
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 705

  
На  29  януари   2019  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Отговор на писмо от народен представител.
Докладва: Румяна Сидерова

2.  Доклад  по  договор  за  пазарно  проучване  на  машинно 
гласуване.

Докладва: Владимир Пенев
3. Доклад  относно  проект  на  договор  „Информационно 

обслужване” АД.
Докладва: Йорданка Ганчева

4. Доклад относно проект на план за кибер учение.
Докладват: Йорданка Ганчева, Росица Матева

5. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения.

Докладват: Метин Сюлейман, Румен Цачев
6. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.
Докладват: Метин Сюлейман, Росица Матева,
Мария Бойкинова

7. Доклад  относно  обществена  поръчка за  таксиметрови 
услуги.

Докладва: Владимир Пенев



8. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и  административно-
наказателни преписки.

Докладва: Румяна Сидерова
9. Доклади по писма.

Докладват: Йорданка Ганчева, Росица Матева,
Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Румен Цачев,
Мария Бойкинова

10. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 
Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги 
Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка 
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, 
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Цветозар Томов.    

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев, 
Емануил Христов, Катя Иванова, Мартин Райков, Таня Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  11,20  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  днешното 
заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Отговор на писмо от народен представител. Докладчик – 

госпожа Сидерова.
2. Доклад  по  договор  за  пазарно  проучване  на  машинно 

гласуване. докладчик – господин Пенев.
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3. Доклад  относно  проект  на  договор  „Информационно 
обслужване”  АД.  Докладчици  –  госпожа  Ганчева  и  господин 
Андреев.

4. Доклад  относно  проект  на  план  за  кибер  учение. 
Докладчици – госпожа Ганчева и господин Матева.

5. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения. Докладчици – господин Сюлейман и господин Цачев.

6. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 
на ОИК. Докладчици – господин Сюлейман и госпожа Матева. 

7. Доклад  относно  обществена  поръчка за  таксиметрови 
услуги. Докладчик – господин Пенев.

8. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и  административно-
наказателни преписки. Докладчик – госпожа Сидерова.

9. Доклади по писма с докладчици: госпожа Ганчева, госпожа 
Матева, госпожа Нейкова, госпожа Солакова. 

10. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 

така предложения дневен ред? Първа е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена в девета точка – 

доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви 

госпожо Грозева.
Госпожа Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Моля  да  ме  включите  в  точка 

изплащане на възнаграждения и в точка доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Бойкинова.
Следващ беше господин Цачев. Включвам господин Цачев в 

доклади по писма.
Други предложения, колеги? Не виждам. 
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 
дневен ред.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Уважаеми колеги, дневният ред е приет.
Преди  да  преминем  към  точка  първа,  бих  искала  да  ви 

информирам,  че  по  обективни  причини  от  днешното  заседание 
отсъстват господин Христов, госпожа Цанева, госпожа Мусорлиева, 
господин  Райков,  господин  Андреев.  Закъснява  с  евентуално 
очакване и да не може да дойде госпожа Иванова.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред. 
Заповядайте, госпожо Сидерова.

Точка 1. Отговор на писмо от народен представител.
РУМЯНА  СИДЕРОВА: Колеги,  в  моя  папка  в  днешно 

заседание е  проект  за  писмо  до  народния  представител  от 
Четиридесет и четвъртото Народно събрание Пенчо Милков, който 
ни  беше  помолил  за  информация  относно  броя  на  гласувалите 
преференциално  в  различните  видове  избори  и  какъв  процент 
представляват  те  от  общия  брой  на  гласоподавателите.  Тази 
докладна  беше  на  господин  Емануил  Христов  и  след  това  е 
преразпределена на мен, тъй като той днес отсъства. 

Знаете, миналия път изпратихме писмо до „Информационно 
обслужване,  от  което  сме  получили  информация  по  поставените 
въпроси и ви предлагам да я препратим на народния представител 
Пенчо Милков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: 15 (Бойчо Арнаудов, Владимир 
Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  
Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Благодаря.
Колеги,  преминаваме  към  точка  втора  от  дневния  ред. 

Заповядайте, господин Пенев.

Точка  2.  Доклад  по  договор  за  пазарно  проучване  на 
машинно гласуване.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 
ЦИК-00-24/1  от  29  януари  2019  г.  Това  е  писмо  от  изпълнителя 
„Сова 5”. Приложено към него ни е представен магнитен носител с 
окончателния  доклад,  в  който  са  установени  някои  допуснати 
технически и печатни грешки. Промени в съдържанието на доклада 
не е правено, просто са отстранени технически грешки. Докладвам 
ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  да  се 
публикува в този актуализиран вариант незабавно след заседанието.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Разбира  се,  решението  ни  за 
публикуване да се изпълни във връзка с коригирания доклад, в който 
са отстранени техническите грешки.

В тази връзка във вътрешната мрежа е публикуван и проектът 
на  двустранен  констативен  протокол,  който  в  изпълнение  и  на 
основание чл. 2, ал. 5 от Договор № 23 от 27 септември 2018 г. със 
„Сова  5”  АД следва  да  бъде  подписан  във  връзка  с  приемане  на 
изпълнението. Публикуван е във вътрешната мрежа, предлагам да се 
запознаем,  да  го  одобрим  и  да  упълномощим  председателя  на 
Централната избирателна комисия да подпише.

За  пояснение,  констативният  протокол  възпроизвежда 
съдържанието на взетото ни на предходното заседание протоколно 
решение по приемане изпълнението по този договор.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направеното 

предложение.
Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Стефанова,  
Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова);  против  –  5 
(Георги  Баханов,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  
Матева, Цветозар Томов).

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  продължавам  доклада  си  по 
тази точка.

Вчера в Централната избирателна комисия постъпи запечатан 
плик  от  АИМС  Тех  ООД,  на  който  отгоре  е  изписано,  че  се 
представя  в  изпълнение  на  обществената  поръчка  с  предмет 
„Пазарно  проучване  на  машините  за  гласуване”.  Пликът  не  е 
отворен  съобразно  правилата  ни  във  връзка  с  провеждането  на 
обществени поръчки, затова ви предлагам, както е било и досега във 
връзка с всички документи и доклади, постъпили в изпълнение на 
този договор от този изпълнител, комисия в състав колегата Матева, 
колегата Томов и аз да отворим плика и още в днешно заседание да 
ви докладваме съдържанието му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Росица Матева,  
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с решението ни 

да се публикува докладът на „Сова 5” на интернет страницата на 
Централната  избирателна  комисия  ви  предлагам  да  изпратим 
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прессъобщение  на  медиите,  въз  основа  на  което  да  могат  да  се 
запознаят с информацията, която се съдържа в доклада.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков ,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов);  
против – 2 (Георги Баханов, Румен Цачев).

Благодаря.
Уважаеми колеги, продължаваме с  трета точка  от дневния 

ред  –  Доклад  относно  проект  на  договор  с  „Информационно 
обслужване”. Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка  3.  Доклад  относно  проект  на  договор  с 
„Информационно обслужване” АД.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  връщам  на  доклад 
докладната ведно с проекта на договор. Това е докладна записка с 
вх. № ЦИК-09-16 от 24 януари 2019 г. по повод проект на договор с 
„Информационно  обслужване”  и  предложение за  разширяване  на 
протокол-споразумение  с  ГД  „ГРАО”.  Там  ние  предприехме 
необходимите  действия,  няма  все  още  нищо  постъпило  по 
отношение на това.

По отношение на проекта на договор беше отложено с оглед 
запознаване и нови предложения. В папка във вътрешната мрежа са 
новите  предложения,  които  са  постъпили  по  договора,  със 
съответните отбелязвания.  Доколкото аз разбрах от обсъжданията, 
направени  в  работен  порядък,  Комисията е  съгласна  с  така 
направените предложения със следните добавки, освен тези, които 
са отразени и са предложения на колегата Чаушев.

В  чл.  6,  ал.  7  да  се  включи  текст  с  оглед  на  това,  че 
изпълнителят се задължава да извърши проверки през интерфейса на 
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ГД „ГРАО” (и т.н. както е описано), тези проверки се извършват въз 
основа  на  подписаното  споразумение  или  протокол  между 
Централната избирателна комисия и ГД „ГРАО”.

Корекцията  в  чл.  6,  ал.  4  по договора  след  „съгласуване с 
ЦИК”  да  стане  след  „възлагане  от  Централната  избирателна 
комисия”.

По  отношение  на  чл.  9,  ал.  2,  да  изчистим  текста  по 
отношение на неустойките. Доколкото разбрах пада от договореното 
думичката „месечно” по предложение на колегата Грозева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Да отпадне „в обема” и да остане „пълно 
или частично неизпълнение на възложеното по чл. 1”.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Отпадат  думичките  „в  обема”, 
отпада „месечно”, остава „неустойка в размер на…” Както си е.

Мисля, че това бяха корекциите и предлагам, ако няма други 
корекции, предложения за допълнение и изменение, да одобрим така 
предложения проект на договор с отразените корекции в жълто и в 
сиво  с  добавките,  които  направих  при  доклада  си,  и  да 
упълномощим  председателя  и  главния  счетоводител  да  подпишат 
този договор. В случай че го одобрим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов).

Благодаря. Моля, продължете по тази точка.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  връзка  с  току-що 

приетото  протоколно  решение,  във  връзка  с  направените 
обсъждания и приетите решения досега по този договор и въобще 
разискванията по криптообмена имам следните предложения.

Първо,  с  оглед  текстовете  на  договора,  които  току-що 
одобрихме,  предлагам  след  подписване  на  договора 
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„Информационно  обслужване”  да  изпрати  поименен  списък  на 
техническия екип, който ще извършва изпълнението по договора.

На второ място, предлагам след подписването на договора да 
ни  бъде  изпратен  и  проектът  на  дневник,  който  е  във  връзка  с 
текстовете, които току-що одобрихме по договора.

След  подписване  на  договора  да  изпратим  за  започване 
изпълнението  на  дейностите,  свързани  с  криптирания  обмен, 
преписка с вх.  № ЦИК-07-10-2 от 10 януари 2019 г.,  намира се в 
папката,  където  е  докладната.  Става  въпрос  за  преписката,  която 
получихме  от  Европейската  комисия  в  рамките  на  Работна  група 
„Изборни въпроси” с точните действия, които трябва да се извършат 
по отношение на криптообмена, изтегляне на нова версия и пр. Те са 
докладвани  на  заседание  на  Централната  избирателна  комисия 
няколко пъти.

И  другото  предложение,  което  сме  обсъждали,  е  след 
подписване  на  договора  и  във  връзка  с  изпълнението  му,  да 
изпратим списъка, така както е направен и така както се докладва с 
всичките имейли и нотификации, които пристигат на Централната 
избирателна  комисия  и  които  се  докладват,  знаете,  госпожа 
Тихолова ги беше обобщила, до този момент с оглед предоставяне 
на  информация  във  връзка  с  това,  което  се  съдържа  по  повод 
изпълнителя по договора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Аз 
само искам да допълня последното писмо. След като изпратим, да 
отправим в  това  писмо и  искане  да  ни бъде  предоставена  от  тях 
информация какво съдържат тези файлове, включително тези,  при 
които има „access denied“.

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направените 
предложения ан блок.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 
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Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря.
Колеги, преминаваме към точка четвърта – Доклад относно 

проект на план за учение. Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка 4. Доклад относно проект на план за кибер учение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  връщам на  доклад  вх.  № 

ЦИК-00-765-1  от  24  януари  2019  г.  Предлагам  с  оглед 
информацията,  която  се  съдържа  в  тази  преписка,  да  изключим 
камерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  в  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  продължаваме  днешното 
заседание.

Колеги, спряхме по средата на точка 4 от дневния ред, с която 
ще продължим след малко, но с оглед графика ни на работа аз ви 
предлагам  сега  да  преминем  към  точка седма  и  след  това  да  се 
върнем към точка четвърта.

Виждам, че няма възражения. Заповядайте, господин Пенев.

Точка  7.  Доклад  относно  обществена  поръчка  за 
таксиметрови услуги.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, припомням ви, че вчера изтече 
крайният  срок  за  подаване  на  оферти  за  участие  в  обществената 
поръчка за  предоставяне на таксиметрови услуги чрез  безналично 
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плащане с ваучери за нуждите на ЦИК. Срокът беше до 17,30 ч. на 
28 януари 2019 г.  Съобразно огласените условия на обществената 
поръчка, днес в 14 ч. следва да се отвори постъпилата една оферта от 
един кандидат. В тази връзка, с оглед и на това, че е изтекъл срокът 
за  подаване  на  оферти,  е  необходимо  Централната  избирателна 
комисия  да  избере  комисия,  която  да  разгледа  постъпилото 
предложение и да изготви протокол с предложение във връзка с тази 
обществена поръчка.

Във вътрешната мрежа е публикуван проектът на заповедта, 
която  трябва  да  се  подпише  във  връзка  с  назначаването  на 
комисията.  Предложението  е  работата  на  комисията  да  приключи 
най-късно на 5 февруари 2019 г.

Предлагам в  тази  комисия  да  се  включат  колегите  Иванка 
Грозева, Камелия Нейкова и Владимир Пенев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, не виждам други предложения.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам за председател на 

комисията колегата Пенев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Приемам  от 

името на колегата Пенев.
Колеги, подлагам на гласуване одобряване на заповедта.
Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  продължаваме  днешното 
заседание.
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Колеги, направихме един много плодотворен дебат по точка 
четвърта. В момента онова, което уточнихме, се нанася, за да можем 
да видим неговия финален вариант и да го гласуваме.

С оглед на което, колеги, и с оглед напредването на деня аз 
ви моля да преминем към точка девета  с двама докладчици и след 
това да се върнем към другите точки.

Не виждам възражения. Давам думата на госпожа Солакова.

Точка 9. Доклади по писма.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  докладна 

записка вх.  №  ЦИК-09-17-1  от  28  януари  2019  г. Тя  е  относно 
представяне  в  Министерството  на  финансите на  месечното 
разпределение на бюджета на Централната избирателна комисия за 
2019 г. В изпълнение на ПМС № 344 от 2018 г., чл. 5, и указание на 
Министерството  на  финансите ДР  №  1  от  11  януари  2019  г. са 
изготвени съответно макетът за месечно разпределение на бюджета 
на  Централната  избирателна  комисия,  месечно  разпределение  на 
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. и 
на  новите  задължения  за  разходи,  разшифровка  на  разходи  за 
членски внос и разшифровка на капиталовите разходи и трансфери 
през 2019 г. 

Във връзка с това има обяснителна записка към Приложение 
№ 8.  Знаете,  че имахме и работна среща с  главния счетоводител. 
Виждате,  че  в  макета  за  месечно  разпределение  средствата  са 
разпределени сравнително поравно през годината,  като разходи за 
членски  внос  имаме  предвидени  за  м.  май.  По  отношение  на 
разходите, които могат да бъдат поети през 2019 г., са съобразени 
графикът  за  възлагане  на  обществените  поръчки,  регистъра  на 
сключените  договори  към  момента  и  очакваните  ежемесечни 
разходи с незабавна реализация.

По  отношение  на  капиталовите  разходи  обяснителната 
записка е с оглед на това, че за Централната избирателна комисия 
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предвидени средства към момента няма яснота кога могат да бъдат 
разходвани.

Аз ви предлагам да одобрим така представените предложения 
и проекта на писмо до министъра на финансите и  да ги изпратим. Те 
вече  по  електронната  поща  са  представени  на  28  януари  на 
служителя, който отговаря за Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Солакова.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направеното 
предложение.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Росица  Матева,  Румен  
Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов);  
против – 1 (Мария Бойкинова).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 
получено  от  Печатницата  на  БНБ  по  електронната  поща  и  в 
оригинал  с  вх.  ЕП-26  и  с  индекс  1  от  28  януари  2019  г. 
Изпълнителният  директор  уведомява  Централната  избирателна 
комисия  за  предприетите  необходими  действия  относно 
обезпечаване  на предстоящите  избори за  Европейски парламент с 
хартия и основни материали, за предстоящо сключване на договор с 
избрания  доставчик  в  най-скоро  време.  Очакват  от  нас  да  бъдат 
информирани  своевременно  за  нещата,  които  са  свързани  с 
отпечатването на бюлетините от Печатницата на БНБ.

За сведение ви ги докладвам.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

постъпилия проект на договор от А1 всички проекти на договори с 
приложенията госпожа Манолова възложи за проверка на юристи и 
счетоводители. Госпожа Милена Радославова в оперативен порядък 
е направила бележки по проекта на договор. От А1 предложението 
на госпожа Радославова е прието, отпаднали са две клаузи, които в 
общи линии са възстановявали и са привързвали този договор със 
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стария, а това не е необходимо, още повече че не е било и предмет 
на обсъждане по време на преговорите и изискването на офертата от 
А1.

В проекта на договор, така както е представен, има няколко 
неща, по които Централната избирателна комисия трябва да вземе 
решение.  Към  проекта  на  договор  са  представени  съответните 
приложения с номерация така както А1 практикува, със списък на 
телефонните  номера.  Имаме  приложение  с  флашките  с  мобилен 
интернет.  Както  знаете,  техният  брой  с  настоящия  договор  и 
приложението към договора стават 23 броя. Към момента се ползват 
16, има справка и за това.

По отношение на флашките, с тях заедно по офертата, както 
беше  предвидено,  ще  бъдат  предоставени  безплатни  таблети. 
Същите  за  целите  на  счетоводството  ще  бъдат  предоставени  с 
приемно-предавателен  протокол  заедно  с  действителната  им 
стойност.

Още  един  момент,  свързан  с  тази  оферта.  Знаете,  че  с 
предварителната оферта от А1 беше предоставен бюджет в размер 
на  2000  лв.  за  телефони,  които  може  да  закупи  Централната 
избирателна  комисия.  След  последното  одобрение  и  проведени 
допълнителни  разговори  с  А1  госпожа  Манолова  е  издействала 
бюджет 2400 лева. В тази връзка се предлага да възложим да бъдат 
осигурени такива телефони за нуждите на Централната избирателна 
комисия за новопостъпили служители или сътрудници.

По отношение на договора. 
Може би за всеки случай да гласуваме едно лице за контакт, 

това да бъде госпожа Манолова, на първо място. 
На  второ  място,  в  проекта  на  договор  е  предвидено 

потребителят  да  заяви  дали  желае  да  бъде  включен  в  телефонна 
справочна  услуга.  В  тази  връзка  предложението  и  на 
администрацията, и моето е да не се съгласяваме.

На  следващо  място,  има  една  клауза,  съгласно  която 
потребителят дава съгласието си данните му да се предоставят на 
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трети лица с  цел събиране на вземания,  дължими по договори за 
услуги. Помолих и тази сутрин госпожа Манолова пое тази задача и 
в  бърз  порядък  успя да  се  свърже с  А1.  Предложението на  А1 е 
клаузата да остане така както е в техните типови договори, но да не 
се подпише декларацията, което означава, че клаузата няма да бъде 
прилагана по отношение на Централната избирателна комисия.

И тъй като имаме тази възможност, да предвидим незабавно 
от  датата  на  подписване  в  алтернативния  вариант,  това  е  след 
изтичане  на  седем  дни  от  датата  на  подписване  на  договора  с 
приложенията.

Във връзка с този доклад предлагам да вземем решение, така 
както  направих  предложенията  по  клаузите,  да  упълномощим 
председателя да сключи договор, да определим за лице за контакт 
госпожа Манолова, да приемем, че договорът влиза в сила незабавно 
от датата на подписване, да възложим на администрацията в лицето 
на госпожа Манолова да се закупят телефони за целите на ЦИК в 
размер на бюджета от 2400 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направените 

предложения.
Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Росица 
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля, 
продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 
подготовката  за  европейските  избори  и  с  оглед  на  това,  че  не 
достигат  помещенията  на  Централната  избирателна  комисия, 
предоставени  от  Народното  събрание,  и  допълнително  водени 
разговори с администрацията на Народното събрание е предложено 
едно проектописмо до госпожа Караянчева да поискаме съгласието и 
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съдействието за обособяване на пространството между помещение 
56 и 54 – нишата на междинен етаж. Да бъде преградено, за да може 
да се обособи като самостоятелно помещение.

Освен  това,  при  възможност  на  Комисията  да  бъде 
предоставено още едно работно помещение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това писмо.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Росица 
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 
ЦИК-02-5  от  24  януари  2019  г.  Това  е  писмо  от  главния 
счетоводител  на  Народното  събрание.  Представени  са  счетоводни 
документи  за  разходите,  извършени  за  сметка  на  Централната 
избирателна  комисия  за  м.  декември  за  топлоенергия, 
електроенергия и вода и обслужване от служебен офис. Общата сума 
е 4529,94 лева.

Докладвам  ви  го  за  сведение  и  процедиране  съгласно 
протоколното ни решение.

В  папка  покани  са  публикувани  покани,  моля  да  се 
запознаете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И 
госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги,  в  папка с  моите инициали 
има  проект  на  писмо  във  връзка  с  докладите  ми от  предходните 
заседания за заявяване на интерес към включване на Централната 
избирателна  комисия  като  допустим  кандидати  по  оперативна 
програма  „Добро  управление”.  Във  връзка  с  предстоящото 
актуализиране  на  пътната  карта  за  изпълнение  на  Стратегията  за 
развитие на електронното управление в България ви предлагам да 
изпратим  до  Държавната  агенция  „Електронно  управление”  това 
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писмо, което има единствена цел да мотивира проявения интерес от 
Централната избирателна комисия, за да можем да бъдем включени 
като  допустим  кандидат.  И  ако  това  бъде  извършено,  тогава 
Централната избирателна комисия ще може да изработи, ако вземе 
такова решение, съответното проектно предложение.

Писмото съм изготвила с оглед евентуалното ни включване 
като възможен бенефициент по тази оперативна програма да даде 
възможност да се надградят съществуващите публични регистри с 
възможност  да  стане  по-улеснен  достъпът  до  информация  на 
гражданите.  Затова  съм  посочила  само  три  от  основните  ни 
функции,  които  и  в  момента  тези  публични  регистри,  както  и 
функционалността  за  проверка  в  подписките,  са  достъпни  на 
интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Така че, предлагам ви, ако сте се запознали, да го подложите 
на гласуване, госпожо председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Владимир  Пенев,  
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка Ганчева Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария  
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря. Продължете, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЕП-00-3/2  от  24  януари  2019  г.  Това  е  писмо  от  Бюрото  на 
Европейския  парламент,  което  ни  се  изпраща  в  продължение  на 
проведената  среща  между  Централната  избирателна  комисия  и 
Бюрото. С това писмо те ни посочват съответните линкове, където 
ще бъде достъпна тяхната  информационна кампания във връзка  с 
предстоящите избори за членове на Европейския парламент. Може 
да  се  запознаете.  Мисля,  че  някои  от  сайтовете  все  още  не  са 
активирани, но възможно е към днешна дата вече да работят.
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Заявяват своята готовност да взаимодействат с Централната 
избирателна  комисия.  Считат,  че  е  полезно,  ако  включваме  тези 
линкове към платформата на подходящо място на нашата интернет 
страница, за да може повече граждани да им обърнат внимание.

Също  така  казват,  че  ще  ни  държат  в  течение  на  всички 
събития,  които  организират  по  повод  предстоящите  европейски 
избори.  Във  връзка  със  съвместно  събитие  с  Асоциацията  на 
специалистите по комуникация в общините, което ще се проведе на 
10 и 11 април в Дома на Европа, посочват, че ще се радват, ако и 
Централната  избирателна  комисия  приеме  поканата  да  се  включи 
със свои представители в това събитие и да представим акцентите и 
новите моменти в предстоящите европейски избори.

Освен  това  биха  искали  да  посочим  лица,  с  които  да 
поддържат връзка по възникващи въпроси, свързани с европейските 
избори.

Във връзка с това, колеги, аз ви предлагам да вземем решение 
да участваме с представители на това събитие,  за  което,  ако бъде 
организирано,  доколкото разбирам,  тези дати са заявени към този 
момент, няма все още потвърждение, че точно тогава ще се проведе, 
да изразим принципно съгласие за участие в това събитие.

А по втория поставен въпрос за лица за контакт, с които да 
поддържат  връзка,  ако  не  възразявате,  аз  мога  да  поема  този 
ангажимент да бъда лице за контакт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, аз искам да допълня предложението. Нека 

така представената ни информация, която е качена в PDF формат във 
вътрешната  мрежа,  да  бъде  изпратена  от  администрацията  по 
електронната  поща  до  членовете  на  ЦИК  по  начина,  по  който  е 
получена,  за  да  можем  ние  да  активираме  и  да  разгледаме  тези 
страници.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  и  двете  постъпили 
предложения.
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Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Росица 
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов).

Колеги,  продължаваме  с  точка  пета  от  дневния  ред  – 
Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани  помещения. 
Господин Цачев.

Точка 5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 
помещения.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  в  ЦИК  е  постъпило  искане  за 
отваряне на запечатано помещение. Искането е с вх. № НС-14-1 от 
23  януари  2019  г.  Постъпило  е  от  кмета  на  община  Долна 
Митрополия, област Плевен. Искането е за отваряне на помещения, 
в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за 
народни  представители  в  2014  г.  и  националния  референдум  от 
януари 2013 г. във връзка с извършване на експертиза и предаване на 
подлежащите на съхранение книжа в „Държавен архив”, Плевен.

Предлагам  ви  решение,  с  което  да  разрешим  отваряне  на 
помещенията,  в  които  се  съхраняват  тези  изборни  книжа  и 
материали,  при  условие  обаче,  че  ако  се  съхраняват  в  различни 
помещения  и  книжата  от  националния  референдум се  съхраняват 
самостоятелно,  тогава трябва да се разположат и разпоредбите на 
наше Решение № 103 от 2013 г., тоест кмета на общината, носейки 
отговорност  за  съхраняване  на  тези  книжа,  да  разреши 
самостоятелно чрез своя заповед отваряне на помещението. А оттам 
насетне  да  се  спазят  изискванията  на  наше  Решение  №  4387  от 
2017 г. за отварянето и извършването на необходимите действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, пред вас е проектът на решение, коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване.
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Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Владимир  Пенев,  
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария  
Бойкинова,  Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря.
Колеги, това е Решение № 5159-НС.
С това изчерпихме тази точка от дневния ред за днешното 

заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, приключихме и закрих разискванията по точка четвърта от 
дневния ред.  Колеги,  подлагам на гласуване така предложения ни 
проект на писмо заедно с корекциите, направени в зала.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Владимир  Пенев,  
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария  
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова, Цветозар Томов).

Колеги,  преминаваме към  шеста точка –  Доклади относно 
искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. Първи докладчик 
е госпожа Матева.

Точка  6.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 
изпратено писмо от Общинската избирателна комисия – Враца, с вх. 
№  МИ-27-8  от  21  януари  2019  г.  с  искане  за  изплащане  на 
възнаграждения на Общинската избирателна комисия за проведени 
едно  заседание  на  9  януари  2019  г.,  в  което  са  участвали 
председател, заместник-председател и 7 членове. То е за вземане на 
решение  за  обявяване  за  избран  следващия  в  съответната  листа 
общински съветник при предсрочно прекратяване на пълномощията 
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на общински съветник съгласно чл. 30, ал. 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрацията.

Искането  е  за  изплащане  на  едно  дежурство  на  8  януари 
2019 г., като основанието от нашето решение е посочено, а именно 
подготовка на документите за заседанието. Дежурството те дадено 
от председателя Боряна Стаменова и второ дежурство, на 15 януари 
2019 г., основанието е посочено. То също е дадено от председателя 
на комисията Боряна Стаменова, това е за участие на председателя 
на  комисията  при  полагане  на  клетва  от  съответния  общински 
съветник в Общинския съвет.

Имаме  контролен  лист  за  извършване  на  предварителен 
контрол, имаме счетоводна справка за наличните средства, така че 
ви  предлагам  да  вземем  решение  за  изплащане  на  тези 
възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, коментари? Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря.  И  следващ  докладчик  по  тази  точка  –  госпожа 
Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  постъпило  е  искане  за 
изплащане на възнаграждения от Общинската избирателна комисия 
– стара Загора, за проведено едно заседание на 18 януари 2019 г., на 
което  са  присъствали  председател,  двама  заместник-председатели, 
секретар и 9 членове.  На това заседание Общинската избирателна 
комисия  е  прекратила  предсрочно  пълномощията  на  кмета  на 
кметство  Памукчи,  община  Стара  Загора,  област  Стара  Загора, 
поради  това,  че  е  постъпила  от  него  молба  чрез  председателя  на 
Общинския  съвет,  с  която  същият  заявява  своето  желание  да  му 
бъдат предсрочно прекратени пълномощията.
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Моля  да  гласуваме  да  бъдат  изплатени  възнагражденията. 
Към  преписката  има  счетоводна  справка  и  контролен  лист  за 
поемане на изплащането на възнагражденията.

В  решението  на  Общинската  избирателна  комисия  има 
грешка,  записано  е  кмета  на  кметство  Ракитница,  община  Стара 
Загора,  област  Стара  Загора.  Съдя  за  това,  защото  е  приложено 
самото заявление от кмета на кметството. Ще уведомя Общинската 
избирателна комисия да си оправят грешката в решението.

И  моля  да  гласуваме  писмо  до  кмета  на  общината  и  до 
Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване двете предложения ан блок – веднъж 
изплащане  на  възнаграждения  и  втори  път,  изпращане  на 
стандартното писмо до кмета и до ОИК.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова, Цветозар Томов).

Колеги,  преминаваме  към  точка  осма  –  Доклади  по  дела, 
жалби и сигнали. Заповядайте, госпожо Сидерова.

Точка  8.  Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и 
административнонаказателни преписки.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  вчера  беше 
заседанието  на  Великотърновския  административен  съд  по 
административно  дело  №  170,  знаете,  общински  съветник  в 
Общинския  съвет  –  Лясковец,  на  когото  са  прекратени 
пълномощията поради несъответствие с изискванията на Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, след отмяната 
на  това  решение  като  незаконосъобразно  от  Върховния 
административен съд е подал срещу нас искане за обезщетение, тъй 
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като  е  претърпял  вреди от  неполучено  трудово възнаграждение  и 
неимуществени вреди, защото се бил разболял.

На вчерашното се прие психиатрична експертиза, приеха се 
изискани доказателства от Общинския съвет – Лясковец, като трето 
лице  относно  начина  на  определяне  на  възнагражденията  на 
общински съветници, изплащани в определения период, предмет на 
делото. Освен това констатирах, когато прегледах доказателствата, 
че част от доказателствата, които сме поискали ние, не са изпратени. 
Колегата  поиска  ново  писмено  доказателство  в  това  заседание, 
заради което делото беше отложено.

Ако позволите, бих предпочела извън микрофон да обсъдим 
въпроса  за  разноските,  които  следва  да  поиска  Централната 
избирателна  комисия.  Защото  на  следващото  най-вероятно  делото 
ще се обяви за решаване. Нека извън микрофон, защото все пак това 
е тактика по дело и не е въпрос за публично излагане.

Делото се отложи за 18 март.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря много.
Колеги,  преминаваме  към  точка  девета  от  дневния  ред. 

Първи докладчик е госпожа Ганчева.

Точка 9. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  ще ви докладвам няколко 

писма към настоящия момент само за запознаване, тъй като и аз не 
съм  се  запознала,  защото  току-що  получих  и  преводите,  и 
разпределението.

Докладвам ви вх. № ЕП-03-1/4 от 29 януари 2019 г. Това е 
доклад  относно  заседание  на  Работна  група  „Общи  въпроси”, 
проведено  на  25  януари.  И  входящи  номера  ЦИК-07-6-7  от  25 
януари 2019 г. ведно с превода, който е получен днес; ЦИК-07-6-8 от 
29  януари  2019  г.  Ще  върна  на  доклад  тези  писма  на  следващо 
заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, давам пет минути почивка.
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(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Уважаеми 
колеги,  в  залата  сме  14  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  продължаваме  днешното 
заседание.  Остават  още  шест  докладчика  в  днешното  заседание. 
Използвам случая да кажа, че във вътрешната мрежа е публикуван и 
протоколът  от  срещата  на  Централната  избирателна  комисия  с 
представителите на Бюрото за връзка на Европейския парламент в 
България от 23 януари 2019 г. За сведение.

Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо, 

постъпило  по  електронната  поща  в  ЦИК  с  вх.  №  ЦИК-08-5  от 
25 януари 2019 г. Това е оферта от фирмата,  с която Централната 
избирателна комисия има подписан договор за извършване на устен 
превод и на превод на документи. В отговор на наше запитване те са 
изпратили  оферта  на  какви  цени  могат  да  осигурят  превод  за 
Седмото  заседание  на  A-WEB.  В  момента  ви  го  предлагам  за 
сведение и за преценка по-нататък съобразно другата оферта, която 
сме получили.

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-200 от 28 януари 2019 г. 
Това  писмо  е  препратено  от  Цветомира  Жекова,  получено  на 
нейната електрона поща от „Гранд Хотел София”, с което е изпратен 
договор за групово настаняване с конферентно мероприятие. Това е 
проект на договор, докладвам ви го за момента за сведение.

Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-198-25  от 
29 януари 2019 г. Това е писмо, постъпило от Секретариата на A-
WEB във връзка с наше запитване, което изпратихме с писмо изх. № 
ЦИК-07-13  от  25  януари  2019  г.  С  него  те  ни  отговарят,  че 
благодарят за писмото относно бюджета на ЦИК и Секретариатът 
също така ще изпрати официално писмо от генералния секретар до 
председателя на ЦИК и потвърждават, че ЦИК поема настаняването 
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на 5 души за 19-ти заедно с Генералния секретар освен тези четири, 
които ние бяхме изпратили, че ще поемем, както и на 22 души за 
20 и  за  21  февруари,  като  Секретариатът  на  A-WEB  ще  поеме 
настаняването  на  останалите  хора,  персонал,  секретариат  и 
придружаващи лица и наблюдатели за 19, 20 и 21 февруари.

Информират  ни  също така,  че  четири държави –  Румъния, 
Индия, Албания и Гвинея, все още не са потвърдили кой ще участва 
в заседанието. И че Националната избирателна комисия на Корея ще 
присъства като наблюдател, но също не са информирани кой точно 
от тази комисия ще присъства като наблюдател.

Към момента не са сигурни за броя на участниците, така че, 
както  се  разбрахме  при  работното  обсъждане,  ще  искаме  спешна 
информация от тях поне за броя на участниците,  за  да  можем да 
ангажираме стаите в хотела. Отново ви го предлагам за сведение в 
момента.

Докладвам ви писмо с  вх.  № ЦИК-07-198-26 от  29 януари 
2019 г., с което ни благодаря за споделената информация и ни молят 
да споделим дневния ред на заседанието и логистичната  бележка, 
която  включва  данни  за  мястото  на  заседанието,  както  и  друга 
информация,  която  считаме  за  важна.  По-късно  ще  ви  предложа 
текст по тази логистична информация, в момента ви го докладвам за 
сведение.

Докладвам  ви  писмо  вх.  №  ЦИК-07-198-28  от  29  януари 
2019 г.,  с  което  от  A-WEB  изпращат  формуляр  за  регистрация и 
любезно  напомнят,  че  участниците  следва  да  се  регистрират  за 
Седмото заседание и с цел защита на личната информация, част от 
съдържанието  на  това  съобщение  е  блокирано.  За  сведение ви го 
докладвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Простете, че ви 
прекъсвам  тук,  госпожо  Матева.  Ние  вече  имаме  и  решение  да 
изпращаме писма, когато се заявят имената. Така че, колеги, искам 
да  ви  информирам,  че  дотук  са  изпратени  две  писма,  но  са 
подготвени още две писма, които ще изпратим. Говоря за визите, 
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колеги,  стори  ми  се,  че  госпожа  Матева  по  номера,  който  каза, 
докладва за визите.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Да,  това  е,  че  всъщност  молят  да 
проверим  заявленията  и  имената  на  представителите  в  писмото-
покана и да се изпратят писма за съдействие за визите.

Докладвам ви писмо вх.  № ЦИК-08-6 от 29 януари 2019 г. 
Това е изпратена оферта от „Гранд Хотел София”, която е изпратена 
вчера,  така  че  ви  я  докладвам  само  за  сведение,  тъй  като  днес 
получихме нова оферта.

Докладвам ви писмо вх. № ЦИК-09-4-1 от 29 януари 2019 г. 
То е изпратено от Розалина Крайсел, която е управител на фирмата, 
която наехме за  подпомагане организацията  на събитието.  С това 
писмо тя ни изпраща предварителен бюджет, който тя е изготвила на 
база на офертата на „Гранд Хотел София”, както и информацията за 
преводачите,  които  може да  организира  тя.  Същите  преводачи са 
били  наети,  както  тя  обясни,  по  време  на  конференцията,  която 
организирахме за АСЕЕЕО.

Във  връзка  с  това  ви  информирам,  че  освен  този 
предварителен бюджет, изготвен от нея,  във вътрешната мрежа се 
намира и изготвен бюджет проект на очаквани разходи във връзка с 
провеждането на извънредно заседание, който е изготвен днес и е 
качен във вътрешната мрежа. Той е изготвен на база на предходния 
проект  за  бюджет,  който  докладвах  в  миналото  заседание,  но  е 
актуализиран  съобразно  намаляването  на  офертата  и 
оптимизирането на разходите.  Така че ви моля да се запознаете с 
него.

И последно ви  докладвам вх.  № ЦИК-08-6-1  от  29 януари 
2019  г.  Това  е  последната  оферта,  постъпила  от  „Гранд  Хотел 
София”, която подробно ни беше разяснена от Розалина Крайсел при 
работното  обсъждане.  Както  стана  ясно  от  поясненията  и  на 
Цветомира Жекова, и на госпожа Крайсел в работното обсъждане, на 
практика няма друг хотел от тези, от които ние изискахме оферти, 
който  да  може  да  посрещне  и  да  настани  всички  участници  в 
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събитието, тъй като по последната информация, получена вчера от 
„Арена Ди Сердика”, че не разполагат с необходимия брой стаи за 
настаняване на всички участници. Тя е качена също във вътрешната 
мрежа, ръкописно е предоставена от Цветомира Жекова.

В  тази  връзка  ви  предлагам,  тъй  като  офертата  на  „Гранд 
Хотел София”, обръщам внимание, че първата, която сме изискали, е 
от 10 януари, днес сме 29-ти, когато е дошла последната и тя важи 
до 29-ти, тъй като те са ангажирали стаите, ви предлагам да вземем 
решение,  с  което да одобрим мероприятието де бъде проведено в 
„Гранд  Хотел  София”,  като  приемем  офертата  за  цената  за 
настаняване и за хранене. Останалите предложения, които ни дава 
„Гранд Хотел София” за транспорт и допълнителни предложения от 
консиерж, да заявим, че към момента няма да се възползваме, при 
преценка допълнително ще ги уведомим. Както и за техническото 
обслужване  на  залата.  В  приложение  към  споразумението 
допълнително  ще  разпишем  нещата,  които  по  техническото 
обслужване ще бъдат поети от хотела, другата част, която ще бъдат 
поети от ЦИК и от фирмата,  която ни сътрудничи.  Но поне едно 
писмо да изпратим, ако гласуваме, че потвърждаваме запазването на 
тези 43 стаи към момента за дните, за които ни е подадена офертата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  И ангажимента 
на конферентните зали.

Уважаеми  колеги,  чухте  предложението.  Подлагам  на 
гласуване така направеното предложение от госпожа Матева.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Росица  
Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов);  
против – 2 (Мария Бойкинова, Румен Цачев).

Благодаря. 
Продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  както  виждате,  и  в  двата 

бюджета, които ви докладвах, има предвидени и други разходи, но 
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за момента не ви предлагам нищо да гласуваме по тях, тъй като не 
сме събрали всички оферти. Няма информация както за трансфера, 
така и за превода, така и за културна програма. Предложението на 
фирмата, така както сме го превили и предходния път, е културната 
програма да включва евентуално обиколка на София и евентуално 
участие  на  официалната  вечеря,  ако  преценим  да  има  някакъв 
състав, който да представи националните традиции на България. Но 
в  момента  не  ви  предлагам  нищо  такова  да  гласуваме,  тъй  като 
нямаме достатъчно информация по въпроса и то не е належащо към 
момента. На следващото заседание ще имаме информация и ще го 
предложа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Можем ли да кажем, че с това тези доклади за днес са приключени? 
Благодаря.

Госпожа Ганчева е пропуснала един доклад, заповядайте. Или 
после ви е дошъл докладът?

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Не,  госпожо  председател,  не  съм 
пропуснала, извинявам се, че отново се включвам. Тъй като част от 
преписките  ми  бяха  дадени  преди  заседанието,  сега  успях 
накратичко да се запозная, не остана време.

Обръщам внимание, колеги, аз ви докладвах за запознаване, 
на вх. № ЦИК-07-6-7 от 25 януари 2019 г. ведно с превода, който е с 
днешна  дата  и  получих  преди  заседанието,  това  е  преписка, 
преразпределена от доклад на госпожа Цанева поради служебната й 
командировка на мен. Предоставена ни е информация от срещата, 
която  беше  на  21  януари  2019  г.  в  Брюксел.  Информацията  е 
огромна по обем, с презентации.  Доколкото успях да се запозная, 
отново  ни  се  изпраща  и  информация,  по  която  ние  вече  взехме 
отношение с наше писмо с предоставяне на коректна информация. 
Тук  има  посочени  срокове  за  възможности  за  коментари  до  31 
януари. Не знам дали имаме готовност днес да вземем отношение по 
преписката  или  да  се  запознаем  утре,  на  31-ви  е  следващото  ни 
заседание.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  знаете,  че  ЦИК  командирова  госпожа  Таня 
Цанева в Брюксел, тя присъства и има непосредствени впечатления, 
така че аз очаквам когато тя се върна за следващото заседание, да ни 
представи  информация  и  по  допълнителните  материали,  за  да 
преценим  дали  е  необходимо  да  се  произнасяме.  Разпределих 
преписката  на  госпожа  Ганчева  днес,  тъй  като  госпожа  Цанева 
отсъства, с идеята да ни я докладва за сведение и запознаване и да я 
разгледаме на следващото заседание.

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Грозева.
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  НР-14-2  от  28  януари  2019  г.  е 
пристигнало писмо, подписано от кмета на община Ихтиман, с което 
ни  молят  да  разрешим  отваряне  на  запечатано  помещение  – 
заседателна зала на четвъртия етаж в сградата на община Ихтиман, в 
която се съхраняват изборните книжа и материали от националния 
референдум  на  27  януари  2013  г.,  във  връзка  с  извършване  на 
експертиза и предаване в Националния архивен фонд на съответните 
документи.

Както  знаете  и  спазвайки  нашата  практика,  за  отваряне  на 
помещения,  в  които  се  намират  изборни  книжа  и  материали  от 
национални референдуми, ние не вземаме решение за отваряне.  И 
предвид  нашата  практика  съм  подготвила  писма,  с  което  ги 
уведомяваме, че могат да отворят помещението, че не е необходимо 
изрично решение на ЦИК, при спазване реда на точки 20 и 21 от 
наше Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г.

Междувременно  за  да  се  убедя,  че  действително  в 
помещението, което искат да отворят, няма наличие на други книжа 
от други видове избори, днес се свързах с община Ихтиман, които 
потвърдиха,  че  там  се  намират  само  и  единствено  книжата  от 
произведения националния референдум в 2013 г., поради което ви 
моля да гласувате текста на писмото, то е качено в моята папка от 
днешна дата, което да изпратим на община Ихтиман.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване този отговор.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Бойкинова. 
Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  към  предходния  доклад 
искам  само  да  ви  уведомя,  че  се  свързах  с  председателя  на 
Общинската  избирателна  комисия  –  Стара  Загора,  същите  са  си 
поправили  решението  като  очевидна  фактическа  грешка,  така  че 
предсрочно  са  прекратени  пълномощията  на  кмета  на  кметство 
Памукчи.

 Колеги,  докладвам  ви  отговор  до  Специализирана 
прокуратура, Следствен отдел. В заседание на 22 януари 2019 г. ви 
докладвах,  че  във  връзка  с  досъдебно  производство  от 
Специализирана прокуратура,  Следствен  отдел,  искат информация 
относно  81  броя  актове  за  установяване  на  административни 
нарушения, съставени от председателя на Централната избирателна 
комисия  въз  основа  на  решение  на  Централната  избирателна 
комисия. Информацията я предоставяме във вид на две справки, тъй 
като и от писмото е видно, че всъщност искат данни кога актовете са 
изпратени  на  областния  управител,  съответно  той  издавал  ли  е 
наказателни постановления и върнал ли ни е отговор, както и ЕГН, 
три имена на актосъставителя,  който в случая е  председателят на 
Централната  избирателна  комисия  по  всички  актове,  и  единния 
граждански номер на свидетелите, които са цитирани в актовете.

Предлагам с писмото да изпратим два броя справки, в които 
се  съдържа  наличната  информация.  Справките  са  изготвени  въз 
основа на регистъра, който се поддържа в Централната избирателна 
комисия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване така предложения ни отговор.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  
Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Следващ докладчик е господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило 
в ЦИК писмо с вх.  № ЦИК-16-1 от 28 януари 2019 г.  Писмото е 
постъпило  от  кмета  на  Столична  община  госпожа  Фандъкова.  С 
писмото  ни  се  препраща  до  нас  постъпило  в  Столична  община 
заявление  за  достъп  до  обществена  информация.  Заявлението  е 
постъпило от представляващия партия „Волт” от господин Ананиев. 
Има зададени въпроси към Столична община. 

Преценката е, че тези въпроси не са в тяхната компетентност 
и  на  основание  чл.  32  от  Закона  за  достъп  до  обществена 
информация те го препращат на Централната избирателна комисия 
като  компетентен  орган.  Въпросите  са  подобни,  не  казвам 
аналогични,  но  подобни  на  тези,  които  са  зададени  и  към  нас  в 
предходно  писмо.  Пак  ще  кажа,  че  така  нареченото  заявление  и 
предметът на тези въпроси, това не е информация, която се създава, 
която се съхранява и която се обработва в Централната избирателна 
комисия,  поради  което  моето  мнение  е,  че  и  това  така  наречено 
заявление представлява едно питане по определени теми и ние ще 
му  отговорим.  Разбира  се,  аз  ще  върна  това  писмо  на  следващ 
доклад,  засега  го  докладвам  за  сведение,  за  запознаване  и  за 
предложение за следващо заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Цачев.

Продължаваме с господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, връщам на доклад преписка с 

вх.  №  ЦИК-00-655/13  от  28  януари  2019  г.  Става  въпрос  за 
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постъпили допълнителни материали от  изпълнителя АИМС Тех в 
изпълнение  на  обществената  поръчка  с  предмет  „Извършване  на 
пазарно проучване за машините за гласуване”. В тази връзка, колеги, 
ви  казвам,  че  в  моята  папка  във  вътрешната  мрежа  за  днешно 
заседание се намира подпапка „АИМС Тех”, в която са публикувани 
материали – писмото, което ви докладвам, с цялото му съдържание, 
и други материали.

Както  бяхме  упълномощени  по-рано  днес  с  протоколно 
решение на Централната избирателна комисия, комисия в състав от 
мен и колегите Матева и Томов, отворихме непрозрачния запечатан 
плик, в който имаше материали, постъпили от АИМС Тех. Оказа се, 
че това е една папка с документ, който се състои от 14 страници, и 
представлява едно изложение, в което изпълнителят ни уведомява, 
че  е  положил  всички  усилия,  за  да  представи  необходимата 
информация,  включително  информация  и  данни  за  прогнозна 
стойност за закупуване и наемане дългосрочно или краткосрочно на 
специализирани машини за гласуване на всички идентифицирани от 
него  доставчици.  Тук  в  скоби  са  посочили,  че  обхватът  на  тези 
идентифицирани от него доставчици е потвърден в писмо на ЦИК с 
изх. № ЦИК-00-705 от 1 ноември 2018 г. Колеги, това писмо също е 
публикувано  във  вътрешната  мрежа  и  аз  смея  да  твърдя  най-
отговорно, че такова нещо в това писмо не се съдържа, с това писмо 
единствено сме ги уведомили, че даваме съгласие по съдържанието 
на въпросника,  който да се изпрати на доставчиците,  и съответно 
вземаме становище по въпросите № 6 и № 12 от въпросника и по 
таблица № 3, когато се изпраща до органите за управление, да бъде 
съобразен  с  мястото  в  съответната  държава,  и  че  Централната 
избирателна комисия ще уведоми органите за управление на избори 
за  възложената  на  АИМС  Тех  дейност,  за  да  им  бъде  оказано 
съответното съдействие, но не се съдържа изявление, в смисъл, че се 
одобрява броят на идентифицираните доставчици.

По-нататък в изложението се твърди, че са идентифицирани 
четирима доставчици, като всъщност отговори са получени само от 
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трима от тях, от единия от които е отказано да бъдат предоставени 
ценови параметри.

Следва  приложена  множество  кореспонденция  по 
електронната  поща  между  изпълнителя  и  различни  други  лица, 
включително и превод на част от тази кореспонденция, тъй като е 
водена с представители от други страни.

И накрая  на  изложението  се  съдържа  едно  искане да  бъде 
предоставена  възможност  на  изпълнителя  да  изпълни  насоките, 
които  смятат,  че  са  дадени  на  срещата  на  16  януари  2019  г.,  да 
изпратят въпросниците така както са били одобрени и са свързани 
със събирането на данни, и на още трима български доставчици, а 
именно „Контракс”,  „Информационно обслужване” и „Лирекс БГ” 
ООД.

Припомням,  че  на срещата,  която се проведе на 16 януари 
2019  г.  не  са  давани  насоки  на  АИМС  Тех  по  по-нататъшното 
изпълнение на договора, тя беше с цел да се получат допълнителни 
разяснения по представения от тях доклад, за да може Централната 
избирателна комисия да формира крайното си становище по повод 
изпълнението на този договор.

Припомням  също  така,  че  на  свое  заседание  Централната 
избирателна  комисия  с  протоколно  решение  прие,  че  е  налице 
неизпълнение на дейностите,  предмет на договора,  тъй като те не 
съответстват  на  уговореното  в  него  и  приложенията  към  него,  и 
съответно не приема изпълнението на договора, както и че поради 
това  не  е  дължимо  заплащане  на  уговореното  с  договора 
възнаграждение. Това протоколно решение е обективирано в наше 
писмо с изх.  № ЦИК-00-769/1 от 17 януари 2019 г.,  изпратено по 
пощата  на  изпълнителя,  получено  от  управителя  Филипов  лично, 
което се вижда от върналата се обратна разписка.  Както писмото, 
така и обратната разписка са публикувани във вътрешната мрежа.

При това положение, колеги, аз считам, че това писмо следва 
да  остане  за  сведение,  не  следва  да  взимаме  становище  по  него, 
доколкото така  или иначе работата  във връзка  с  изпълнението на 
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този договор е приключила и Централната избирателна комисия в 
определения  в  договора  срок  е  изразила  своето  окончателно 
становище, че счита, че е налице пълно неизпълнение по договора и 
не  приема  изпълнението,  съответно  счита,  че  не  дължи 
възнаграждение.  Припомням,  сроковете  за  изпълнение  по  този 
договор са изтекли отдавна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Противни становища? Не виждам.

Искате да допълните? Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Искам да кажа, че самото това писмо на 

нашия  изпълнител  говори  за  пълната  некомпетентност  на 
изпълнителя по отношение на предмета на договора. Те просто не 
знаят какво е маркетингово проучване и смятат че това, заради което 
ЦИК отказва плащане, е свързано с това, че не са изпратили писма 
някъде и не са получили отговор оттам.

Смятат, че едва ли не са задължени да изпратят писма на три 
компании,  които  бяха  посочени  примерно  (като  неализиране  на 
техните продукти) в едно от нашите писма. Всъщност не могат да 
схванат,  че  големият  проблем  на  този  доклад  е  липсата  на 
изследване, липсата на анализ, на проясняване на ситуацията в този 
пазар. И това е главната причина, поради която се обединихме да не 
извършим плащането.

От тази гледна точка изглежда безсмислено да удовлетворим 
това искане те да изпращат писма до три български фирми и да ни 
върнат обратно техните отговори, смятайки че по този начин правят 
проучване.

Затова подкрепям становището на докладчик да го оставим за 
сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И 
господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Ние  имаме  един  завършен  фактически 
състав, доколкото разбирам. Те са дали доклад и то в закъснение със 
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срока.  Според  мен  това  писмо  касае  вече  една  подготовка  за 
евентуални спорове с това дружество, поне аз така го разбирам.

Това, което не зная, е каква е била срещата на 16 януари, не 
съм присъствал и вярно ли е, че на нея са давани тепърва насоки. Да 
ми  припомните,  колега  Пенев,  кога  е  предоставен  окончателният 
доклад. Аз съм съгласен с господин Томов, но тук става въпрос за 
кореспонденция,  която  би  могла  да  подготвя  с  оглед  нашето 
протоколно  решение  почвата  за  евентуален  бъдещ  съдебен  спор. 
Тоест евентуален иск на дружеството. 

Затова според мен е редно да отговорим, че е изтекъл срокът, 
че те са предоставили, макар и извън срока, окончателен доклад и че 
Централната  избирателна  комисия  няма  интерес  от  по-нататъшно 
удължаване  на  сроковете  и  даване  насоки  и  да  поясним,  че  не 
приема доклада поради неговото съдържание.  Или подобен текст. 
Защото ако на 16 януари сме дали насока, то сега е 29 януари. Или 
поне пък ако не сме дали, аз не вярвам да сме дали насоки, защото те 
предполагат продължаване на работата,  да заявим, че не сме дали 
насоки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Господин Пенев,  моля  да  отговорите  на  поставените  въпроси.  Аз 
също подкрепям вашето предложение, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Припомням,  че  договорът е  сключен 
на  26  септември  2018  г.  Съгласно  условията  по  него  срокът  за 
изпълнение е двумесечен, тоест изтекъл е на 26 ноември 2018 г. В 
този  срок,  на  26  ноември,  в  Централната  избирателна  комисия  е 
постъпил  първият  така  наречен  окончателен  доклад,  като 
Централната  избирателна  комисия  се  е  запознала  с  него  и  на 
4 декември 2018 г. със свое писмо (да не цитирам сега отново всички 
изходящи номера)  е  предоставила  възможност  на  изпълнителя  да 
допълни  доклада  си  в  частта,  в  която  Централната  избирателна 
комисия е приела…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Само  да  ви 
допълня, не става дума в частта, всъщност пояснете.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Да, разбирам, но аз искам да припомня 
цялата фактическа обстановка.

След което е представен следващ доклад,  по който също е 
предоставена възможност да бъде допълнен с последващо писмо. И 
когато  е  постъпил  третият  окончателен  доклад,  Централната 
избирателна  комисия  взе  протоколно  решение  да  покани 
изпълнителя, за да даде допълнителни разяснения по този последен 
трети окончателен доклад. На тази среща бяха задавани въпроси към 
изпълнителя във връзка с представения доклад, но не бяха давани 
никакви насоки и никакви допълнителни искания към изпълнителя 
за  допълване  на  техния  доклад.  Тази  среща беше  протоколирана, 
протоколът беше публикуван.

Така че на 16 януари не са давани допълнителни указания. 
Това  беше  последната  възможност,  в  която  ЦИК  да  си  формира 
окончателното становище във връзка с това налице ли е изпълнение 
или не е налице изпълнение по този договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И 
госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Само в подкрепа на казаното от колегата 
Пенев  да  припомня,  че  тази  последна  среща  беше  необходима 
поради обстоятелството, че два пъти ни се представя под формата на 
доклад един и същи документ. И на самата среща, ако погледнете 
протокола, изпълнителите признаха, че на практика разликата между 
предпоследния  и  последния  доклад  се  съдържа  само  в 
придружаващото  писмо,  в  информация  с  две  фирми,  които  са 
участвали с оферта в обществената поръчка на Министерския съвет. 
Нищо  повече  и  нищо  по-различно!  Тоест  ние  няколко  пъти  им 
дадохме възможност да изпълнят както трябва и пълно, но те не го 
направиха.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Мисля, че стана ясно. Заповядайте, господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Може би по съображенията на колегата 
Сидерова от преди малко, когато може да има съдебен спор, да кажа 
извън микрофон. Трябва да решим какво ще правим.

(Обсъждане извън микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, получихме подробна и детайлна информация, благодаря за 
нея.

Колеги, с това закривам  днешното заседание на Централната 
избирателна комисия. Свиквам следващото заседание в четвъртък, 
10,30 ч.

(Закрито в 16,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова
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