ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 563
На 29 август 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проекти на решения относно регистрация на партии за
участие в частичните избори на 8 октомври 2017 г.
Докладват:Росица Матева, Таня Цанева
2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –
Петрич.
Докладва: Георги Баханов
3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Мария Бойкинова
4. Доклади относно конференцията в Букурещ.
Докладва: Росица Матева
5. Доклад на комисията относно обществена поръчка за
таксиметрови услуги.
Докладва: Таня Цанева
6. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Иванка Грозева, Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов
7. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
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Докладват: Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Емануил Христов, Росица Матева
8. Доклади по писма.
Докладва: Ивилина Алексиева, Росица Матева,
Таня Цанева, Иванка Грозева, Владимир Пенев,
Камелия Нейкова, Александър Андреев,Катя Иванова
9. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мартин Райков и
Румяна Сидерова.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията,
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, в
залата сме 15 членове на Централната избирателна комисия. Имаме
необходимия кворум, откривам днешното заседание на Комисията.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проекти на решения относно регистрация на партии за
участие в частичните избори на 8 октомври 207 на партии за участие
в частичните избори на 8 октомври 2017 г. с докладчици госпожа
Матева и госпожа Цанева
2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –
Петрич, докладчик господин Баханов.
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3. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладчик госпожа
Бойкинова.
4. Доклади относно конференцията в Букурещ, докладчик
госпожа Матева.
5. Доклад на комисията относно обществена поръчка за
таксиметрови услуги, докладчик госпожа Цанева.
6. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения с докладчици госпожа Грозева и господин Андреев.
7. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК с докладчик господин Сюлейман.
8. Доклади по писма с докладчици аз, госпожа Матева,
госпожа Цанева, госпожа Грозева, господин Пенев, госпожа Нейкова
и господин Андреев.
9. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред?
Първи беше господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля
да ме включите в точка шеста – искания за отваряне на запечатани
помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви.
Втора беше госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, във връзка със
сключения договор с фирмата за преводи от тяхна страна е постъпил
един формуляра на заявка, който следва да одобрим. Така че
предоставям на вашата преценка, ако е необходимо, нова точка, ако
не – в точката доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам ви в
доклади по писма. Следващ беше господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Моля да ме включите в точка седма –
изплащане на възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Цачев. Господин Христов, заповядайте.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Моля мен също да ме включите в
точка седма – изплащане на възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Записах.
Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, госпожо председател, в
точката за отваряне на помещения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Записах,
господин Баханов. Други колеги? Госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, ако може да ме
включите в точката искания за изплащане на възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Матева. Други? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, преди да преминем към точка първа от
дневния ред всички колеги, които отсъстват по обективни причини,
а господин Пенев ще закъснее.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.
Първи докладчик е госпожа Матева. Заповядайте.
Точка 1. Проекти на решения относно регистрация на партии
за участие в частичните избори на 8 октомври 207 на партии за
участие в частичните избори на 8 октомври 2017 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, в папка с моите
инициали би следвало да има проект за решение за регистрация на
партия за участие в частичните избори на 8 октомври. Информирам
ви, че със заявление, което е подадено на 25 август 2017 г. от
политическа партия ГЕРБ, е заявено допускане до участие в
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частичните избори на 8 октомври, които ще бъдат произведени за
кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област
Шумен; кмет на кметство Татарка, община Айтос, област Бургас;
кмет на кметство Скалак, община Руен, област Бургас; кмет на
кметство Нивянин, община Борован, област Враца; кмет на кметство
Сухаче, община Червен бряг, област Плевен; кмет на кметство
Ракево, община Криводол, област Враца; кмет на кметство Попович,
община Бяла, област Варна; кмет на кметство Генерал Киселово,
община Вълчи дол, област Варна; кмет на община Вълчи дол, област
Варна; и за кмет на община Трън, област Перник.
Постъпилото заявление е подписано от Бойко Борисов,
председател и представляващ партията, а е подадено от
пълномощник Цветомир Паунов. Заведено е под № 1 в регистъра на
партиите за участие в частичните избори.
Представени са изискуемите от закона документи. Партията е
регистрирана в ЦИК с Решение № 1553 за участие в общите избори
за общински съветници през 2015 г.
Налице са изискванията на Изборния кодекс и ви предлагам
да вземем решение, с което да допуснем партия ГЕРБ за участие в
частичните избори, както ги изброих. Наименованието за
отпечатване в бюлетината е така, както е записано в диспозитива. И
решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, имате ли коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, това е Решение № 4864-МИ.
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И, уважаеми колеги, с оглед на факта, че госпожа
Мусорлиева отсъства и днес, този път поради болничен, следва да
определим изпълняващ функциите за секретар до нейното
завръщане от болничен. Колеги, имам съгласие и ви предлагам това
отново да бъде господин Пенев.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).
Благодаря. Следващ докладчик е госпожа Цанева.
Заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, в папка с моите
инициали ви предлагам проект на решение относно регистрация на
партия „Българска социалдемокрация – Евролевица” за участие в
частичните избори за кмет на кметство Цани Гинчево, община
Никола Козлево; кмет на община Вълчи дол; кмет на община Трън;
кмет на кметство Чукарка; кмет на кметство Скалак; кмет на
кметство Нивянин за частичните избори, насрочени на 8 октомври
2017 г.
Партията е регистрирана и заведена в нашия регистър под №
2 за участие в частичните избори.
Приложени са всички необходими документи и заявления от
партията как да бъде изписана в бюлетината. Затова ви предлагам да
допуснем партия „Българска социалдемокрация – Евролевица” за
участие в частичните избори, насрочени на 8 октомври. Решението
подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения проект
на решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Владимир Пенев, Емануил
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Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева).
Колеги, това е Решение № 4865-МИ.
Продължете със следващ доклад, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, следващият проект на
решение е относно допускане на партия „Българска социалистическа
партия” за участие в частичните избори в изброените в предходното
решение плюс за изборите за кмет на кметство Генерал Киселово и
кмет на кметство Попович, община Бяла.
Приложени са всички необходими документи. Затова
предлагам да допуснем партия „Българска социалистическа партия”
за участие в частичните избори в изброените общини и кметства.
Наименованието за отпечатване в бюлетината е заявено – „Българска
социалистическа партия”. Решението подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева).
Това е Решение № 4866-МИ.
Уважаеми колеги, във връзка с тази точка позволете ми
свързан доклад и едно предложение. Знаете, колеги, че партиите и
коалициите, регистрирани за участие в общите избори за общински
съветници и за кметове през 2015 г. подават заявление в ЦИК за
допускане за участие в частичните избори, а нерегистрираните за
участие в общите избори подават заявление за регистрация в срок до
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2 септември 2017 г. Предлагам ви да публикуваме на интернет
страницата ни стандартното съобщение в тази връзка.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева).
Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка първа от дневния
ред. Продължаваме с точка втора – проект на решение относно
промяна в състава на ОИК – Петрич. Заповядайте, господин
Баханов.
Точка 2. Проект на решение относно промяна в състава на
ОИК – Петрич.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-11-26 от 28
август 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
предложение от Даниела Савеклиева, представляваща политическа
партия ГЕРБ, която е надлежно преупълномощена от Цветан Генчев
Цветанов. Той от своя страна е упълномощен от председателя на
партията Бойко Методиев Борисов да представлява същата със
съответните права.
Уважаеми колеги, с наше решение от 18 май 2017 г. № 4768МИ/НР Централната избирателна комисия е освободила Антоанета
Аспарухова Янчева като председател на Общинската избирателна
комисия – Петрич, поради назначаването на същата за заместникобластен управител на област Благоевград.
Във връзка с това, както е процедурата, беше изпратено
писмо до Бойко Методиев Борисов, представляващ политическа
партия ГЕРБ, да предложи лице за нов председател на Общинската
избирателна комисия – Петрич.
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Предлагам ви проект на решение, с което на мястото на
освободената Антоанета Аспарухова Янчева като председател на
ОИК – Петрич, да бъде назначена Елена Гришева ГеоргиеваВеликова, която е досегашен член на Общинската избирателна
комисия, а на мястото на същата за член на комисията да бъде
назначен Борис Огнянов Павлов. Във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали има предложен проект за решение.
Към предложението са приложени необходимите документи,
а именно декларация от Елена Гришева Георгиева-Великова,
независимо че същата при назначаването й за член е подала
декларация, същата била по другия текст на закона, сега е
приложена актуална декларация съгласно актуалния текст на
Изборния кодекс. Също така има декларация от предложения за нов
член Борис Огнянов Павлов, както и копие от диплом за завършено
висше образование и заверено копие от личната му карта. Проверих
в папката на Общинската избирателна комисия – Петрич, при
първоначалното назначаване на Елена Грешева Георгиева-Великова
има копие от диплом за завършено висше образование.
Предлагам ви да вземем решение, с което да назначим за
председател на Общинската избирателна комисия – Петрич, област
Благоевград, Елена Гришева Георгиева-Великова, със съответния
ЕГН, която е досегашен член на ОИК – Петрич, като назначим на
нейното място за член на ОИК – Петрич, област Благоевград, Борис
Огнянов Павлов със съответния ЕГН. На новоназначените
председател и член на Общинската избирателна комисия да се
издадат и съответните удостоверения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,
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Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).
Колеги, това е Решение № 4867-МИ/НР.
Продължаваме с трета точка – доклади по дела, жалби и
сигнали. Заповядайте, госпожо Бойкинова.
Точка 3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение
жалбата, подадена до ЦИК, както и до други адресати, като
например МВР-Шумен, от Роза Николова Христова. Със същата
моли ЦИК да извърши разследване и да даде становище за
произведените избори през 1991-92 г. Същата тогава е била
кандидат за кмет на с. Конево, община Върбица, и счита, че
изборите тогава са незаконосъобразни и следва ние да ги
разследваме. Поради което, както казах в началото, ви я докладвам
за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължете, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви също така и
писмо от Районен съд, Наказателна колегия, 12-ти състав, с което ни
връщат акт за установяване на административно нарушение № 15МИ и наказателно постановление № 37 от 20 април 2016 г., както и
съдебно решение на Софийски районен съд, Наказателно отделение,
12-ти състав, по дело № 9221/2016 г. Със същото е отменено
наказателното постановление на областния управител на област
София поради това, че субект на нарушението по чл. 480, ал. 2, във
връзка с чл. 182, ал. 4 – който извършва агитация в деня за размисъл,
деня преди изборния ден, може да бъде само физическо лице, но не
и юридическо лице едноличен търговец, тъй като на същия не може
да се налага административно наказание глоба, а ние сме
постановили решение за установяване на административно
нарушение на юридическото лице вместо на физическото лице.
Докладвам ви го за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, продължаваме с точка четвърта – доклади относно
конференцията в Букурещ. Госпожа Матева.
Точка 4. Доклади относно конференцията в Букурещ.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали то днешното заседание има една
папка, в която са качени всички материали, с които би следвало да
сте запознати, тъй като сме ги докладвали на два пъти. Припомням
ви, че последният документ са точки от дневния ред от заседанието,
което ще бъде проведено в първия ден от конференцията, а именно
на членовете на Асоциацията. В този дневен ред, както виждате, е
предвидено приемане на кандидати за членове на Асоциацията,
оттеглянето; приемане на финансовия отчет и одитния доклад за
периода 2015-2016 г.; избор на заместник-председател;
преназначаване на генералния секретар; одобряване на плана за
работа и бюджета за 2017 г.; и ревизия на Хартата на Асоциацията.
Първите три файла са предложените изменения на устава на
Асоциацията, а четвъртият е сравнителна таблица на устава между
сега действащия и новите предложения, които пристигнаха на два
пъти. Ние с колегата Сюлейман ги прегледахме внимателно,
сравнихме ги. Както виждате, на втория файл има „Визии и цели”.
Това е последното предложение, което е пристигнало. В зелен цвят
са маркирани предложенията за изменения. Както виждате, повечето
от тях са корекции в изказа, отколкото някакви съществени
изменения. Най-съществените изменения всъщност са в чл. 15, в
начина на избиране и формиране на Изпълнителния съвет, а именно
предвидено е, че ще се избират 20 членове на този съвет, като ще
бъдат разпределени на географски принцип. Общо взето целият чл.
15 е ревизиран, но ние смятаме, че тези корекции могат да бъдат
подкрепени от България като член на тази асоциация и ви
предлагаме да ни упълномощите да гласуваме в този смисъл са
конференцията, а именно че подкрепяме предложените промени в
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устава. В останалата си част точките от дневния ред са: избор на
заместник-председател. За заместник-председател ще бъде
предложен да бъде председателят на органа, който ще бъде домакин
на следващата конференция, която както знаете, се провежда на две
години, а пък предложението е генералният секретар господин Ким
Йонг Хай да бъде преназначен за още един петгодишен мандат.
Накрая в последния файл може да видите проектобюджета за
2017 г., в последните две страници. Разписано е подробно за какво
ще бъдат разходвани средствата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева. Колеги?
Уважаеми колеги, ще подложа на гласуване упълномощаване
на нашите представители да заемат така изложената от госпожа
Матева позиция по повод предложените промени в Хартата на
Асоциацията, както и по отношение на другите точки от дневния
ред. Разбира се, колеги, нека упълномощаването ни бъде и пошироко: по всички въпроси, по които България би имала интерес, да
упълномощим нашите представители в защита на този интерес.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, преминаваме към точка пета – по
отношение на таксиметровите услуги. Заповядайте, госпожо Цанева
Точка 5. Доклад на комисията относно обществена поръчка
за таксиметрови услуги.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в папка с моите инициали е качен
протоколът от комисията, определена със заповед № 127 от 22
август 2017 г. за разглеждане на постъпилите документи във връзка
с обществена поръчка за определяне на таксиметрова компания,
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която да обслужва Централната избирателна комисия. Както
виждате от протокола, получихме две оферти – от „Йелоу 333” и
„Окей Супертранс” АД.
Комисията, след като отвори запечатаните пликове и разгледа
подадените оферти, констатира, че за „Окей Супертранс” АД са
представени изрядно всички документи, като за „Йелоу 333”
подадените документи не отговаряха на нашите изисквания, а
именно в цялата документация липсваше подпис на представителя,
печат и т.н. Затова комисията прецени, че тези представени
документи не представляват оферта, тъй като липсва валидно
волеизявление за подаване на оферта.
Предвид изложеното комисията реши, че отстранява
кандидата „Йелоу 333” от участие във възлага и съответно направи
комплексна оценка по методика на коректната оферта на „Окей
Супертранс”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, моля да се запознаете и ако имате въпроси, да ги поставите.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване одобрение на
извършената от комисията работа.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева).
Заповядайте, госпожо Нейкова, за свързан доклад.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с писмо изх. №
ЦИК-06-64 от 24 август 2017 г. Централната избирателна комисия е
изпратила писмо до изпълнителния директор на Агенцията за
обществени поръчки във връзка с възникване на извънредна
необходимост от поемане на нови задължения за разходи за 2017 г.
за сметка на други дали е възможно договор с изпълнител по
обществена поръчка с предмет „Предоставяне на таксиметрови
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услуги” (това, което колегата Цанева преди малко докладва) да бъде
сключен за по-ниска от обявената прогнозна стойност и за по-кратък
срок от обявения с изх. № ЦИК-06-32 от 26 юли 2017 г. В писмото
посочваме и номера на обществената поръчка в регистъра на
Агенцията за обществени поръчки, както е посочен и текст съгласно
документацията, т. 6 и т. 7 от нея, касаеща прогнозна стойност и
обем на поръчката до 70 хил. лева без ДДС, и срок за изпълнение на
договора до достигане на прогнозната стойност до 70 хил. лв., но не
повече от една година. И сме помолили за спешен отговор. Както и
поясняваме, че за участие в обществената поръчка има подадена
една оферта, която отговаря на изискванията.
Моля ви за последващо информация. За ваша институции до
настоящия момент няма отговор от Агенцията за обществени
поръчки. Вчера госпожа Манолова проведе разговор със служител
от кабинета на изпълнителния директор. Поели са ангажимент по
най-бързия начин да ни отговорят на въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на последващо одобрение на
изпратеното писмо. Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Таня Цанева); против – 2 (Бойчо Арнаудов, Иванка
Грозева).
Уважаеми колеги, с това и отлагаме решаването на финала по
тази обществена поръчка до получаване на отговор от Агенцията за
обществени поръчки, за който отговор имаме уверение, че ще
пристигне в най-кратък срок.
Колеги, продължаваме с точка шеста от дневния ред –
доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения.
Първи докладчик е госпожа Грозева. Упълномощавам господин
Пенев да води.
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Точка 6. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-158 от
24 август 2017 г. е пристигнало писмо, подписано от кмета на
община Чипровци, с което ни изпраща копие от своя заповед за
назначаване на комисия № 532 от 25 юли 2017 г. за отваряне на
запечатаното помещение, както и протокол от 26 юли 2017 г. на
назначената от него комисия в оригинал. С Решение № 4840-НС от
20 юли 2017 г. ние сме разрешили отварянето на запечатаното
помещение във връзка са архивиране на изборните материали от
произведените на 5 октомври 2014 г. избори за народни
представители. Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колегата Андреев е
следващият докладчик.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
за сведение постъпило писмо с вх. № ПВР-06-184 от 28 август 2017
г. от община Ботевград, подписано от кмета на община Ботевград
господин Гавалюгов, с което ни се изпраща заверено копие от
инвентарния опис на документите, които са архивирани в „Държавен
архив” от изборите за президент и вицепрезидент на републиката
през 2011 г. Докладвам ви го за сведение и прилагане към
съответната папка.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Следващ докладчик е колегата
Бойчо Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община
Пещера с вх. № ПВР-06-183 от 28 август 2017 г., с което и в
изпълнение на наше Решение № 4824-ПВР/НР/НС от 29 юни 2017 г.
ни изпраща копие от заповед на кмета за назначаване на комисия и
протокола на комисията от отваряне на запечатаното помещение. За
сведение.
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ПРЕДС. ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Следващ докладчик –
колегата Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-159 от
28 август 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило за
сведение писмо. Към същото е приложен протокол за отваряне на
помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от
произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г. в
община Гърмен, както и заповед № 35 от 17 август 2017 г. на кмета
на община Гърмен за назначаване на комисия за отваряне на
въпросното помещение. Помещението се е наложило да бъде
отворено във връзка с постъпило писмо от Районно управление на
МВР – Гоце Делчев, да бъдат предадени избирателни списъци от две
секционни избирателни комисии на територията на община Гърмен,
както и списъкът на членовете на тези комисии от проведените
избори за народни представители на 26 март 2017 г. Предлагам да
остане за сведение към преписката на община Гърмен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, с това изчерпихме точка шеста. Преминаваме към точка
седма – доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК. Първи докладчик – господин Сюлейман.
Точка 7. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения от ОИК.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх.
МИ-27-152 от 16 август 2017 г. в Централната избирателна комисия
е постъпило искане от Общинската избирателна комисия – Плевен,
за изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК – Плевен, за
дадени дежурства, съответно на 9 август, на 11 август и на 14 август.
Дежурството, дадено на 9 август, е на основание Раздел
втори, т. 12, буква „г” от наше Решение № 2901-МИ от 5 ноември
2015 г. Това дежурство е във връзка със събиране и предоставяне на
изискани документи пред Административен съд – Плевен, във
връзка с разпореждане № 3151 от 8 август 2017 г. на
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Административен съд – Плевен, по административно дело № 661 по
описа на Административен съд – Плевен, за 2017 г. Това дежурство
е дадено от председателя на комисията и от един член на комисията.
Следващото дежурство е на 11 август. То е на същото
основание и е във връзка със събиране и предоставяне на изискани
документи пред Административен съд – Плевен, във връзка с
определение № 871 от 9 август 2017 г. по същото административно
дело. Това дежурство е дадено от председателя на комисията и от
член на комисията.
Третото дежурство е дадено от председателя на комисията и
то е на основание Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г. на
Централната избирателна комисия, Раздел втори, т. 12, буква „б”, а
именно за представляване на Общинската избирателна комисия –
Плевен, пред съда по същото административно дело.
Към искането са приложени заверения копия от протокола от
проведеното заседание, както и от определението на съда № 871 от 9
август 2017 г.
Към искането има приложен контролен лист за
предварителен контрол, както и счетоводна справка за размера на
исканите възнаграждения. С оглед на което предлагам, уважаеми
колеги, с протоколно решение да одобрим изплащането на
възнагражденията на членовете на Общинската избирателна
комисия за дадените дежурства съответно на 9, 11 и 14 август 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев).
Благодаря. Следващ докладчик е господин Цачев. Господин
Цачев, заповядайте.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-157-1 от 28
август 2017 г. в ЦИК е постъпило искане за изплащане на
възнаграждения за дежурство и заседание на ОИК – Плевен.
Дежурството е дадено на 23 август 2017 г., а заседанието е
проведено на 24 август 2017 г. Дежурството е за подготовка на
заседанието за 24 август във връзка с постъпила касационна жалба
срещу решение на Плевенския административен съд, по което преди
малко колегата Сюлейман докладва за делото, което е било в този
съд. На заседание на 24-ти е прието становище по тази касационна
жалба и съответно е изпратена на Върховния административен съд.
За провеждане на дежурството и заседанието са спазени
изискванията на наше Решение № 2901, поради което предлагам да
бъдат изплатени възнагражденията по наше Решение № 2902.
Приложени са контролен лист, счетоводна справка, както и протокол
на ОИК за проведеното на 24 август заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев).
Това беше вашият доклад, господин Цачев. Благодаря ви.
Следващ докладчик е господин Христов. Заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, постъпило е предложение от
ОИК – Свищов, с вх. МИ-27-141 от 8 август, допълнено със същия
входящ номер от 25 август, поради открита грешка в първото
искане. Има разминаване между датата на проведеното дежурство и
това, което е посочено в протокола, затова се наложи допълнителна
справка. С допълнителното писмо е уточнено, че датата не е 28 юли,
а е 1 август, затова едва днес докладвам това искане за
възнаграждение.
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На 1 август е било проведено дежурство от председател,
секретар и един от членовете на Общинската избирателна комисия
във връзка с изготвяне на справка и информация по искане на
Районна прокуратура – Свищов, във връзка с дело № 105 от 2017 г.
Приложено е и писмото, което са изготвили тези трима членове.
Предлагам да бъде изплатено възнаграждение за положеното
дежурство на 1 август 2017 г. от председател, секретар и един член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев).
Благодаря, господин Христов. Следващ докладчик е госпожа
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
постъпило искане от Общинската избирателна комисия – Враца, с
вх. МИ-27-156 от 24 август 2017 г. за изплащане на възнаграждение
на членовете на Общинската избирателна комисия за проведено
едно заседание на 6 юли 2017 г., на което са присъствали всички
членове, с изключение на един, който е починал и няма назначен на
негово място нов член. Тоест присъствали са десет члена. И искане
за възнаграждение за едно дежурство на 5 юли 2017 г., дадено от
председателя, и едно дежурство на 25 юли 2017 г., дадено от
секретаря. Правните основания са Решение № 2901, за заседанието
съответно буква „г” от Раздел първи, т. 1, а за дежурствата – Раздел
втори, т. 12, буква „а”, а именно обявяване на следващ избран
общински съветник и подготовката на документите за това.
Предлагам да одобрим изплащането на това възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, гласуваме.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев).
Благодаря. Колеги, с това изчерпихме точка седма от дневния
ред. Продължаваме с точка осма – доклади по писма. Колеги, първи
докладчик съм аз. Няколко бързи доклада.
Точка 8. Доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: На първо място,
колеги, с оглед изтичащия срок вчера подписах удостоверение на
„Информационно обслужване” АД относно изпълнението на
Договор 14 от 6 август 2015 г. за разработване на нова версия на
интернет страницата на ЦИК и подсайтовете на РИК и ОИК. Вчера
беше срокът за подаване на това удостоверение, затова, колеги, ви
моля за последващо одобрение. Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева).
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-04-0114 от 28 август 2017 г. сме получили писмо от Министерството на
външните работи, дирекция „Права на човека”, госпожа Спасова,
директор с писмото на ОССЕ, с което съм поканена за участие като
говорител на Международната конференция на ОССЕ. Колеги, моли
се за потвърждение моето участие, затова предлагам да върнем
кратък отговор, към който да приложим писмото до ОССЕ с
потвърждението на участието и писмото до госпожа Захариева и до
Негово Превъзходителство посланик Светослав Спасов с искане за
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допълнителна информация, за да може пълноценно да се подготви
ЦИК, България.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева).
Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Матева.
Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
постъпила по електронната поща покана за семинар за представяне
на практиката при възлагане на обществени поръчки, грешки и
нарушения, решения на КЗК и на ВАС, който ще се проведе на 4 и
5 октомври 2017 г. в хотел „Рамада”. Качена е във вътрешната
мрежа. Входящият номер е ЦИК-00-571 от 23 август 2017 г. За
сведение.
Докладвам ви покана с вх. № ЦИК-07-38-25 от 4 август 2017
г. от Европейската комисия, Главна дирекция „Правосъдие”, Екип
„Гражданство”. Става дума за поканата за заседанието на
експертната група по изборни въпроси, което ще се проведе в
Брюксел на 25 септември 2017 г. Припомням ви, че вече докладвах
такава покана и ние гласувахме нашият представител, който е
избран да представлява Комисията, да вземе участие в работата на
тази експертна група, така че това е за сведение.
И последен доклад. Писмо по електронната поща с вх. №
ЦИК-00-547-1 от 24 август 2017 г. Това е уточнение от Бургаския
свободен университет във връзка със заявеното участие на
представители на ЦИК в конференцията, която ще бъде проведена
на 29 и 30 септември. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ЧМИ-06-50 от
25 август получихме писмо-запитване от временно изпълняващия
длъжността кмет на община Трън, в която община предстоят
частични избори. Госпожа Цветкова питат за нуждите на СИК и
ПСИК какви нови печати трябва да бъдат изработени, тъй като от
2015 г. печатите са в запечатани помещения, както и по отношение
на отличителните знаци.
Писмото е в моята папка, с което ги уведомяваме, че при
изработка на нови печати за СИК и ПСИК е необходимо да се
съобразят с Решение № 1517-МИ от 12 август 2015 г., а по
отношение на отличителните знаци за членовете на секционните
избирателни комисии – с Решение № 1502-МИ от 3 юли 2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване това писмо.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева).
Продължаваме със следващ госпожа Грозева. Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в моя папка от днешна дата ще видите писмо с вх.
№ ЦИК-00-573 от 25 август 2017 г. Изпратено е по електронната
поща от хотел „Маринела”. Както знаете, ние подписахме един
рамков договор във връзка с провеждането на конференцията на
АСЕЕЕО и всички допълнителни услуги и условия ще бъдат
уточнявани с допълнително споразумение към договора. Това писмо
коментира залите, както и цените, които ни предлагат. На този етап
не е окончателно, поради което не предлагам на вашето внимание
допълнително споразумение, то ще бъде готово на по-късен етап.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Грозева. Следващ докладчик – господин Пенев.
Заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви постъпило в
Централната избирателна комисия писмо с вх. № ЦИК-04-29 от 21
август 2017 г. от министъра на финансите. С посоченото писмо се
иска информация от множество държавни органи, включително от
Централната избирателна комисия във връзка с това каква е
утвърдената щатна численост за финансови контрольори, броя на
заетите щатни бройки, а в случай че е възложено на други лица да
изпълняват тази функция, да се посочи кое е това лица със
съответните данни.
В тази връзка е изготвен отговор на това писмо-запитване от
министъра на финансите, с което му предоставяме необходимата
информация, в смисъл че имаме една щатна бройка за длъжност
финансов контрольор, че към момента същата не е заета и че
функциите са възложени на Николай Желязков, главен юрисконсулт,
като са предоставени и съответните данни – електронен адрес,
служебен телефон и мобилен телефон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това писмо.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева).
Благодаря, господин Пенев. Продължаваме със следващ
докладчик – госпожа Нейкова. Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с вх. ЧМИ-06-48
от 25 август 2017 г. по електронната поща в ЦИК е постъпило
запитване от кмета на община Червен бряг във връзка с насрочените
частични избори на 8 октомври. Поставят въпроси към коя дата
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трябва да е издадено удостоверението за актуално състояние, което
партиите представят при провеждане на консултациите за съставите
на СИК и как да формират тези състави. Тъй като, доколкото
разбрах от госпожа Алексиева, запитването е спешно, беше изготвен
отговор с изх. № ЧМИ-06-51 на 28 август и предлагам за последващо
одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева).
Благодаря. Колеги, само едно пояснение. Преценката ми за
спешност беше с оглед писмото, получено от кмета на община
Червен бряг, който в първата част на писмото е описал
необходимостта от спешна реакция.
Госпожо Нейкова, имате ли още доклади? Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в предходно заседание ви
докладвах писмо с вх. № НС-04-02-72 от 21 август 2017 г., изпратено
от Областна дирекция на МВР – Русе, с което се искаше информация
за лицето Петя Борисова Захариева и подаденото й заявление за
гласуване извън страната в изборите, произведени на 26 март. Бях
упълномощена да проведа разговор с инспектор Росен Петров, който
работи по тази преписка, но така и не можах да го открия на
посочения телефон, поради което ви предлагам да отговорим с
писмо в смисъл, че по повод тяхното запитване относно
предоставяне на информация за лицето ги уведомяваме, че пълната
информация, с която разполага ЦИК, им е предоставена с писмо с
изх. № НС-04-02-49 от 3 май 2017 г. Това е информацията от базата
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данни за подаване на електронни заявления за гласуване извън
страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги, гласуваме.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева).
Благодаря, госпожо Нейкова. Следващ докладчик е господин
Андреев. Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
малко със закъснение вх. № ЦИК-06-58/3 от 24 август 2017 г., то е
качено и във вътрешната мрежа в моята папка. Това е писмо,
получено по имейл, от госпожа Неделчева като експерт по връзки с
обществеността в Държавната агенция „Електронно управление”, с
което ни е изпратено прессъобщението, което ще бъде качено на
тяхната страница на 25 август 2017 г. във връзка с обществената
поръчка, която беше обявена по Дейност 1, а именно „Анализ на
добрите практики на дистанционно електронно гласуване” и
съответно симулациите на електронно гласуване. То е постъпило на
24 август, на 25 август проверих в страницата на Държавната
агенция „Електронно управление”, в профил за купувача е качена
тази информация. Знаете, че срокът изтече вчера, с оглед на което в
следващите дни вече ще бъде обявено евентуално ако има изпратени
оферти. В самото прессъобщение е записано, че има проявен интерес
от двама евентуални участника в процедурата, но това така написано
като „проявен интерес”, не означава, че те са подали съответните
оферти.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. За
сведение, господин Андреев.
Следващ докладчик е госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, както знаете, фирмата,
която спечели обществената поръчка за преводачески услуги, е
„Арте. Док”. По повод възложен от Централната избирателна
комисия към тях превод същите използват случая да ни изпратят
писмо, което е получено по електронната поща на ЦИК с вх. №
ЦИК-00-576-1 от 28 август 2017 г., към което са прикачили един
формуляр на заявка, съгласно сключения между контрагентите
договор, която аз ще ви моля да погледнете. Тяхното желание, в
случай че одобрим тази заявка, оттук насетне всички възлагания на
преводи от страна на ЦИК да бъдат подавани във формата на тази
заявка. Ако пък имаме някакви предложения за промени, то да ги
отразим и да ги уведомим за окончателния вариант на заявка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Уважаеми колеги, аз предлагам „терминологичен ресурс” да
отпадне,

доколкото

Централната

във

избирателна

всеки

тип

комисия

кореспонденция,

поддържа,

е

която

необходимо

използването на определен тип терминологичен ресурс – било то в
областта на изборното законодателство, било то в областта на
дипломацията и в която и да било друга област. Така че, колеги, аз
предлагам да отпадне.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз имам едно друго предложение към вас,
не знам дали ще се възприеме, но така както те поставят графи за
място за получаване на готовия превод и за срок на предаване на
готовия превод, може би не е лошо да се знае и поименно кой
преводач е извършил съответния превод. И предлагам да добавим
една графа отдолу: трите имена на лицето, извършило превода.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Колеги, други?

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с оглед направените
разисквания по предложения ни формуляр на заявка и появилите се
допълнителни предложения аз предлагам да го отложим за следващо
заседание на ЦИК, за да имате възможност да направите
предложения и на следващо заседание на Комисията да вземем
решение, за което да уведомим фирмата „Арте.Док”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Иванова.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия, за което много ви благодаря.
Свиквам следващото заседание в петък в 15 ч.
(Закрито в 11,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
За СЕКРЕТАР:
Владимир Пенев

Стенограф:
Стойка Белова

