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ПОЛИТИКА

Съгласно Указ № 77 от 14 април 2005 г. на 
Президента на Република България на 25 
юни 2005 г. ще се проведат избори за 
народни представители за 40-то Народно 
събрание.
Право да избират народни представители 
имат българските граждани, навършили  
18 години към изборния ден включително,  
с изключение на поставените под запре-
щение и изтърпяващите наказанието 
лишаване от свобода.

Необходими предварителни постъпки за 
упражняване правото на избор:
За да упражнят правото си на глас, българ-
ските граждани, живеещи или намиращи 
се в деня на изборите в чужбина, следва да 
се впишат в избирателни списъци.
Избирателните списъци за гласуване  
в чужбина се съставят от ръководителите 
на дипломатическите представителства 
въз основа на заявено лично желание за 
участие в изборите. 

Срокът за подаване на заявление за 
участие е до 14 дни преди изборния ден.
Избирател, които не е включен в избира-
телния списък, в изборния ден се вписва  
в отделен списък от секционната избира-
телна комисия. 
Заявлението за участие трябва да съдържа: 
трите имена по паспорт/военна карта, 
ЕГН, адрес на пребиваване в съответната 
държава, постоянен адрес в Република 
България.
Заявлението може да бъде подадено лично 
или чрез писмо, телеграма или по друг 
начин (по електронната поща). Адресира 
се до дипломатическото представителство 
на Република България в съответната дър-
жава, в която избирателят желае да гласува 
(включително страна, различна от тази по 
местопребиваването) и в която има назна-
чен ръководител на мисия на Р България, 
като се указва желанието на избирателя 
относно населеното място за гласуване 
(столица или град, където има диплома-
тическо или консулско представителство, 
почетно консулство, или където приема-
щата държава е разрешила да се създаде 
допълнителна избирателна секция).

Адресът, на който може да изпратите 
заявлението за гласуване е:
Държава – Чешка република
Адрес на дипломатическо/консулско 
представителство – Прага 1, “Краковска” 6. 
Е-mail:bulvelv@mbox.vol.cz
Факс : 222 211 728
Телефон : 222 210 230, 222 212 011

Информация относно реда за гласуване 
на български граждани в чужбина 

Когато избирателят е с физическо увреж-
дане и не е в състояние да извърши сам 
необходимите действия при гласуването, 
председателят на комисията може да раз-
реши гласуването да се извърши с помо-
щта на придружител, посочен от избира-
теля. Когато физическото увреждане не 
позволява на избирателя да се подпише,  
в избирателния списък в полето за подпис 
се отбелязва «гласувал».
Не се разрешава гласуване извън избор-
ното помещение.
Забранява се внасянето на каквито и да  
е бюлетини от избиратели.
Не се допускат в изборното помещение 
лица с поведение, накърняващо добрите 
нрави, както и лица, носещи предмети, 
опасни за живота и здравето на гражданите.
Въоръжени лица не се допускат в избор-
ното помещение.
Избирателите гласуват до 19.00 ч. Когато  
в 19.00 ч. пред изборното помещение има 
негласували избиратели, председателят  
и секретарят на комисията установяват тех-
ния брой и самоличност. Избирателите 
предават документите си за самоличност 
до гласуването. Само тези избиратели се 
допускат до гласуване след 19.00 ч.
Гласовете от чужбина за партиите и коа-
лициите се добавят към гласовете за пар-
тиите и коалициите от страната според 
методика, приета от Централната избира-
телна комисия. В чужбина се гласува само 
за партии и коалиции без имена на канди-
датите.

За допълнителна информация:
Дипломатическо/консулско 
представителство:
E-mail: bulvelv@mbox.vol.cz
Факс: 222 211 728
Тел.: 222 210 230
Интернет-страница на МВнР - 
www.mfa.government.bg

Избирателна секция се разкрива, ако  
в срок до четиринадесет дни преди деня 
на изборите са получени заявления за 
участие от най-малко 20 избиратели. 
 
Ред за гласуване:
Гласуването се провежда в определения  
с указа на Президента ден от 6.00 до 19.00 
часа местно време.
Гласуването се извършва по избирателни 
секции в предназначени за тази цел избор-
ни помещения.
Избирателите в чужбина следва да удосто-
веряват самоличността си с валиден (зад-
граничен) паспорт или военна карта за 
самоличност. В случай на изтекъл срок на 
валидност на паспорта, може да се гласува 
с паспорт и удостоверение, издадено от 
дипломатическо или консулско представи-
телство, че избирателят е подал заявление 
за удължаване на срока на валидност или 
за издаване на нов паспорт.
Председателят или упълномощен член на 
комисията сверява данните от документа 
за самоличност на избирателя с тези от 
избирателния списък и го допуска до гла-
суване, като задържа паспорта до полага-
нето на подпис в избирателния списък 
след гласуването. 
Избирателят получава от член на секцион-
ната избирателна комисия интегрална бю-
летина за гласуване, която се подпечатва  
с печата на комисията в момента на полу-
чаването й, след което отива в кабината да 
гласува.  В кабината може да се намира 
само един избирател. 
 
Избирателят гласува, като:
1. Поставя в квадратчето срещу наимено-
ванието на избраната от него партия или 
коалиция знак, изразяващ по еднозначен 
начин неговия вот;
2. Сгъва бюлетината по начин, непозвол-
яващ да се вижда отбелязаното маркиране 
на партия или коалиция;
3. Излиза от кабината и подава сгънатата 
бюлетина на член на комисията, който  
я подпечатва повторно с печат на коми-
сията;
4. Пуска бюлетината  в избирателната 
кутия;
5. Полага подпис в избирателния списък.

След извършеното гласуване член на изби-
рателната комисия полага печат и подпис 
в паспорта, получава обратно документа 
си за самоличност и напуска изборното 
помещение.
Гласуването е лично.

Избори в Острава
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ПОЛИТИКА

Много шум се вдигна около сделките, 
свързани с “Булгартабак” и магистрала 
“Тракия”. Звучат и реплики като “раз-
продадоха България”...
Тези обекти не се продават. Те се дават на 
концесия, за да бъдат завършени по-бързо 
и  да служат на обществото. А тъй като 
хората със своите данъци не могат да фи-
нансират бързото изграждане на всички 
магистрали, ние взехме решение част от 
тях да се предоставят на концесия на ин-
веститори, за да се експлоатират срещу 
заплащане. По-добре е да има магистрали, 
макар и платени, отколкото да ги няма 
въобще. Приватизацията е нещо, което  
е доказало своя положителен ефект за ико-
номическото развитие както в България, 
така и в света.

Вие сте един от най-популярните ми-
нистри на сегашното правителство. Как 
изграждате положителния си имидж?
Трудно ми е да отговоря на такъв въпрос, 
но предполагам, че старанието ми да на-
ложа открита политика и да съм в пос-
тоянен контакт с гражданите и избирате-
лите дава някакви резултати. Всеки месец 
участвам в интернет-чат с българи от це-
лия свят. Рядко отказвам интервюта и не 
крия възможните ефекти от политиката, 
която смятам, че трябва да се провежда. 
Предполагам, че хората оценяват, когато 
им казвам направо в очите и неприятните 
неща. 

Милен Емилов Велчев
Министър на финансите

Милен Велчев е роден на 24.03.1966 г. 
в град София.
През 1988 г. завършва Университета за 
национално и световно стопанство - 
София, специалност “Международни 
отношения”. Магистър  по Стопанско 
управление на Университета Рочестър - 
Ню Йорк (1992 г. - 1993 г.) и на Маса-
чузетски Технологичен институт, 
Кеймбридж (1993 г. - 1995 г.).
От 1999 г. до 2001 г. работи като вице-
президент в управление „Развиващи се 
пазари“ в Мерил Линч (Великобрита-
ния), където от 1995 г. - 1999 г. е бил 
сътрудник в управление „Инвестицион-
но банкиране“ в Източна Европа, 
Близък Изток и Африка.
За периода от 1990 г. до 1992 г. е рабо-
тил като аташе в управление “Между-
народни организации” и референт по 
политическите въпроси в ООН в Ми-
нистерство на външните работи на 
Република България.
Владее английски език и руски език 
писмено и говоримо, френски език –  
на работно ниво.
Семеен.

С очарователния и популярен министър 
на финансите Милен Велчев се срещнах 
и разговарях в Българското посолство  
в Прага на честването, посветено на 
подписването на договора за присъедин-
яване на България към Европейския 
съюз. Министър Велчев охотно прие мо-
лбата ми за интервю за списание “Бъл-
гари”, защото, както спомена в процеса 
на разговора, се старае да поддържа 
контакт с българите по целия свят.   

МАРИЯ ЗАХАРИЕВА

Г-н министър, каква е в момента финан-
совата политика на България и ще се 
промени ли тя, след като България вле-
зе в Европейския съюз?
Политиката ни във финансовата област  
е насочена към осигуряване на висок ико-
номически растеж с възможно най-бързо 
повишаване доходите на населението. За 
целта залагаме на валутния борд и фикси-
рания курс на еврото, на намаляване на 
данъчната ставка, както и на осигуряване 
подобри условия за развитие на бизнеса. 
Тази политика няма да се промени същест-
вено след влизането на България в ЕС. Но 
приоритетите могат да бъдат преразгледа-
ни. Например, един от основните приори-
тети ще бъде въвеждането на еврото като 
национална валута.

Известна част от населението  се плаши 
от влизането на България в ЕС, а друга 
е против. На какво според Вас се дължи 
това?
В България няма да се случи нищо по-раз-
лично от това, което стана в Чехия след 
влизането й в ЕС. Не зная дали тук оцен-
ката е, че икономиката е пострадала след 
влизането на Чехия в ЕС, но моето впеча-
тление е, че не е пострадала. Чакат се все 
повече инвестиции и стандартът на живот  
расте. Същото ще става и в България, но  
c по-ускорени темпове. Със сигурност ще 
има фирми, чийто бизнес ще пострада, ако 
разчита на търговски бариери между Бъл-
гария и околния свят или намира убежище 
в “сивия сектор”- това ще става все по-
трудно. Такива са неизбежните странични 
ефекти на икономическия напредък.

МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ 

МИЛЕН ВЕЛЧЕВ
В България няма да се случи нищо  
по-различно от това, което стана в Чехия

Награждаване на министър 
Велчев от Euro Money за 

финансов министър нa 2003 г. 
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