ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 652
На 17 юли 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладва: Александър Андреев
2. Доклад във връзка с решение за изменение на Акта за
избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи
преки избори.
Докладва: Йорданка Ганчева
3. Доклад

относно

писмо

на

Министерството

на

правосъдието за изпълнение на решение на Европейския съд по
правата на човека
Докладва: Румяна Сидерова
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладва: Катя Иванова
5. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Севинч Солакова, Цветозар Томов
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6. Доклад относно провеждане на обществена поръчка за
самолетни билети.
Докладва: Кристина Стефанова
7. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова – Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова.
ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Росица Матева, Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги. В
залата присъстват 15 членове на Централната избирателна комисия.
Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 17 юли 2018 г.
Уважаеми колеги, предлагам ви следния проект за дневен
ред:
1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладчик е господин Александър Андреев.
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2. Доклад във връзка с решение за изменение на Акта за
избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи
преки избори.
Докладчик е госпожа Йорданка Ганчева.
3. Доклад относно писмо на Министерството на правосъдието
за изпълнение на решение на Европейския съд по правата на човека.
Докладчик е госпожа Румяна Сидерова.
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладчик е госпожа Катя Иванова.
5. Доклади по писма с докладчици госпожа Ганчева, госпожа
Нейкова и госпожа Солакова.
6. Доклад относно провеждане на обществена поръчка за
самолетни билети.
Докладчик е госпожа Кристина Стефанова.
7. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред?
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Госпожо председател, моля да ме
включите в т. 5: Доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
господин Томов.
Други колеги? Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и
допълнен дневен ред.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
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Сюлейман,

Румен

Цачев,

Румяна

Стоева-Сидерова,

Севинч

Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, преди да преминем към точка първа бих искала да ви
информирам, че от днешното заседание по обективни причини
отсъстват господин Пенев, господин Баханов, господин Христов,
госпожа Грозева, госпожа Матева и госпожа Цанева.
Информира ме, че закъснява госпожа Мусорлиева.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния
ред:
1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило по електронната поща заявление с вх. № МИ-10-23 от
11.07.2018 г. за отстраняване на член на Общинска избирателна
комисия Брезово.
Писмото е подадено от Галин Дурев като пълномощник на
госпожа Корнелия Нинова, представляваща коалиция БСП – Лява
България. В заявлението се твърди, че член на Общинската
избирателна комисия Стоянка Минчева Стоянова е понесла
наказателна отговорност по наказателно дело НОХД № 2557 от
2017 г. на Пловдивския районен съд за извършено престъпление по
чл. 311, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 3 и ал. 4, във връзка с ал. 1 от
НК, като за същото прилага и протокол от проведеното заседание на
Пловдивския

районен

съд,

Десети

наказателен

състав

от

20.04.2017 г., с което госпожа Стоянова се е признала за виновна и е
сключила споразумение с районния прокурор за налагане на
наказание „пробация“ за извършените от нея престъпления.
Самият протокол е постъпил с писмо, което ще ви докладвам
в случая не в точка „Доклади по писма“ от Общинската избирателна
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комисия, подписано от заместник-председателя и секретаря, с което
ни уведомява, че на 13.07.2018 г. е насрочено заседание на
Общинската избирателна комисия – Брезово, като в тази връзка
поставят два въпроса:
- Госпожа

Стоянка

Минчева

Стоянова

като

член

на

Общинската избирателна комисия – Брезово, тъй като е сключила
споразумение с прокуратурата за умишленото престъпление, което е
извършено и е наложено наказание „пробация“, следва ли да участва
в заседанията на Общинската избирателна комисия или не и да
гласува?
На второ място, при вземане на решенията от ОИК по чл. 342,
ал. 4 във връзка с чл. 421 ал. 1, т. 4 от ЗМСМА за прекратяване
пълномощията на кмет, тъй като на нещо също в тази връзка и със
същия протокол му е наложено наказание, следва ли да участва в
гласуването и обезсилването на удостоверението за избор на кмет?
Заседанието е било проведено на 13.07.2018 г., а днешното
заседание, на което аз докладвам, тъй като междувременно са
пристигнали останалите документи, го докладвам сега. Считам, че в
случай, дори и да е проведено заседание, то по отношение на
участието на госпожа Стоянова би следвало да не се вземе предвид
нейното участие.
Но във връзка с постъпилите документи, включително
протоколът, който е приложен от Общинската избирателна комисия
не само от представляващия БСП – Лява България, който ни е
сезирал с неговото заявление, считам, че са налице основанията на
чл. 80, ал. 3, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс и
следва да прекратим пълномощията на този член на Общинската
избирателна комисия.
Аз съм подготвил и писмо, което да изпратим до съответната
политическа сила, с което да може те вече да определят друго лице,
което да бъде назначено на мястото на госпожа Стоянова.
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Проектът на решението е качен във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали от днешно заседание, а именно това е
проект № 5074. Можете да го погледнете и, ако трябва нещо да
добавим в него и да го допълним.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Андреев.
Колеги? Не виждам желаещи за коментари.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев. Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 5104-МИ/НР.
Колеги,

сега

подлагам

на

гласуване

писмото

до

политическата сила за излъчване на нова кандидатура за член на
ОИК.
Моля, гласувайте.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев. Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във връзка с изпратеното
запитване от Общинската избирателна комисия, което аз ще
присъединя към преписката, предлагам да им изпратим един кратък
отговор, че с наше решение от днешна дата са прекратени
пълномощията на члена на Общинската избирателна комисия и той
няма основание вече за участие в работата на ОИК.
Просто съвсем кратко и да препратим нашето решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Андреев.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев. Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпахме точка първа от дневния ред.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклад във връзка с решение за изменение на Акта за
избиране на членове на Европейски парламент чрез всеобщи
преки избори.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Колеги,

информация

относно

изменението на изборното законодателство е получена с преписка с
вх. № ЕП-03-1/12 от 16.07.2018 г. и вх. № ЦИК-07-112 от
12.07.2018 г. По моя молба те бяха изпратени за запознаване по еmail-ите за ваше улеснение.
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Докладвам ги за сведение и евентуално за следене на
процесите, свързани с реформата на изборното законодателство, тъй
като тази реформа касае и изпълняването на нашите правомощия.
Единият документ съдържа доклад от заседание на Работна
група „Общи въпроси“, което е проведено на 13.07.2018 г. и ни
информират, че следващото заседание – вече под австрийско
председателство – ще бъде на 07 септември 2018 г., като сочат кои
досиета са били разгледани, работната програма на австрийското
председателство е била обсъдена и най-важното, което касае според
мен

Централната

избирателна

комисия,

че

по

т.

Разни

председателството е информирало, че постигнатият от българското
председателство компромис е бил гласуван в пленарна зала на
04.07.2018 г. – това е по отношение на изборното законодателство –
като е одобрило на 11.07.2018 г. от Съвета ЕКОФИН и е приел
реформата на 13.07.2018 г.
Текстът е публикуван вече в официален вестник на
16.07.2018 г., след което се очаква да влезе в сила, след като всички
държави-членки на Европейския съюз завършат националните си
ратификационни

процедури.

Към

преписките

е

приложена

информация относно какво е одобрено с решението, като аз вчера в
оперативен порядък се свързах с госпожа Екатерина Ангелова, за да
я попитам дали се очаква, въпреки че по мое мнение като докладчик,
не следва да предприемаме никакви действия, приемаме към
момента за сведение и се очаква правителството да започне
процедура по ратификация на това решение.
Докладвам ви го за сведение и запознаване.
Това е по тази точка, госпожо председател.
Преписките съдържат информации и по други досиета, по
които ние сме получавали информации и които са полезни с оглед
работата, която извършва Централната избирателна комисия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Колеги, с това изчерпахме точка втора от дневния ред.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
3. Доклад

относно

писмо

на

Министерство

на

правосъдието за изпълнение на решение на Европейския съд по
правата на човека.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № Н С-04-11/1, макар че според мен неправилно е
написан с 1 като индекс, от 16.07.2018 г. от Министерство на
правосъдието, началник отдел, с което ни уведомяват за процедурата
за следене на българското законодателство в изпълнение на решение
на Европейския съд по правата на човека във връзка с касиране на
изборите в 23 секции на територията на Република Турция с
Решение № 2 на Конституционния съд от 2010 г., конст. дело № 10
от 2009 г.
По-специално в това писмо се поставят въпроси, които са
свързани с българското законодателство, а именно следните две
групи въпроси. Предвид констатациите на Европейския съд по
правата на човека, че лицата, които са подали жалбата, послужила
като основание за постановяване на решенията на Европейския съд,
които са 102 на брой, са се оплакали от решението на
Конституционния

съд

и

изпълнение

вече

на

Централната

избирателна комисия, с което без да има съответни разпоредби в
българското законодателство, са касирани изборите в тези 23
секции, без да има изрични и ясни, нарочни изисквания, каквито са
вписани в това решение на Конституционния съд. Секциите са 22, а
в 23-тата Европейският съд ни информира, че може би има някакви
индикации за нарушения.
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Предвид горното би било полезно вашите власти да преценят
дали е необходимо да се измени Изборния кодекс, като се предвиди
възможността в случай на анулиране на вота в една или повече
избирателни секции да се провеждат нови парламентарни избори за
народни представители - само за тези секции, една или повече.
Втората група въпроси е следната. „Освен това, тъй като
нарушенията на правата на жалбоподателите се дължи отчасти на
факта, че резултатите от изборните секции са анулирани на
основание изисквания, които не са ясно предвидени в националния
закон, би било полезно да се предостави информация за действащите
формални законови изисквания по отношение на различните видове
списъци на избиратели, съставлявани по време на избори, особено
по отношение на избирателни секции, разкрити извън страната“.
Това са двете групи въпроси. Към днешна дата ви го
докладвам за сведение, за да мога на следващо заседание да ви
предложа наше писмо-отговор, защото очевидно от министерството
очакват нашия анализ, както е първата част от писмото, така, както
беше по делото на Венцислав Тодоров – понеже за мен той знакова
фигура и други – и приехме такова становище на Централната
избирателна комисия. Може би преди две или три седмици
изпратихме нашия отговор.
Трябва да се проследи промяната в законодателството,
доколкото има възможност. Предполага се за това, което ни питат,
че в някои законодателства има предвиден повторен избор. Но там
имат двуседмичен срок, за да могат да се обжалват резултатите и,
ако се стигне до касиране на резултатите в някои секции, се
провежда повторен избор.
Трябва да поразсъждаваме на съответно заседание според
мен по тези въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
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Колеги, с това изчерпахме точка трета от дневния ред.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка четвърта от
дневния ред:
4. Доклади по дела, жалби и сигнали и административнонаказателни преписки.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ
Определение

ИВАНОВА:
№

административен

9657
съд

Уважаеми
от

–

III

колеги,

13.07.2018

г.

докладвам
на

Отделение,

ви

Върховния

постановено

по

административно дело № 7517 от 2018 г.
Докладва ви го за сведение и запознаване. Само припомням,
че същото дело беше образувано пред ВАС по частна жалба на
господин

Цоневски

срещу

Определение

на

Пловдивския

административен съд по адм. дело № 1172 от 2018 г. А делото пред
Пловдивския административен съд е по искова молба на господин
Цоневски

срещу

ЦИК

с

правно

основание

по

Закона

за

отговорността на държавата за вреди – ЗОДОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, изчерпахме точка четвърта от дневния ред.
Преминаваме към точка пета от дневния ред:
5. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Ганчева.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, тази точка ви я докладвам
за сведение и запознаване със справката, която се изготви от
господин Пенев, се намира във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали

и

съгласно

наши

протоколни

решения

съдържа

информация по отделните видове избори, така, както беше поискана
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информацията от заявителката, и в частта, която препратихме до
общините.
Може би за следващото заседание ще ви помоля за кратичка
справка, от която да е видно точно по общини и как, защото според
мен ние имаме такова протоколно решение, но за по-голяма яснота и
с оглед запознаване от Централната избирателна комисия.
Това е за сведение.
На второ място, към момента продължават да пристигат
текстовите документи във връзка с тестовата кампания, която се
провежда по отношение на криптотула във връзка с точката за
контакт. Преди малко в оперативен порядък се свързах с отговорния
служител от "Информационно обслужване" АД – господин Станев –
във връзка с тази тестова кампания. Бях уведомена, че към момента
информацията се обработва все още и с оглед размяната на тестови
инструменти – така да го кажа – когато бъдат финализирани нещата,
ще се представи на вниманието на Централната избирателна
комисия, както и при предходни такива кампании, обобщена
информация и варианти в случай че е необходимо да предприемаме
някакви действия по отношение на тази тестова кампания.
Към момента те пристигат, както знаете, и на адреса на ЦИК
и на контактната точка, като в Деловодството на ЦИК под един общ
номер, съгласувано с председателя, се завеждат тези преписки.
Докладвам ви вх. № ЦИК-04-01-40 от 17.07.2018 г. Колеги,
това е препратено от Постоянното ни представителство във Виена.
Това е вербална нота по отношение на наблюдение на избор в
Швеция, като информацията съдържа и приложена информация на
английски.
Тъй като според мен се съдържа ценна информация с оглед
системата, начина на устройство, регистрацията на избирателите,
съм възложила превод и на следващото заседание ще ви докладвам
по-подробно тази преписка.
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Това е, госпожо председател.
Колеги, като докладчик с оглед разискванията извън
микрофон, аз се обосновах е превода, който като докладчик
прецених, че следва да бъде извършен в Централната избирателна
комисия, тъй като резолюцията на председателя е „По преценка на
докладчика“.
В тази преписка се прилага информация, която е на
английски, която касае, доколкото в рамките на този мандат общото
становище на ЦИК е да събира, да обобщава информация по
отношение на изборите в други държави с оглед уточняване на
нашите правомощия. Именно документът, който е от девет страници
на английски, съдържа такава информация. Така че аз като
докладчик считам, че следва да бъде преведен този документ.
Не го предлагам за гласуване, тъй като резолюцията е по моя
преценка. Ако счетете, госпожо председател, че е необходимо да го
гласуваме, моля да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не считам, че подобен тип документи
трябва да бъдат автоматично давани за превод. Аз считам, че има
достатъчно членове на ЦИК, които владеят езика и на който е на
доклад, би могъл да направи кратко резюме и, ако колегите решат,
че някои от тези документи съдържа нещо толкова значително, че да
го имаме и на български език, тогава следва да се правят тези
разходи. Тук става въпрос за икономия. Те могат да ни заливат с
такива документи за всевъзможни избори и ние да ги превеждаме,
без никой да ги поглежда след това, което според мен не е
оправдано.
Предлагам да не бъде давано за превод, освен ако не бъде
мотивирано от съответния докладчик. Тук не говоря за този
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докладчик, а като принцип за в бъдеще – защо даден документ да
бъде преведен и предоставен на ЦИК. Предлагам дотогава да бъдат
просто преразказвани кратко и да се прави резюме на тези
документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Кратка реплика на колегата Ивков.
Като докладчик мисля, че достатъчно добре си обосновах
предложенията защо да бъде направен преводът на председателската
преценка. Считам, че съгласно Конституцията на Република
България официалният език в Република България е българският
език. Всички документи, които влизат под каквато и да била форма –
многократно съм изразявала това становище – от държавен орган,
следва да бъдат превеждане на български, още повече считам, че
никъде съгласно изборното законодателство и в специалния закон
няма изискване член на ЦИК да знае английски език.
Така че, госпожо председател, аз поддържам становището си,
че такива документи, които още повече са препратени от
Министерството на външните работи и касаят пряко дейността на
Централната избирателна комисия, следва да бъдат превеждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Други колеги? Не виждам.
Колеги, има различно разбиране в ЦИК дали трябва да се
извърши този конкретен превод или не. Госпожа Ганчева обоснова
своята теза, господин Ивков обоснова своята теза. Мисля, че всички
вече формирахме вътрешното си убеждение. При наличие на
различни схващания аз ще подложа на гласуване извършването на
превод.
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Колеги, който счита, че трябва да се извърши превод, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,

Румен Цачев,

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов);
против – 2 (Ивайло Ивков, Мартин Райков).
Предложението се приема.
Благодаря.
Колеги, както е практиката на Централната избирателна
комисия, нека да уведомим Обществения съвет за тази възможност
те сами да кандидатстват с наблюдатели.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев. Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман,

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч

Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Нейкова.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали е проект на писмо до министъра на
вътрешните работи, за което на предходното заседание говорихме да
се изпрати с искане за информация докъде са стигнали дейностите
по проекта, по който отговорна институция е Министерството на
вътрешните работи. Мисля, че те бяха бенефициент по този проект
за

реализиране

идентификация.

на

националната

схема

за

електронна
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Моля да се запознаете с проекта. Проектът е с № 13196.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Нейкова.
Колеги, време за запознаване.
Уважаеми колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев. Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман,

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч

Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик –
госпожа Солакова.
Упълномощавам я и да води заседанието.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа има публикуван график за възлагане на обществената
поръчка за преводаческите услуги с посочените срокове.
Уведомявам за сведение, че и откриването, и публикуването
на профила на купувача на обявата и документацията е извършено
на 12 юли тази година.
Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-02-40 от 12.07.2018 г. –
писмо, подписано за главен счетоводител от администрацията на
Народното

събрание

с

приложени

оправдателни

счетоводни

документи за разходите за сметка на Централната избирателна
комисия в общ размер

1 896,77 лв. Това е за сведение на ЦИК и за

предоставяне на главния счетоводител за проверка и изплащане
съобразно наше протоколно решение.
Връщам на доклад писмо с вх. № ЦИК-09-128 от 04.07.2018 г.
Това е проектна документация за участие в състезателна процедура с
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предмет „осигуряване, наемане на специализирани устройства за
машинно гласуване“. Към докладната записка заедно с проекта на
документация са представени справките от 2017 г. по отношение на
стойностите

по договорите за отделните

видове избори и

информация за единичните стойности въз основа на общата цена по
договора.
Има една изготвена справка за дейностите и прогнозните
стойности за закупуване или наемане на специализирани устройства.
Но виждате, че в тази справка много от дейностите не са
остойностени, а други, които са остойностени, ние нямаме и
информация, а само въз основа на справката, която през 2017 г. е
изготвена или е извършено. Знаете, че и в Централната избирателна
комисия този въпрос е поставян по време на обсъжданията и са
разглеждани на въпрос на народен представител през 2016 г.
Министърът на икономиката има изготвен писмен отговор въз
основа на извършено проучване след проведените процедури за
възлагане в изборите по Изборния кодекс от Министерския съвет,
съответно от Централната избирателна комисия. В този писмен
отговор има справка за проучване и в други държави по отношение
на стойностите на специализираните устройства.
Наред с това, макар и справката да не е подписана, тя
съдържа

една

забележка

с предложение за

определяне

на

прогнозната цена за закупуване и доставка на специализирани
устройства за машинно гласуване, да се възложи обществена
поръчка по реда на чл. 26. Ако не са го преместили в днешна папка,
значи е в папката от 4 юли. На 5 юли е докладвано.
С оглед на общото ни мнение, че този въпрос следва много
внимателно да се обсъжда на работно заседание, от проведен
разговор с господин Желязков разбрах, че към днешна дата той има
готовност да ни предостави документацията за възлагане на
определяне на прогнозна цена за закупуване и доставка в страната и
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чужбина или само в страната на не по-малко от 12 500
специализирани устройства за машинно гласуване.
Пак казвам, с оглед на това, че докладната и документацията
с приложенията не съдържат никаква информация по отношение на
прогнозните стойности за закупуване и при обсъждането е добре да
имаме цялостната информация, и стойности, както за наемане, така и
за закупуване, за да може да се вземе най-целесъобразното решение,
аз ви предлагам да възложим на администрацията да изготви в
окончателна редакция и да представи на вниманието на ЦИК тази
документация за възлагане на изготвянето на прогнозната цена за
закупуване и заедно и двете документации да бъдат предмет на
обсъждане на работно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев. Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,
Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,

Румен

Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, връщам обратно на
доклад писмо с вх. № ЦИК-09-123 от 27.06.2018 г., а заедно с това и
писмо с вх. № ЦИК—0-123/1 от 16.07.2018 г. Това е във връзка с
предложението за изменение и допълнение на Вътрешните правила
за определяне на изплащане на възнагражденията на членовете на
Централната избирателна комисия.
Предлагам след заседанието в работна група да обсъдим
въпроса, за да може в следващото заседание да одобрим
предложените правила за изменение и допълнение.
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Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-551/2 от
16.07.2018 г. На предишното заседание ви докладвах едно такова
писмо във връзка с проучване, за което администрацията е дала
заявка за участие в това проучване. Възложихме на администрацията
да ни предостави информация. Госпожа Манолова до този момент
не е предоставила такава.
Поставям и въпроса по вх. № ЦИК-09-138 от 09.07.2018 г.
Това е информацията за извършване на инвентаризация на
информационно-комуникационните ресурси на административните
органи. Отново само обръщам внимание, че и този въпрос подлежи
на обсъждане – може би по-нататък в заседание на работна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Уважаеми колеги, с това изчерпахме точка пета от дневния
ред.
Господин Томов го бях записала в тази точка, но няма да
докладва, тъй като преписката вече е представена на вниманието на
Централната избирателна комисия.
Колеги, продължаваме с точка шеста от дневния ред:
6. Доклад относно провеждане на обществена поръчка за
самолетни билети.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги,
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно
заседание е публикувана проектодокументация и докладна записка
относно възлагане на обществена поръчка с предмет „осигуряване
на самолетни билети и медицински застраховки за сметка на
лицензиран застраховател, за превоз по въздух на пътници и багаж
при служебни пътувания на членове на Централната избирателна
комисия, служители от администрацията на ЦИК, придружаващите
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ги лица при служебни пътувания в страната и чужбина, както и
предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията,
хотелски резервации, настаняване е трансфер“.
Докладната записка е придружена от справка за платените
суми по договор № 21 от 19 юли 2017 г., както и платените фактури
без договор със същия предмет. Към 4 юли сумата, надвишаваща
договорената сума, е 24 583,95 лв.
Предлага се да се открие обществена поръчка по реда на чл.
20, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 186 и 195 от Закона за обществените
поръчки. Подготвената проектодокументация е допълнена вече с
конкретните дати, съобразени с индикативния график, изготвен за
предходно заседание.
Както вече знаете, на 5 юли е публикувано съобщение за
прекратяване на обществена поръчка по чл. 193 от Закона за
обществените поръчки, след което е бил тридневен срокът за
обжалване, който е изтекъл.
Колеги, предлагам да одобрим предложението с решение, да
открием възлагане на обществена поръчка с посочения предмет, да
одобрим документацията така, както е представена, да определим за
отговорни

длъжностни

лица

Николай

Желязков

и

Милена

Радославова и да възложим на тези лица да публикуват обявата, да
изпратят до регистъра на Агенцията за обществени поръчки за
публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка и
да осъществят дейностите, свързани с възлагането на обществената
поръчка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Стефанова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на решение.
Режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Цветославова

Цанкова-Стефанова,

Мария

Бойкинова,

Мария

Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – 1 (Румен
Цачев).
Решението се приема.
Решението има № 5105.
Колеги, няма да подлагам на гласуване другите предложения,
доколкото те са включени в диспозитива на току-що взетото
решение.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание в четвъртък, 19 юли 2018 г.,
от 10,30 ч.

(Закрито в 11,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Стенограф:
Божидарка Бойчева

