ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 699
На 10 януари 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Предложение за изменение на устава на A-WEB.
Докладват: Росица Матева, Мария Мусорлиева
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Камелия Нейков, Румен Цачев,
Метин Сюлейман, Емануил Христов,
Александър Андреев
3. Доклад относно обществена поръчка за таксиметрови
услуги.
Докладва: Владимир Пенев
4. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Севинч Солакова,
Катя Иванова, Росица Матева
4а. Доклад относно решение на ЦИК за отваряне на
окончателния доклад по договор за пазарно проучване за машинно
гласуване.
Докладва: Мартин Райков
5. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир
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Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева.
ОТСЪСТВАХА:
Ивилина Алексиева, Цветозар Томов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова.
Заседанието бе открито в 11,50 ч. и председателствано от
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на Комисията,
и госпожа Севинч Солакова – секретар.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добро утро,
уважаеми колеги! Моля да погледнете дневния ред и ако имате
предложения за промени, да ги заявите.
Заповядайте, уважаема госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите във втора
точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да ме включите в точката искания за
изплащане на възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Госпожо
Иванова?
КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите в доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
уважаема госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: В доклади по писма, ако обичате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Господин
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да ме включите в точката за
възнаграждения.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
нека да гласуваме така предложения и допълнен дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, точка първа – Предложение за изменение
на устава на A-WEB.
Точка 1. Предложение за изменение на устава на A-WEB.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
по първа точка съм качила всичко, свързано с устава на A-WEB. С
Правния отдел сме го изчели отново целия, сравнили сме го с така
действащия. Качила съм ви и старото становище на Правния отдел.
Абсолютно всичко е едно и също, с изключение на Глава шеста –
„Финанси”, която аз и Правният отдел не можем да преценим. Това е
единственото, което е различно от всичко, което сме обсъждали за
промяна на устава на A-WEB.
Всичко е качено във вътрешната мрежа. Глава шеста
„Финанси”, т. 23.5. „Бюджетът на членовете за провеждане на
заседания на A-WEB, като общо събрание, заседания…”, само това е
съвсем малко по-различно.
Ще ви моля да ги погледнете и очаквам вашите предложения
да го гласуваме ли, да ги приемем ли, да пишем ли писмо, да не
пишем ли писмо.
(Обсъждане извън микрофон.)
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз стъпвам на разискванията извън
микрофон, но аз също считам, че това становище трябва да се
съгласува не само с останалите три представителки, а с останалите
органи на управление в Европа – било то комисии или държавни
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органи за различните страни. Защото, колеги, не може три страни,
само защото са избрани да представляват, от свое име да изказват
мнение, без да знаят какво е становището на останалите държави.
Това е лично мое мнение. Становище можем да изкажем, след като
всичките европейски страни, а те не са само членовете на
Европейския съюз, си кажат становището.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само да попитам.
Как предлагате да стане – с писмо ли да изпратим цялата преписка?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако се съгласува с останалите две
представителки, че трите представляващи са на това мнение, то да
бъде предложено на останалите страни и те да си изкажат
становището. И тогава може да бъде вече представено като общо
становище, ако, разбира се, има мнозинство в Европа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, припомням ви, че не
всички държави членки на Европейския съюз или всички държави,
които се намират на континента Европа, са членове на тази
асоциация.
В тази връзка също така ви припомням, че на всички членове
на асоциацията се изпращат предложенията за изменение и
дискусиите. Но за да не върви съгласувателната процедура през
всички държави членки, затова се избира този Изпълнителен съвет, в
който от Европа са три държави, и затова е създадена отделна
комисия по изменение на устава, в която Европа се представлява от
България.
Така че в момента това, което ни се изпраща, е финалният
вариант, който е обобщен от всички предложения, постъпили в
рамките на тези две години, откакто се обсъжда изменението на
устава.
Аз лично смятам, че даже в момента не би следвало да
изразяваме никакво становище, защото по тези предложения за
изменение ние вече сме изразили няколкократно становище и сме го
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обсъдили с останалите представители на Европа. Така или иначе
финалното заседание на Изпълнителното бюро ще бъде в България,
на което ще се обобщят всички предложения. А общото събрание на
асоциацията, което ще одобри евентуално измененията в устава, ще
бъде в Индия лятото – четвъртото общо събрание.
Така че аз мисля, че за момента не би следвало да изразяваме
никакво становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
уважаема госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз явно съм криворазбрана. Не съм
казала, че на всички европейски държави трябва да се праща.
Естествено говорим за държавите членки на A-WEB, мисля, че не е
толкова трудно да се разбере.
И на второ място, съгласна съм с това, което изказа колегата
Матева, че от името на европейските държави няма защо да се
изказва мнение, тъй като вече ние сме изразили мнение от името на
европейските държави, но съм съгласна и с колегата Ганчева да
имаме самостоятелно мнение. Защото ние не представляваме само
Европа. Ако се наложи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожа Катя
Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз съм съгласна с това, че ние
вече като определени за представляващи държавите от Европа сме
изразили такава позиция. Идеята ми беше, ако по този проект, който
сега ни се предлага и новите момента, България, вече само България
има различно становище като член на A-WEB, ние трябва под
някаква форма да го застъпим. Дали това ще бъде в нарочно писмо
или ще бъде изразено февруари месец на срещата, това е чисто
технически въпрос. Акцентът е върху позицията, ако тя се различава
от общата изразена от България като представляваща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Само да доуточня, защото процедурата
върви от отдавна и може би някои колеги не си спомнят.
Първоначално сме изразили позиция само като България,
съгласувана с Министерския съвет и Министерството на външните
работи, тъй като предложението за промяна в статута на
организацията в междуправителствена трябваше да бъде
съгласувана. В това становище сме изразили освен позицията на
Република България, а сме описали защо не сме съгласни да бъде
променен статутът на организацията. Впоследствие вече, след като
бяхме изразили това становище, след като бяхме избрани за една от
държавите, които представляват Европа, потвърдихме на няколко
пъти нашето становище и обобщихме становищата на държавите
членки от континента Европа заедно с Румъния и с Хървати. И тези
становища сме ги изпратили поне два пъти. Тези становища по
измененията са потвърдени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
все пак стигнахме до някои изводи, свързани с това становище.
Засега ще го оставим и с оглед изказванията на колегите, и с оглед
на това че заседанието на Изпълнителното бюро ще се проведе в
България.
Преминаваме към втора точка от дневния ред – Доклади
относно искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. Първи
докладчик е господин Цачев. Заповядайте, господин Цачев.
Точка 2. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-2 от
7 януари 2019 г. в Централната избирателна комисия е получено
искане от Общинската избирателна комисия – Долни Дъбник,
Плевен, за изплащане на възнаграждения за проведени две заседания
– на 18 и на 28 декември 2018 г. Заседанията са във връзка с
прекратяване пълномощията на общински съветник, за което
комисията е била сезирана от председателя на Общинския съвет –
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Долни Дъбник. Това заседание е проведено на 18 декември с цел
запознаване със случая и изпращане на уведомление във връзка с
отсъствията от заседанията. След което на 28 декември е проведено
друго заседание, на което е обсъден отговорът, който е получен от
общинския съветник. Той е заявил, че желае да му бъдат прекратени
пълномощията. Обсъден е въпросът със следващия в листата, който
се е отказал и за което има отделно решение на Общинската
избирателна комисия. И трето решение, с което е обявен следващият
в листата за общински съветник в Общинския съвет – Долни
Дъбник.
Приложени са протоколи от заседанията, решенията на
Общинската избирателна комисия и други писма, както е изготвена
и счетоводна справка и е налице контролен лист. Спазени са
изискванията на наше Решение № 2901.
Предлагам да уважим искането да бъдат изплатени
възнагражденията на присъствалите членове за двете заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
Заповядайте, уважаема госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с вх. № МИ-27-4
от 8 януари 2019 г. е постъпило искане от Общинската избирателна
комисия – Две могили, област Русе, за изплащане на възнаграждения
за проведено заседание на 3 януари 2019 г. във връзка с разглеждане
на уведомително писмо от председателя на Общинския съвет
относно предложение за предсрочно прекратяване пълномощията на
общински съветник.
Към преписката са приложени всички необходими
документи, а именно протоколът от проведеното заседание на
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Общинската избирателна комисия, решение № 173 от 3 януари
2019 г., с което не прекратяват предсрочно пълномощията, тъй като
приемат, че не са налице предпоставките на чл. 30, ал. 4, т. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация за
предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник,
уведомителното писмо на Общинския съвет и списък от проведени
две заседания на Общинския съвет през м. декември 2018 г.
По преписката има изготвена счетоводна справка и контролен
лист за извършен предварителен контрол.
На заседанието са присъствали: председател, заместникпредседател, секретар и 7 членове на Общинската избирателна
комисия.
Предлагам ви да одобрим изплащането на исканото
възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-1
от 4 януари 2019 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
искане от Общинската избирателна комисия – Крумовград, за
изплащане възнагражденията на членовете на ОИК – Крумовград, за
проведени две заседания през м. декември и дадено едно дежурство.
Дежурството е на 17 декември 2018 г., а заседанията са на 18 и на
31 декември.
Дежурството е дадено от председателя и секретаря на
комисията. Същото е във връзка с подготовка на заседанието, което
е проведено на 18 декември.
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На заседанието, проведено на 18 декември са присъствали
9 членове на комисията, в това число председател, секретар и
7 членове. На това заседание е разгледано писмо от председателя на
Общинския съвет – Крумовград, с което уведомява Общинската
избирателна комисия за неоснователно отсъствие от работа за
повече от един месец за на кмета на кметство Дъждовник. На това
заседание Общинската избирателна комисия приема решение № 212,
като на основание чл. 42, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация се предоставя
възможност на същия кмет да направи възражение в тридневен срок
от уведомяването му за взетото решение.
Кметът,
след
като
получава
това
решение,
в
законоустановения срок прави възражение, то е постъпило на
28 декември 2018 г., след което Общинската избирателна комисия
заседава на 31 декември. На второто заседание присъстват същите
9 членове – председател, секретар и 7 членове. Във възражението си
кметът посочва, че се е лекувал в мигрантска болница в Англия, но
не представя писмени доказателства за това. И в крайна сметка
Общинската избирателна комисия на проведеното заседание на
31 декември, приема решение, с което предсрочно на основание чл.
42, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация прекратява пълномощията на кмета на кметство
Дъждовник, община Крумовград, област Кърджали.
Към писмото са приложени протоколите от проведените
заседания № 61 и № 62, както и взетите решения - № 212 и № 213 на
Общинската избирателна комисия. Приложени са също така копия
от уведомлението на председателя на Общинския съвет, както и
възраженията на кмета на кметство Дъждовник.
Към преписката има приложен контролен лист от финансовия
контрольор на Централната избирателна комисия с мнение за
поемане задължението, както и счетоводна справка № 1 от 4 януари
2019 г.
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Предлагам, уважаеми колеги, да изплатим така докладваните
и искани възнаграждения на членовете на ОИК – Крумовград, за
даденото дежурство на 17 декември и проведените две заседания на
18 и 31 декември 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева)
Заповядайте, уважаеми господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, получили сме
писмо с искане от Общинската избирателна комисия – Тервел,
община Добрич, с вх. № МИ-27-161 от 21 декември 2018 г. Става
въпрос за проведени две дежурства и едно заседание. Дежурствата
са на 12 и 14 декември, а заседанието – на 13 декември. Дежурството
на 12 декември е проведено във връзка с освобождаване на един
общински съветник и назначаване на негово място на следващия в
листата. На това дежурство са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и трима членове. Дежурството е във връзка с
подготовка на заседанието на следващия ден, но независимо от това
ми е малко интересно – все пак шест човека да дежурят. Но изказвам
само мнение.
Самото заседание е проведено на 13 декември. Присъствали
са председател, заместник-председател, секретар и 7 членове, на
което е взето решение за освобождаване на съответния общински
съветник и за назначаване на следващия в листата от местна
коалиция „За Тервел”.
На следващия ден има проведено дежурство от четирима
членове на Общинската избирателна комисия, което е във връзка с
изготвяне на удостоверението на новия общински съветник и за
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изготвяне на тази справка, която са изпратили до Централната
избирателна комисия.
Изготвена е справка, има наличните средства и аз предлагам
да бъде изплатено възнаграждението за тези две дежурства и
заседанието за м. декември.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 3
(Александър Андреев, Камелия Нейкова, Румяна Сидерова).
Заповядайте, уважаеми господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Благодаря,
госпожо
председателстващ.
Постъпило е от Общинската избирателна комисия – Брезово,
област Пловдив, искане за изплащане на възнаграждение с вх. №
МИ-273 от 8 януари 2019 г. за две дежурства и две заседания.
Дежурствата са проведени в деня, предхождащ заседанието с оглед
подготовката на дневния ред на съответното заседание. Първото
дежурство е на 4 декември 2018 г., дадено от председател и
заместник-председател, а заседанието е на 5 декември 2018 г., на
което са присъствали: председател, заместник-председател, секретар
и петима членове, тоест общо осем.
Заседанието е проведено във връзка с прекратяване
пълномощията на общински съветник и назначаване на негово място
на друг от листата на съответната местна коалиция, на чийто
общински съветник предсрочно са прекратени пълномощията и
съответно издаването на удостоверение на новия общински
съветник.
Второто дежурство е на 20 декември 2018 г. само от
председател. И заседание, проведено на 21 декември 2018 г., на
което са присъствали председател, заместник-председател, секретар
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и четирима членове. Заседанието е проведено във връзка с това, че
общинският съветник не е положил клетва в определения срок до
първото заседание след неговото обявяване и в тази връзка, след
като му е даден срок, той явно е бил назначен за заместник-кмет на
община Брезово, и на негово място е бил обявен следващият в
листата на коалиция „Бъдеще за община Брезово”.
Предлагам да бъде изплатено възнаграждението за двете
дежурства и за двете заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, преминаваме към трета точка от дневния
ред – Доклад относно обществена поръчка за таксиметрови услуги.
Заповядайте, господин Пенев.
Точка 3.
Доклад относно обществена поръчка за
таксиметрови услуги.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам отново докладната
записка на госпожа Манолова с вх. № ЦИК-09-1 от 4 януари 2019 г.
относно изготвени документи за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично
плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна
комисия”. На предишното заседание, както си спомняте, колеги,
докладвах за сведение и запознаване. Изготвената документация е на
основата на документацията, която е послужила за провеждане на
обществената поръчка през миналата година, от която и в момента
има действащ договор, чийто срок изтича на 21 февруари 2019 г.,
което и налага провеждането на нова обществена поръчка.
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Направени са малки корекции по документацията, както и по
съдържащия се в нея проект на договор за извършване на
таксиметровите услуги, касаещи прецизиране, представяне на
ценовото предложение, доказване на извършената услуга и
фактурирането й пред Централната избирателна комисия.
Колеги, ако нямате предложения за допълнения или
изменения в така предложената от колегите юристи документация,
ви предлагам да одобрим самата документация за провеждане на
обществената поръчка. Да вземем решение за провеждане на
обществената поръчка и да одобрим публикуването на обявата по
предвидения за това ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли други
предложения, колеги?
(Обсъждане извън микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
колеги, за предложения във връзка с договора. Заповядайте, госпожо
Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в документацията за
обществената поръчка ви предлагам в т. 2.2., която се отнася за
стойността на фактурата, която възложителят следва да плати на
изпълнителя, преди израза „стойността на фактурата” да се добави
„окончателната” и всъщност изречението ще стане: „Изпълнителят
издава фактура, като окончателната й стойност следва да
съответства на стойността на сбора на издадените фискални бонове,
намалена с равностойността на предоставената търговска отстъпка.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Госпожа
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Присъединявам се към казаното от
колегата Нейкова, като пишем „стойността на фискалните бонове”
да пишем в скоби „които включват начисления ДДС”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: И в т. 2.2.
предложението, което беше дадено – също да бъде допълнено с
включен ДДС.
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Моля да гласуваме окончателния текст с така допълнените и
приети от докладчика промени. Режим на гласуване. Въпреки че аз
продължавам да считам, че независимо от чл. 20а в ЗЗД, че
договорът е закон между страните е незаконосъобразно начисляване
два пъти на ДДС.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
Уважаеми колеги, както се разбрахме, след съгласуване ви
моля да одобрим обявяване на обществената поръчка и решение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева);
против – 4 (Георги Баханов, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Росица Матева).
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, гласувах против
решението да се вземе днес за обявяване на тази обществена
поръчка, защото считам, че след като мине съгласувателната
процедура през предварителния финансов контрол, през главен
счетоводител и през юристите и след като се съгласува цялата
документация, трябва да мине отново на одобрение от Централната
избирателна комисия и тогава да се вземе решението за обявяване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Номерът на това
решение, уважаеми колега Пенев, е 5155.
Преминаваме към точка четвърта – Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Ганчева. Госпожо Ганчева, заповядайте.
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Точка 4. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-001/1 от 9 януари 2019 г. Това е писмо, получено по електронната
поща от госпожа Таня Чунтова. Припомням, че ние изпратихме
писмо с изх. № ЕП-00-2 от 8 януари, с което Централната
избирателна комисия прие да бъде проведена среща на място в
Централната избирателна комисия с Генералната дирекция за
комуникация, Бюро за връзка в България на Европейския парламент,
с оглед те да си представят кампанията за повишаване на участието
в предстоящите европейски избори и с оглед на координация на
действията.
Благодарят ни за положителния отговор и госпожа Чунтова
ще се обади в понеделник, 21 януари, за да се уговори дата и час на
срещата за същата дата, ако е възможно.
Предлагам ви това за сведение и да го предоставим на
асистента на председателката и да запознаем директора на
дирекцията в случай на необходимост за предприемане на действия.
Мисля, че не е необходимо да гласуваме.
Колеги, продължавам с няколко доклада. На миналото
заседание ви докладвах поредица от писма, които пристигат в
рамките на контактната точка. Ще ги докладвам за сведение и
запознаване към момента и може би за обсъждане в оперативен
порядък с целия въпрос за контактната точка и криптотула. Моля
запознайте се, входящите номера са: вх. № ЦИК-07-114-10 от
9 януари 2019 г., ЦИК-07-114-9, ЦИК-07-114-5, ЦИК-07-114-8, ЦИК07-114-7 и ЦИК-07-114-6. Възложила съм на администрацията да
бъдат поставени в специална папка с оглед улеснение при
запознаване от членовете на Комисията.
Докладвам вх. № ЕП-00-3 от 9 януари 2019 г. Колеги, това е
покана, пристигнала от ръководителя на Бюрото за връзка с
Европейския парламент господин Тодор Стойчев. Бюрото за връзка
с Европейския парламент в България има удоволствието да ни
покани на дискусия на тема „Има ли значение фактите?
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Дезинформацията като инструмент по време на избори”, която ще се
проведе на 22 януари, вторник, от 16 до 18,30 ч. в зала № 6 на НДК.
По време на събитието четирима чуждестранни гости ще
представят опита на своите организации в борбата с дезинфрмация в
контекста на наближаващите европейски избори. Сочи се, че
техните презентации ще бъдат последователни. Сред ораторите има
представители на различни групи, посочва се кои са. Срокът за
регистрация е 9 ч. на 22 януари на посочения линк. По време на
събитието ще има превод на български език. Дискусията ще бъде
предавана на живо на сайта и фейсбук профила на Бюрото за връзка
с Европейския парламент. Посочени са и телефони за контакт –
госпожа Чунтова, служител връзки с обществеността към това бюро.
Аз предлагам да приемем решение, с което Комисията да
участва със свои представители, които заявят желание, и да
предоставим
преписката
на
директора
на
дирекция
„Администрация” да се заявяват колегите и тя да предприеме
необходимите действия във връзка с регистрацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако е възможно, колегата Ганчева да
каже от кои страни са презентаторите.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, към преписката има
приложена покана ведно с програма. Посочва се, че откриването ще
бъде от господин Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на
Европейския парламент в България. Следват презентации по
програма, като представители на Европейската служба за външна
дейност Ийст Стратком. След това е Сам Джеферс, основател на
WhoTargetsMe. След това Крейг Дуайър, съосновател на инициатива
за прозрачен референдум. След това презентация на Марихе
Аренце, образователен координатор и след това дискусия с
публиката, като модератор или водещ ще бъде Светослав Иванов,
журналист.
Това е програмата, която е приложена към поканата.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
по предложение на докладчика предлагам Централната избирателна
комисия да гласува участие на всички колеги, които изявят желание.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Госпожо
Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като темата е
важна, тя е и нова и е част от въпросите, които ще решава
националната мрежа в Работната група по кибер обучението, в която
участваме и ние, аз ви предлагам да помислим дали да не изпратим
до ведомствата, чиито представители участват в тази група на този
етап и които са ни известни, с оглед на важността на темата на
дискусията на 22 януари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Във връзка с това
предложение има ли други предложения, защото ще подложа на
гласуване да изпратим писмо до всички останали участници в тази
група.
Режим на гласуване на предложението на госпожа Солакова.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова;
против – 4 (Георги Баханов, Таня Цанева, Мартин Райков,
Кристина Стефанова).
Продължете, уважаема госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, за уточнение, току-що
приетото протоколно решение, тъй като се предполага, че аз като
докладчик ще трябва да изготвя писмото, което гласувахме, със
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съдържание: пращаме ви покана за сведение до директора на
учението на тази работна група. Така ли е? Правилно съм разбрала.
Продължавам със следващите си доклади.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЕП-04-01-5/2 от
10 януари 2019 г. Това е преписка, която вече е докладвана в
предходно заседание, преразпределена на мен и на колегата Андреев
на доклад. Доколкото успях да се запозная, това е с абсолютно
идентично съдържание с преписката, която обсъждахме, с вх. № ЕП04-01-5/1 от 7 януари 2019 г., а именно предложението на заместникминистъра на външните работи Централната избирателна комисия
да разгледа възможността за номиниране на лице за контакт, което
да вземе участие в предстоящата среща за европейските избори.
Доколкото разбрах, на предходното заседание го отложихме за
следващата седмица, въпросът е сега ще възобновяваме ли
дискусията или ще остане съгласно предходното решение?
Преписката е с идентично съдържание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Продължете
нататък докладите си, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам отново за
разглеждане преписка с вх. № ЕП-04-01-6 от 14 декември 2018 г.
Припомням, това е преписката, която поставихме на разглеждане
предходния път и по която трябваше аз и колегата Сидерова в
рамките на почивка да изготвим проект на писмо, за да се запознаят
членовете на ЦИК. Нямаше такава почивка, затова го връщам отново
на доклад. Госпожа Сидерова ми предостави своя проект в края на
миналото заседание, вчера за съжаление не остана време да го
обсъдим. Аз също съм изготвила проект на писмо, който мисля че
обединява това, което беше обсъждано, и идеите на госпожа
Сидерова. Моля да го обсъдим.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Идеята на текста е приета, само бих
предложила там, където поясняваме за това, че гласуването повече
от веднъж е престъпление по Наказателния кодекс, трябва да пишем,
че ако поне едното гласуване е в изборите за членове на
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Европейския парламент от Република България. Защото за
престъпление, извършено на чужда територия, ние не можем да
преследваме като държава.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз приемам това, което госпожа
Сидерова каза, и ще го допълня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
нека да гласуваме този текст на писмото, който изчистихме като
съдържание миналия път и сега се доуточни във връзка с двойното
гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Упълномощавам госпожа Солакова да води.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,
следващ докладчик съм аз.
Уважаеми колеги, докладвам ви докладна записка вх. №
ЦИК-09-10 от 9 януари. Госпожа Манолова като директор на
дирекция „Администрация” ни уведомява, че във връзка с
необходимостта от обезпечаване на работата на сървъра на
Централната избирателна комисия и поради дефект в един от
дисковете на сървъра се налага да бъдат закупени два диска
(посочени са характеристиките на дисковете, които трябва да се
закупят).
Към докладната записка е приложена и проформа фактура от
Вали Компютърс ООД.
Предлагам ви да одобрим закупуването на два твърди диска с
посочените характеристики в размер на 538,80 лв. с ДДС. Има
контролен лист за предварителен контрол от финансовия контрольор
за налични средства по § 10.
Ако няма коментари, режим на гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
Колеги, следващата преписка е отново докладна записка вх.
№ ЦИК-09-9 от 9 януари. Докладната записка е от госпожа
Младенова, главен счетоводител в дирекция „Администрация”
относно изпълнение по договор с „Атлас травелс” ЕООД. В
изпълнение на заповед № 151 от 23 август 2018 г. за определяне на
служители, които да осъществяват текущия контрол по
изпълнението на договор, сключен с „Атлас травелс” ЕООД,
изпълнител, за доставка на самолетни билети, хотелско настаняване,
медицински застраховки и трансфери, ни уведомяват, че към
31 декември 2018 г. извършените плащания са в размер на
46 046,61 лв., като остатъкът по договора за 2019 г. е в размер на
23 953,39 лева.
Приложили са копие от заповедта и два броя извлечение от
счетоводния продукт. С оглед на така докладваната преписка за
сведение на Централната избирателна комисия да възложим на
директора на дирекция „Администрация” да се прецени
необходимостта от подготовка на документация за възлагане на нова
поръчка за изпълнение със същия предмет.
Колеги, докладна записка от госпожа Манолова с вх. № ЦИК09-8 от 9 януари 2019 г. за организиране на охрана при
транспортирането на теглените суми за нуждите на Централната
избирателна комисия от касиера в счетоводството на Централната
избирателна комисия госпожа Жасмина Пеовска. С оглед и на писмо
от БНБ от 2016 г. за промяна в адреса на касовия център на БНБ за
обслужване на клиенти, включително и Централната избирателна
комисия, тегленията на суми най-често касаят такива в размер от 25
хиляди до 65 хиляди лева. Знаете, че нямаме служебни транспортни
средства и поради тази причина транспортът се осъществява от
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таксиметровата служба, която обслужва Централната избирателна
комисия, като за всяко теглене се налага да се определя служител от
администрацията на Централната избирателна комисия от директора
на дирекцията.
Предлага се Комисията да даде съгласие да се извърши
проучване за сключване на договор с охранителна фирма.
Предлагам да одобрим направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – 2 (Камелия Нейкова, Мартин Райков).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка
от директора на дирекция „Администрация” с вх. № ЦИК-09-7 от 9
януари. Във връзка с преведените трансфери по сметка на общините
за изплащане на възнаграждения за проведени заседания и
дежурства от общинските избирателни комисии (те са посочени в
приложението заедно с размера на сумата по трансфера), да
изпратим писма до всички общини. За целта прилагат едно типово
писмо, което да одобрим, а след това писмата ще бъдат изготвени до
отделните общини поименно, тъй като и сумите са различни.
Това е във връзка и с касовото изпълнение на бюджета, за да
бъдат отразени по бюджетите на общинските администрации.
Колеги, предлагам да одобрим типовото проектописмо и така
както е изготвена справката, до всички общини с посочените
размери да се изпрати такова писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
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Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка
от госпожа Жекова с вх. № ЦИК-09-6 от 8 януари 2019 г. в
качеството
й
на
заместващ
директора
на
дирекция
„Администрация”. Представят ни справка с попълнена информация
по отчетите за наети лица, отработено време, средства за работна
заплата и други разходи за труд за четвъртото тримесечие, както и
отчет за разходи за придобиване на дълготрайни материални активи.
Това е в отговор на писмата, получени по електронната поща, които
ви докладвах на 8 януари 2019 г. от Националния статистически
институт. В счетоводството са се справили много бързо, отчетите са
изготвени от госпожа Валерия Бончева.
Като приложение към тази докладна записка първият отчет е
относно придобиването на дълготрайни материални активи, а
вторият отчет е за наетите лица.
Аз ви предлагам да одобрим тази информация. За целта
имаме вече протоколно решение за определяне на госпожа Бончева
за лицето, което да попълни в платформата по електронен път и да
изпрати тези отчети на Националния статистически институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги, на това предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, едно уведомително писмо от
Печатницата на БНБ с вх. № ЦИК-00-13 от 8 януари 2019 г.,
получено по електронната поща, за промяна в управлението н
Съвета на директорите на Печатницата на БНБ. За изпълнителен
директор, член на Съвета на директорите, управляващ и
представляващ дружеството, е господин Красимир Драганов Михов
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съгласно вписване в Агенцията по вписванията от 2 януари 2019 г.
За сведение на Централната избирателна комисия.
Входящ № ЦИК-02-1 от 2 януари 2019 г. е писмо от отдел
„Административно обслужване” в администрацията на Народното
събрание. Изпращат ни два броя фактури на обща сума 261,80 лв. за
изпратени изходящи писма от Централната избирателна комисия за
м. декември 2018 г. Знаете, че след получаване на това писмо се
прави съпоставка и проверка в нашето деловодството и такава
информация е изготвена от Атанаска Ямачева и Ваня Стоянова,
съгласувано е със заместващ директора Цветомира Жекова.
Предлагам ви това за сведение и да се предостави на
счетоводството за изплащане.
В папка „Покани” има публикувани покани по различни теми
и провеждане на семинари. Моля да се запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
уважаема госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, връщам на доклад
преписка с вх. № НР-09-28-1 от 2 януари 2019 г., която ви докладвах
в предходно заседание. Става дума за постъпило писмо от
следовател по досъдебно производство № 113/2018 г. След
извършена справка, се установи, че в Централна избирателна
комисия е налична само една попълнена подадена декларация и
подписана Приложение № 22-ПВР/НР от изборните книжа за
изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и
национален референдум на 6 ноември 2016 г., подписано от госпожа
Цветанка Стоянова Иванова, заверено копие от която ще изпратим
по досъдебното производство.
В тази връзка съм изготвила текст на писмо, което е качено в
моя папка от днешно заседание. Моля да се запознаете с него и да
гласуваме неговото изпращане на следствения отдел.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване на писмото.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Заповядайте за следващия си доклад, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви
постъпила в Централна избирателна комисия преписка с вх. № МИ22-4-1 от 9 н 2019 г. Става дума за уведомително писмо от адвокат
Елвира Василева Панкова от Адвокатска колегия – Пазарджик, с
което същата ни уведомява, че на 2 май 2018 г. в ЦИК е била
заведена преписка с приложен към същата изпълнителен лист за
заплащане на сумата от 1400 лв. срещу Общинската избирателна
комисия – Септември, към която е било приложено и нотариално
заверено адвокатско пълномощно.
Адвокат Панкова ни уведомява, че вече осем месеца не си
изпълняваме задълженията и в тази връзка щяла да претендира и
законна лихва върху сумата, считано от датата на издаване на
изпълнителния лист, както и ни уведомява, че въпросът ще бъде
отнесен пред Народно събрание и Президента на Републиката.
В тази връзка, колеги, държа да ви уведомя, че при
постъпването на тази преписка аз съм докладвала същата и
Централна избирателна комисия в свое заседание на 8 май 2018 г. е
взела решение да се изплати дължимата сумата по изпълнителния
лист по посочената банкова сметка. Както ви е известно обаче
изпълнението срещу бюджетни учреждения се осъществява по
следния начин: оригиналният изпълнителен лист се предявява пред
финансовия орган на съответното учреждение и ако това
учреждение не разполага с такива суми, то същите се планират в
бюджета за следващата година. Считам, че именно такъв е
конкретният случай, поради което предлагам да бъде взето повторно
решение или ако Комисията прецени, да се изпълни вече взетото
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решение от 8 май 2018 г. и на госпожа Елвира Панкова да бъде
заплатена дължимата сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: С оглед на това,
че сме заложили планираната сума за 2019 г., ви моля, колеги, още
веднъж да гласуваме да бъде изплатена сумата на колегата адвокат.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева; против – 2 (Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева).
Заповядайте, колега Райков, в новата точка 4а.
Точка 4а. Доклад относно решение на ЦИК за решение за
отваряне на окончателния доклад по договор за пазарно проучване
за машинно гласуване.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, искам само да ви уведомя, че на
8 януари 2019 г. в 14 ч. в сградата на Народното събрание, стая №
58, комисия в състав: Мартин Райков, Росица Матева и Владимир
Пенев, членове на Централна избирателна комисия, отворихме
окончателния доклад, постъпил с вх. № ЦИК-00-655/1 от 7 януари
2019 г.
Предлагам го на вашето внимание за запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева по точката доклади по писма.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във връзка с доклада
на колегата Райков само да допълня, моля ви да разгледаме всички
окончателния доклад, защото той е доста голям обем, с доста
страници, въпреки че много от нещата се повтарят, тъй като трябва
да вземем решение може би на някакво работно обсъждане в
работната група за това дали приемаме работата за извършена или
не.
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Сега – във връзка с моя доклад.
Докладвам ви писмо вх. № ЦИК-07-198/6 от 10 януари 2019 г.
Това е отговор на писмото от A-WEB, което на миналото заседание
решихме и изпратихме, че потвърждаваме, че Централната
избирателна комисия може да бъде домакин на заседанието на
Изпълнителното бюро на 21 февруари 2019 г. В това писмо
Секретариатът ни поздравява и благодари за това, че можем да
бъдем домакини на тази дата и ни информира, че Генералният
секретар ще изпрати до всички членове на Изпълнителното бюро и
на Комитета за надзор и одит писмо за това, че заседанието ще бъде
проведено в България. Ще ни изпратят официално списък с
участниците, съответно броя на участниците.
Уведомяват ни, че всъщност участниците би следвало да
пристигнат в България на 20 февруари и да отпътуват на
22 февруари, тоест ще има две нощувки, така както сме поели
ангажимента.
В тази връзка ви моля да вземем протоколно решение да
възложим на госпожа Цветомира Жекова да направи едно
проучване, да събере минимум три оферти от хотели къде може да
настаним гостите. Предлагам ви да поискаме оферта за 30 стаи, за
зала и за хранене – за нощувки на 20 и на 21 февруари, за зала за
заседания (ще уточним дали ще има заседание след обяд на 21-ви
или само на 22-ри) и за хранене, за да имаме все пак някаква
възможност за преценка.
В писмото ни молят да изпратим официално писмо-покана за
Седмото заседание на Изпълнителното бюро до участниците, което
може да бъде използвано за издаване на виза. Отдолу обаче се казва,
че ако желаем, може да се изготви съвместно писмо-покана с AWEB и Централната избирателна комисия на България. Аз ви
предлагам да се възползваме от тази опция и да възложим също на
Цветомира Жекова да влезе в контакт с госпожа Хюн Но, програмен
служител, която е изпратила това писмо, за да може да се съгласува
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текст на съвместна покана, който да бъде изпратен и който да ни
бъде предоставен за одобрение.
Моля, колеги, да гласуваме и да изпратим едно писмо до
Министерството на външните работи, за да ги уведомим, че на
датите 20- 21 и 22 февруари в България ще се проведе заседание на
Изпълнителното бюро на A-WEB и да ги информираме за членовете
на това изпълнително бюро, съответно държавите, които
представляват, и броя на участниците, които ще присъстват, с оглед
съдействие включително за издаване на визи и за посрещането на
участниците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Йорданка Ганчева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
с това приключваме днешното заседание.
Насрочвам следващото заседание във вторник, 15 януари,
10,30 ч.
Благодаря ви за дейното участие и за бързото приключване на
дневния ред. Благодаря.
(Закрито в 12,30 ч.)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Стенограф:
Стойка Белова

