ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 657
На 2 август 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклади по писма.
Докладват: Александър Андреев, Таня
Цанева, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Иванка Грозева
1.а. Доклади
относно
искания
за
изплащане
на
възнаграждения на ОИК.
Докладват: Емануил Христов, Владимир
Пенев
2. Доклади относно провеждане на обществени поръчки за
самолетни билети и за преводачески услуги.
Докладват:
Владимир
Пенев,
Бойчо
Арнаудов
3. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладва: Владимир Пенев
4. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия
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Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мартин Райков, Росица Матева и Румяна Стоева-Сидерова.
Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 2 август 2018 г.
Колеги, заседанието ни ще бъде по-кратко за разлика от
работата ни по работни групи след заседанието, която изисква и
много сериозно внимание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: т. 1.
Доклади по писма с докладчици господин Андреев, госпожа Цанева,
господин Сюлейман, господин Цачев; т. 2. Доклади относно
провеждане на обществени поръчки за самолетни билети и за
преводачески услуги с докладчици съответно господин Пенев и
господин Арнаудов; т. 3. Доклади относно постановления на
прокуратури с докладчик господин Пенев; и т. 4. Разни с докладчик
аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да ме включите в докладите по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Грозева.
Заповядайте, господин Христов.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: За възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще включим
нова точка 1.а. - Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения от ОИК.
Други? – Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Да ви помоля да ме включите в така
създадената нова точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Пенев.
Други предложения? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред,
бих искала да ви информирам, че от днешното заседание по
обективни причини отсъстват госпожа Мусорлиева, госпожа
Солакова, госпожа Ганчева, госпожа Матева, госпожа Сидерова,
госпожа Стефанова, господин Ивков и господин Райков.
Обади се, че ще закъснее за заседанието господин Баханов.

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на точка
първа от дневния ред:
1. Доклади по писма.
Първи докладчик в залата е госпожа Цанева – заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, пристигнало
по електронната поща с вх. № ЦИК-07-118 от 1 август т.г. Писмото е
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от Института за публична администрация, ситуирана в Англия.
Досега са ни предлагали семинари, които не са били в сферата на
нашата дейност. Сега за първи път предлагат семинар, който е
едноседмичен и започва на 17 септември 2018
г., на тема
„Организация на изборните процеси“, а през м. декември на тема
„Ключови проблеми във връзка със социалните медии и фалшивите
новини“.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Цанева.
Продължаваме със следващ докладчик господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-23-3 от 1 август 2018 г. в
Централната избирателна комисия е получено писмо от заместникпредседателя на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество господин Антон
Славчев. Той се обръща към нас, за да му предоставим заверено
копие от решение на общинската избирателна комисия в Чепеларе, с
което е обявен за избран кметът на общината от произведените
избори през м. октомври 2015 г. Това е необходимо в изпълнение на
постановление на прокурорска преписка № 751 от 2018 г. по описа
на Специализираната прокуратура и на основание чл. 26, ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество.
Във връзка с това съм възложил на колегите да изнамерят в
нашия архив тези изборни книжа и материали, които се намират при
нас и сме ги приели от общинската избирателна комисия след
произведените местни избори през 2015 г. Подготвил съм проект на
писмо, с което предлагам да им предоставим заверено копие от
решение № 172-2138-МИ от 1 ноември 2015 г., с което ОИК –
Чепеларе, област Смолян обявява за избрана за кмет госпожа Славка
Василева Чакърова – за избрана на втори тур от произведените
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избори за общински съветници и кметове през м. октомври-ноември
2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Това бяха вашите доклади.
Следващ докладчик е господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви докладна
записка. Изготвени са проект на правила за дейността на
учрежденския архив в Централната избирателна комисия. На този
етап докладвам правилата – има ги във вътрешната мрежа – за
сведение, за запознаване и впоследствие за обсъждане – може би
първо в работна група, и за приемане във връзка със съвместната ни
работа с Централния държавен архив и предписанията, които имаме
при извършените проверки.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, онова, което ще направя, е да помоля
администрацията да изпрати проекта на тези правила ведно с
протокола от Агенция „Държавен архив“ до всички вас, за да можете
да се запознаете.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Докладна записка от госпожа Манолова във
връзка със заемане длъжността „Главен специалист – домакин“.
Предлага се да се осъществи среща и запознаване с господин Стоян
Русинов относно въвеждане в работата на Румен Младенов, който
вече заема тази длъжност. Между другото, разговаряно е със Стоян
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Русинов. Той би могъл да дойде. Има дейности, с които не е
запозната администрацията в момента – складовете, наличности и
въобще как се осъществява работата. Затова колеги, ако сте
съгласни, можем да отговорим утвърдително на това предложение.
Съответно ще бъде сключен договор с господин Русинов за времето
и работата, която той ще извърши. Договорът и докладната се
намират във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, само едно пояснение. Запозната съм с тази докладна
записка. Разбира се, материалните активи, които се водеха на
господин Русинов, са издадени на комисия. Тук става дума за полесно усвояване на правилата и процедурите, по които домакинът
досега е действал и които разбира се и правомощията преди това
бяха в компетентностите на господин Русинов.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направените
предложения, ведно с одобрение и сключване на този договор.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, във връзка с току-що направения доклад
ми позволете един мой доклад.
Моля ви да одобрим заповед, с която определената със
Заповед № 90 от 25.05.2018 г. комисия в съответния състав, да
извърши предаване на новоназначения главен специалист – домакин,
на приетите при прекратяване на трудовия договор на господин
Русинов описи на имуществото на ЦИК и техническия носител с
информация, подробно описани в приемо-предавателния протокол.
Заповядайте по този повод, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Има една техническа грешка в края на
първата точка, която ще бъде отстранена. Колеги, в заповедта е
записано да бъдат предадени описите. Считам, че не се предават
описи, а се предават стоково-материални ценности. В този смисъл да
бъде коригирана заповедта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Цачев. Много уместна забележка.
Уважаеми колеги, подлагам на одобряване заповедта ведно с
корекцията, направена от господин Цачев.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Господин Цачев, извинявайте, че се намесих, но преписката
беше свързана. Моля, продължете.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладна записка от госпожа
Манолова във връзката със заетата вече длъжност главен специалист
– домакин. Във връзка с обезпечаване на неговата работа се предлага
да бъде създадена електронна пощенска кутия, предоставяне на
мобилен апарат със СИМ-карта за работата му, както и изработка на
визитни картички, каквито имат и другите членове в
администрацията. Разходите за изработка на визитни картички са в
размер на 24 лв.
Предлагам да приемем това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
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Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-02-45 от
1.08.2018 г. От Народното събрание са ни изпратили 2 бр. фактури
на обща стойност 74,30 лв. за извършени куриерски услуги за м. юли
2018 г. Приложени са и фактурите. Извършена е справка от нашето
счетоводство и са засечени извършените пратки.
Предлагам да одобрим така посочената сума по фактурите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Цачев.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към следващ докладчик – госпожа Грозева.
След това ще върнем на господин Андреев.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-15-2 от 1 август 2018 г. е
пристигнало писмо от общинската избирателна комисия – Монтана,
с което ни уведомяват, че съгласно процедурно решение на ОИК –
Монтана от 26.07.2018 г. ни изпращат заверено копие – даже те са
изпратили оригинала, от постановление за спиране на досъдебно
производство по описа на Районно управление – Монтана. В
диспозитива на постановлението има изричен текст – препис от
постановлението да бъде изпратен на Централната избирателна
комисия.
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Докладвам ви го за сведение. Иначе има и преписка за
изплащане на възнаграждение, но тя в момента е при финансовия
контрольор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
И следващ докладчик е господин Андреев – заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, връщам на
доклад писмо, получено с вх. № ЦИК-07-117-1 от 27 юли 2018 г., с
което господин Хан ни кани като Централна избирателна комисия да
обсъдим възможността за участие в Асоциацията на държавите с
пропорционална избирателна система. Писмото и преводът са
качени в моята папка от 31 юли 2018 г., когато беше заседанието.
Като към него допълнително е постъпило второ писмо със същия вх.
№ ЦИК-07-117-2 и 3 с превода от 2.08.2018 г., с което дава
допълнителни разяснения във връзка с целите, които асоциацията ще
си постави.
От самото писмо се разбира, че той членува или представлява
Асоциация на международните наблюдатели, която обаче не се знае
къде точно е ситуирана. Може би в Пакистан е като седалище и
такъв той го представлява като директор и учредител. С него той
дава допълнително разяснение, защото счита, че е добре да се
направи такава асоциация на държавите с пропорционална
избирателна система и какво би могло да допринесе допълнително
участието на България като държава и институцията изрично се сочи
във второто писмо.
В предходното заседание аз го бях докладвал за сведение и
запознаване. Така или иначе считам, че Централната избирателна
комисия по отношение на самата пропорционална система няма как
да вземе участие по някакъв начин, тъй като това е въпрос и на
политическо решение във връзка с организацията на
законодателната власт и на другите държавни органи в страната.
Затова считам, че ние няма как да се произнесем.
Във връзка с това на миналото заседание беше застъпено
становище евентуално писмото да бъде препратено на другите
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органи, които биха могли да имат компетентност. Аз не бих
направил такова предложение. Бих го оставил за сведение, но ако
Централната избирателна комисия реши да го изпратим, то с едно
придружително писмо бихме могли да го изпратим. Според мен
лично, ако трябва на някой да се изпраща, то би било редно да бъде
изпратено на Народното събрание, тъй като реално погледнато става
въпрос за пропорционална избирателна система за избор и на
законодателната власт, където участват и партиите, съответно
представителността на кандидатите, което би могло да заинтересува
отделните политически сили и законодателя, но ако има друго
предложение, бихме могли и към други органи да го изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев.
Колеги? – Не постъпват предложения в залата, господин
Андреев, което означава, че по вашето предложение тази преписка
остава за сведение.
Моля, продължете.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо с вх. № ЕП-04-01-2 от 2.08.2018 г. от заместникминистър на външните работи. Адресирано е до госпожа Ева Митева
– директор на Дирекция „Законодателна дейност и право на
Европейския съюз“ в Народното събрание, и към Централната
избирателна комисия – в случая е посочена госпожа Мусорлиева
като заместник-председател, тъй като към момента тя е била
председателстваща комисията.
В писмото, както вие ще се запознаете – то също е качено във
вътрешната мрежа – става въпрос за приетото решение за изменение
на Акта за избиране на членове на Европейския парламент и
въведените промени с това решение, като се поставят два основни
въпроса, по които се очаква отговор. Аз сега ще ги кажа, за да се
запознаем. Ще го върна на доклад на следващо заседание, тъй като
срокът е до 24 август 2018 г., в който евентуално би трябвало да се
отговори.
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Двата въпроса обаче са свързани преди всичко с взимането на
решение от страна на законодателната власт, тъй като едното е: Кога
се очаква вътрешното одобряване на решението от съответната
държава – членка Република България; на второ място: След
влизането на решението в сила колко време ще бъде необходимо за
неговото изпълнение преди изборите за Европейски парламент през
2019 г. Това е свързано при всички случаи с изменение евентуално
на вътрешното законодателство, а именно на Изборния кодекс, ако
се налага такова да бъде направено, и в какви срокове това ще се
случи.
Ние като правоприлагащ орган не бихме могли да дадем
отговор на тези въпроси. Независимо от това, нека да се запознаят
всички колеги. Ще го върна в следващото заседание, за да вземем
решение вече какво да отговорим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка първа от дневния
ред.

Преминаваме към разглеждането на:
1.а. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Първи докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, получили сме комплект материали от общинската
избирателна комисия – Търговище, във връзка с проведени три
заседания и три дежурства преди самите заседания за подготовка на
заседанията. И трите заседания са проведени на различни дати.
Първото е на 28 юни 2018 г., второто е на 5 юли 2018 г. и третото е
на 13 юли 2018 г. Става въпрос за освобождаване на общински
съветници и заемане на мястото от следващи. Макар и през една
седмица, но става въпрос за различно подаване на документите.
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Прегледах материалите. Приложени са всички необходими
документи – протоколи, искания и т.н., така че всичко е наред.
Затова предлагам да изплатим три възнаграждения за заседания на
датите, които посочих. На първото заседание на 28.06.2018 г. са
присъствали заместник-председател, секретар и седем членове. На
второто заседание са присъствали също заместник-председател,
секретар и седем членове, а на третото заседание са присъствали
само заместник-председател и седем членове, като са избрали един
от членовете да подпише документите за секретар.
Дежурствата съответно са дадени един ден преди трите
заседания: на 27 юни 2018 г. от заместник-председател и секретар,
на 4 юли 2018 г. – от заместник-председател и секретар, и на 12 юли
2018 г. – от заместник-председател и член. Тъй като всички
документи са изрядни, предлагам Централната избирателна комисия
да вземе решение, че е съгласна да изплатим възнагражденията за
тези проведени заседания и дежурства. Има приложена съответната
справка за контрол, така че предлагам да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Втори докладчик по тази точка е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ МИ-27-118 от 31 юли 2018 г. от общинската избирателна комисия
– Кърджали. С това писмо е направено искане за изплащане на
възнаграждения на членове на общинската избирателна комисия за
дадени две дежурства. Към писмото е приложена справка за
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дежурствата. Дежурствата са дадени на 6 юли и на 9 юли 2018 г. и са
били за оборудване на стая и пренасяне и подреждане на документи.
Първото дежурство е дадено от председател, секретар и член.
Второто дежурство – от същите лица.
Преписката е придружена с контролен лист за извършен
предварителен финансов контрол. Предлагам да одобрим изплащане
на възнагражденията за дадените дежурства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпахме и точка 1.а.

Преминаваме към точка втора:
2. Доклади относно етапа на провеждане на обществени
поръчки за самолетни билети и за преводачески услуги.
Първи докладчик е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, както знаете, със заповед е
назначена комисия – заповедта е № 137 от 31 юли 2018 г. – за
провеждане на обществената поръчка с предмет осигуряване на
самолетни билети. Комисията се събра на 31 юли 2018 г. в 14,15 ч. в
зала № 42. На заседанието първоначално присъстваше и
представител на единия от участниците, а именно „Атлас Травелс“
ЕООД. Всъщност както ви докладвах на предишното заседание,
четирима са кандидатите, които са подали документи. Това са
съответно „Фортуна-7 Туризъм ТР“ ООД, „Меркурий-97“ ЕООД,
„Клио травел“ ООД и „Атлас Травелс“ ЕООД.
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Установено беше, че всички постъпили оферти са
комплектувани с необходимите изискуеми документи. Техническото
и ценовото предложение бяха подписани съответно от членовете на
комисията и от представителя на „Атлас Травелс“ ЕООД по
отношение на офертите на останалите участници.
Бяха огласени ценовите предложения, след което приключи
публичната част на това заседание.
Комисията продължи своята работа като разгледа ценовите
предложения на участниците и беше установено следното: едно от
ценовите предложения, а именно на „Фортуна-7 Туризъм ТР“ ООД,
не отговаря на изискванията на документацията за провеждане на
обществената поръчка. Направеното ценово предложение е за всяка
една от таксите възнаграждението да бъде нула лева, докато
съобразно
одобрената
документация
изискването
е
възнаграждението да бъде цяло положително число, поради което
комисията взе решение този участник да не продължи участието си
по-нататък в процедурата.
Установено беше също, че „Меркурий-97“ ЕООД е направил
предложение съответно в ценовото си предложение за размер на
възнаграждението 30 лв. за единия вид такса, и 15 лв. за другия вид
такса, докато останалите двама кандидати – „Клио травел“ ООД и
„Атлас Травелс“ ЕООД са направили предложение за същите такси в
размер на по един лев, което предпостави да са налице условията на
чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, тъй като ценовото
предложение на кандидатите „Клио травел“ ООД и „Атлас Травелс“
ЕООД е с повече от 20 на сто по-благоприятно от това на
„Меркурий-97“ ЕООД, и това наложи да бъдат изпратени по
решение на комисията писма, с които на тези кандидати да се даде
възможност да обосноват направените от тях ценови предложения.
Писмата са съответно: до „Атлас Травелс“ ЕООД с изх. № ЦИК-0615/5 от 31 юли 2018 г., а до „Клио травел“ ООД е с изх. № ЦИК-0615/6 също от 31 юли 2018 г. Срокът, който им е даден, е съобразен с
разпоредбата на закона, а именно пет дни и изтича всъщност – би
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трябвало да изтече в понеделник, ако и на двамата кандидати са
връчени писмата. Към настоящия момент не знам дали са връчени на
двамата кандидати, но най-рано в понеделник би могъл да изтече
срокът.
Това налага и удължаване на срока на работата на комисията,
тъй като той първоначално е определен да изтече на 5 август, а няма
как да приключи работата на комисията дотогава. Затова
предложението ми е да удължим срока до 9 август 2018 г.
В заключение, бих искал да ви помоля, колеги, да одобрим
последващо изпращането на тези две писма до кандидатите, което бе
сторено с оглед оперативност. И също така одобряване на заповед, с
която се удължава срокът за работата на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Пенев.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване тези предложения.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Цветозар
Томов), против – 1 (Таня Цанева).
Предложението се приема.
Следващ докладчик по тази точка е господин Арнаудов –
заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моята папка за
днешното заседание се намира протокол от работата на комисия по
обществена поръчка за избор на преводаческа агенция – протокол
№ 2. Ще ви запозная накратко за какво става въпрос.
Комисията при преглед на документацията установи, че
техническите предложения на офертите и на трите дружества, които
са подали такива, отговарят на изискванията, съответно ги допуска
до следващ етап.
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При оценка на ценовите предложения, съгласно обявената
методика за оценка на офертите на допуснатите участници
комисията констатира, че ценовите предложения на двама от
участниците са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната
стойност на ценовите предложения на останалите участници по
същия показател, поради което и на основание чл. 72, ал. 1 от Закона
за обществените поръчки комисията реши да изпрати писма на тези
двама участника, с което да ги прикани да предоставят на комисията
подробни писмени обосновки за начина на образуване на ценовото
предложение в петдневен срок от получаване на настоящия
протокол.
Във връзка с това ви предлагам и проект на заповед, с която
срокът за работата на комисията да бъде удължен до 8 август 2018 г.,
както и да одобрим писмата. Доколкото виждам, те са изпратени
вече и е за последващо одобрение: двете писма, до двата участника.
Всичките документи са качени, както казах, в моята папка за
днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направените
предложения.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпихме точка втора от дневния ред.

Продължаваме с точка трета:
3. Доклади относно постановления на прокуратури.
Заповядайте, господин Пенев.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви преписка с вх.
№ НР-09-60 от 26 юли 2018 г. Касае се за постановление на Районна
прокуратура – Тутракан – за отказ да се образува досъдебно
производство. Преписката е била образувана във връзка със сигнал
за нарушения при гласуването в националния референдум,
произведен на 6 ноември 2016 г. и за осъществено гласуване повече
от един път.
При извършената проверка се установява, че в СИК 709 в гр.
Тутракан едно лице, което е имало право да гласува, е упражнило
правото си надлежно и е гласувало – описано е като гласувало по
всички правила, както следва.
В същия ден, тъй като съпругата на това лице е била със
заболяване и не е могла да отиде в секцията да гласува, същата е
била по съответния ред включена в подвижна избирателна секция и
е била посетена в дома й, за да упражни правото си на глас, но тъй
като е била неподвижна, се е наложило нейният съпруг да й помогне
при упражняването на правото й на глас, т.е. да бъде придружител.
Вместо обаче да бъде вписан в списъка за придружители,
както би следвало, по погрешка от секретаря на секционната
комисия е дописан в избирателния списък, поради което и
всъщност фигурира като два пъти гласувал, макар че не е упражнил
два пъти своето право на глас, а се е подписал в този списък със
съзнанието, че се подписва като придружител.
Поради тази причина с постановлението се отказва
образуването на досъдебно производство и се прекратява също така
преписка с вх. № 8218 на Районна прокуратура – Тутракан, на
основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В частта за прекратяване
постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок. Постъпило е
на 26 юли 2018 г., т.е. евентуално би трябвало днес да решим, ако
ще обжалваме. Аз лично ви предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Има ли други становища? – Не виждам.
Остава за сведение.
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Колеги, преминаваме към последната точка от дневния ред:
4. Разни.
С мои доклади.
На първо място, уважаеми колеги, докладвам ви преписка с
вх. № ЕП-00-4 от 1 август 2018 г. В отговор на наше писмо въз
основа на протоколно решение от предходното заседание,
поканихме представител на партньора ни „Информационно
обслужване“ АД, да участва заедно с мен в семинара, свързан с
киберсигурността на предстоящите през 2019 г. избори на
25 септември 2018 г. С това писмо „Информационно обслужване“
АД ни информира, че определеното от тях лице е господин
Александър Станев.
За сведение.
На второ място, колеги, ви докладвам вх. № ЦИК-00-580 от
1 август 2018 г. Това е писмо от „Информационно обслужване“ АД в
отговор на наше запитване по повод интервю на тема
киберсигурност за изготвяне на отговори по поставените
предварителни въпроси.
Колеги, към днешна дата е за сведение и запознаване. Аз
осъществих връзка с „Информационно обслужване“ АД, тъй като
няма тяхно предложение за отговор по т. 1 от така предложените
примерни въпроси, да допълнят своето становище и с отговор на
т. 1. Тогава мисля, че до следващото заседание вече ще мога да
предложа техните отговори заедно с допълнителни мои, които да
подложа на обсъждане и евентуално гласуване от Централната
избирателна комисия.
На трето място, колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00-577 от
31.07.2018 г. Това е информация, че 10 териториални структури на
НАП са с нови сметки от 1 август т.г.
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Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия. Припомням ви, че продължаваме
работа по работни групи.
Свиквам следващото редовно заседание на комисията на
7 август 2018 г., вторник, в 10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
За СЕКРЕТАР:
Румен Цачев

Стенограф:
Цвета Минева

