ГЕРБ“ Ямбол се виждат кадри с деца държащи
рекламни предизборни материали (знамена и торбички).
Жалбоподателката счита, че по безспорен и категоричен начин е установено
нарушение на разпоредбите на чл.11 ал.4 от Закона за закрила на детето, съгласно
който, „всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и
синдикални дейности“, както и че използването на кадри с деца с цел предизборна
агитация е недопустимо и същите са поставени в риск и съзнателно въвлечени при
изработката и разпространение на предизборни материали.
Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски
разгледа приложения към жалбата снимков материал и извърши проверка на сайта на
Радио 999 (www.radiobg.com-избори 2014) и установи, че в същия са публикувани

снимки, отразяващи предизборна проява на ПП“ГЕРБ“ Ямбол на които се виждат кадри
с деца държащи рекламни предизборни материали (знамена и торбички).
Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски
установи, че жалбата е подадена от надлежно упълномощено лице имащо право да
подава жалби за нарушение на изборния процес и че същата е допустима за
разглеждане.
Разгледана по същество жалбата е и основателна поради следните съображение:
Съгласно &1 т.17 от ДР на Изборния кодекс предизборна агитация е призив за
подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при
участие в изборите.
От публикуваните снимки, към описаните по-горе предизборни материали е
видно, че в същите са агитационни материали.
Публикуването на снимки в които се използват деца за предизборна агитация
нарушава забраната на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, според която всяко
дете има право на закрила срещу въвличането му в политически дейности.
С публикуването на тези снимки се нарушава забраната за използване на
агитационни материали, които накърняват добрите нрави, посочена в чл. 183, ал. 4,
предложение последно от Изборния кодекс.
Забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК е насочена към субекта, който използва
подобен тип агитационен материал, в случая ПП“ГЕРБ“. Следователно ПП“ГЕРБ“
следва да понесе отговорността за нарушаване на забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК.
Съгласно чл. 186, ал. 1 от ИК Районна избирателна комисия в Тридесет и първи
изборен район – Ямболски е органът, който трябва да постанови спиране на
разпространението на агитационния материал.
Освен мерки за премахване и изземване на агитационните материали, с което
РИК-Ямбол осъществява правомощията си по изборния процес, в рамките на
предвидените в част трета от Изборния кодекс функции на актосъставител РИК-Ямбол
следва да ангажира административно наказателната отговорност на нарушителя ПП“ГЕРБ“.
Предвид горното и на основание чл. 183, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния
кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Районна
избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски:
Р Е Ш И:
УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за участие на деца в предизборната
агитация – публикувани снимки в Радио 999 (www.radiobg.com-избори 2014) в
материал на ПП“ГЕРБ“.
ПОСТАНОВЯВА премахване на същите агитационни материали от сайта на
Радио 999 (www.radiobg.com-избори 2014).
ОПРАВОМОЩАВА председателя на Районна избирателна комисия в Тридесет и
първи изборен район – Ямболски да състави акт за установеното нарушение на
ПП“ГЕРБ“, представлявана от Бойко Методиев Борисов, с адрес за кореспонденция
гр. София, пл. „България 1“, НДК, Административна сграда, ет. 17.
Актът да се изпрати на областния управител на област Ямбол за издаване на
наказателно постановление.
Решението да се изпрати на Радио 999 (www.radiobg.com-избори 2014) и СЕМ за
изпълнение (премахване на агитационните материали).

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги чухте проекта за
решение. Откривам дискусията по него.
СВЕТЛА КИРИЛОВА: Подкрепям проекта за решение.
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ: Оспорвам проекта за решение и предлагам да се
отхвърли. Жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Аз осъществих контакт с
програмния директор на Радио 999 – Галина Чорбаджийска и я попитах дали тези
снимки са поръчани и одобрени за публикуване от политическата партия. Тя ми
отговори, че това е журналистически репортаж отразяващ дадено събитие – не е платен,
не е съгласуван и не е одобряван от ПП „ГЕРБ“. В снимките се вижда, че има знамена,
на които има изписано само „ГЕРБ“ и същите не са агитационен материал, тъй като
няма призив за гласуване и няма изписан номер 9 зачертан със знака „Х“, т.е. не е
налице нарушаване на забраната на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, както и
не се нарушава забраната за използване на агитационни материали, които накърняват
добрите нрави, посочена в чл. 183, ал. 4, предложение последно от Изборния кодекс.
Други изказвания има ли? След като няма такива…
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
ОТСЪСТВАТ: няма.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 7: Недялко Савов, Дженко Дженков, Елена Иванова-Георгиева, Илиана
Колева, Тодор Чиповски, Светла Кирилова, Емин Ахмедов.
Против – 8: Мариана Христова, Мехмед Мехмедов, Пенка МихайловаТрифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина Янева, Силвия Атанасова,
Нели Стоянова.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Нямаме необходимото
мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение. Следва да
се приеме решение за отхвърляне при условията на чл.70, ал.4 от ИК. Решението ще е с
номер 150-НС от 04.10.2014 г. Преминаваме към следваща точка - доклад по Жалба с
входящ номер 245 от 03.10.2014 г. Давам думата на Димитров.
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги,
постъпила е жалба на 03.09.2014 г. в 17.00 часа подписана от Галин Славчев Костов в
качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, вписана под №10 от
03.09.2014 г. в регистъра на жалбите и сигналите на Районна избирателна комисия в
Тридесет и първи изборен район – Ямболски. В жалбата се твърди, че в нарушение на
чл.183, ал.5 от ИК, поставените в гр.Болярово агитационни материали – пана с
размери 100/150 см. с рамка и с изображения на регистрираните в РИК-Ямбол,
кандидати за народни представители на ПП „ГЕРБ“ и отразен номер в бюлетината са
премахнати и унищожени.
Посочват се местата, от където са премахнати и унищожени паната:
- на пазара срещу ветеринарната лечебница;
- ул. „9-ти септември“ – пред автогарата.
Към жалбата са приложени: копие на пълномощно № 254/19.08.2014 г., в полза
на Галин Славчев Костов.

След като се запозна със жалбата Районна избирателна комисия в Тридесет и
първи изборен район –Ямболски намира същата за допустима, като подадена от
надлежно упълномощено лице.
На посочените в жалбата места беше извършена проверка на 04.09.2014 г. от
определени членове на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен
район – Ямболски, както следва: Драгомир Димитров и Тодор Чиповски.
При събиране на информация, за установяване на твърденията в жалбата се
проведоха разговори с жители на гр. Болярово, намиращи се в непосредствена близост
до визираните в жалбата места, в резултат на което се установи, че действително на
посочените в жалбата места е имало поставени агитационни материали на ПП „ГЕРБ“,
които са били там няколко дни и са изчезнали. Не се установи кой ги е премахнал. При
проведения разговор със собственика на магазин за хранителни стоки, намиращ се в
непосредствена близост до посоченото в жалбата място на ул. „9-ти септември“ – пред
автогарата, същата заяви, че видяла агитационните материали в града, но конкретно не
е видяла някой да ги премахва.
Бяха проведени разговори с различни лица –Таня Стамова, която работи в
непосредствено на автогарата и същата заяви,че ги е виждала агитационните
материали,същите са били на ПП „ГЕРБ“ и е имало изразени образи на него и
твърди,че в четвъртък-02.03.2014г са били там,но в последствие не ги е виждала. Беше
проведен разговор с Тонка Попова консултант –продавачката от магазин „ТОНИ“,
също в непосредствена близост до автогарата, която заяви, че в сряда 01.09.2014г
вечерта паната са били там, което и е съобщил сина й Христо. След това не ги е
виждала и не знае кой ги е премахнал. В разговора, сподели, че момче е влязло да
пазарува в магазина и по време на разговора и е казало, че като е бил на реката е видяло
паната хвърлени в реката начупени.
Въз основа на така установеното, РИК-Ямбол, намери, че са налице достатъчно
данни, че поставените в гр.Болярово на пазара срещу ветеринарната лечебница и ул.
„9-ти септември“ – пред автогарата от ПП „ГЕРБ“ агитационни материали са били
премахнати и унищожени, поради и което жалбата е основателна и следва да бъде
уважена.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колега Чиповски има ли какво
да добавите по така изложените факти от колегата Димитров?
ТОДОР ЧИПОВСКИ: Г-н Димитров изложи точно фактите, но аз мисля, че не
може да се установи със сигурност дали е имало такива пана.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Други изказвания, предложения
има ли? След като няма такива, подлагам на гласуване предложението на колегата
Димитров.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
ОТСЪСТВАТ: няма.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 9: Мариана Христова, Мехмед Мехмедов, Недялко Савов, Пенка
Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина Янева, Силвия
Атанасова, Нели Стоянова.
Против – 6: Дженко Дженков, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор
Чиповски, Светла Кирилова, Емин Ахмедов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Нямаме необходимото
мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение. Следва да
се приеме решение за отхвърляне при условията на чл.70, ал.4 от ИК. Решението ще е с
номер 151-НС от 04.10.2014 г. Преминаваме към следваща точка - Проект за решение
относно промени в състави на СИК на територията на Община Стралджа и Община
Ямбол за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на
5 октомври 2014 г. Давам думата на Атанасова.
СИЛВИЯ АТАНАСОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги,
постъпили са писмени предложения Петър Стефанов Личев, упълномощени
представител на КП „България без цензура“, заведени под № 258 от 04.10.2014 г. и под
№259 от 04.10.2014 г.във входящия регистър на Районна избирателна комисия в
Тридесет и първи изборен район – Ямболски, с които се иска промени в състави на
СИК на територията на община Стралджа и Община Ямбол. Към заявлението са
приложени издадените удостоверения за назначаване на лицата, чиято смяна се иска.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и Решение №672-НС от
13.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район
– Ямболски
Р Е Ш И:
1.ОСВОБОЖДАВА в:
СИК № 312200024- Община Стралджа Добри Василев Добрев, ЕГН ………….. и
анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312200012 – Община Стралджа Донка Петрова Кърева, ЕГН …….. и
анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312600081 –Община Ямбол Павлета Радостинова Радулова, ЕГН
……….-член и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312600062 –Община Ямбол Минка Димитрова Петрова, ЕГН ……….член и анулира издаденото удостоверение.
НАЗНАЧАВА в:
СИК № 312200024- Община Стралджа Донка Петрова Кърева, ЕГН ………….. и
издава удостоверение.
СИК № 312200012 – Община Стралджа Добри Василев Добрев, ЕГН …….. и
издава удостоверение.
СИК № 312600081 –Община Ямбол Светла Господинова Василева, ЕГН
……….-член и издава удостоверение.
СИК № 312600062 –Община Ямбол Елена Куманова Канева, ЕГН ……….-член
и издава удостоверение.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги чухте проекта за
решение. Има ли въпроси към докладчика? Предложения? Допълнения? След като няма
такива…
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
ОТСЪСТВАТ: няма.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 15: Мариана Христова, Мехмед Мехмедов, Недялко Савов, Дженко
Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина
Янева, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Светла Кирилова,
Емин Ахмедов, Силвия Атанасова, Нели Стоянова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с
№152-НС/04.10.2014г.
АНИ КАНЕВА: Госпожо Председател, предлагам към дневния ред да включим и
проект за решение относно промени в състави на СИК на територията на община
Ямбол и община Болярово за произвеждане на изборите за народни представители за
Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Заповядайте, Канева.
АНИ КАНЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, постъпило е
писмено предложение от Галин Славчев Костов, упълномощен представител на ПП
“ГЕРБ“, заведено под № 261 от 04.10.2014 г. във входящия регистър на Районна
избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, с което се иска
промени в състав на СИК на територията на община Ямбол и на територията на община
Болярово. Към заявлението е приложено издаденото удостоверение за назначаване на
лицето, чиято смяна се иска.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и Решение №672-НС от
13.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район
– Ямболски
Р Е Ш И:
1.ОСВОБОЖДАВА в:
СИК №312600055-община Ямбол – Валентина Петрова Важарова с ЕГН – член
и анулира издаденото удостоверение.
2.НАЗНАЧАВА в:
СИК №312600055-община Ямбол – Кирил Атанасов Шевкенов с ЕГН – член и
издава удостоверение.
3.ОСВОБОЖДАВА в:

СИК №310300012-община Болярово – Демирела Георгиева Джевизова с ЕГН –
член и анулира издаденото удостоверение.
4.НАЗНАЧАВА в:
СИК №310300012-община Болярово – Драган Митев Драганов с ЕГН – член и
издава удостоверение.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги чухте проекта за
решение. Има ли въпроси към докладчика? Предложения? Допълнения? След като няма
такива…
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
ОТСЪСТВАТ: няма.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 15: Мариана Христова, Мехмед Мехмедов, Недялко Савов, Дженко
Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина
Янева, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Светла Кирилова,
Емин Ахмедов, Силвия Атанасова, Нели Стоянова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с
№153-НС/04.10.2014г. Други доклади има ли? След като няма такива и поради
изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание на комисията.
Заседанието на комисията се закри в 19.10 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мариана Христова
СЕКРЕТАР:
Дженко Дженков

