ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 707
На 5 февруари 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно провеждане на заседание на A - WEB.
Докладва: Росица Матева
1а. Отговори по документ за конкурс за лого.
Докладва: Ерхан Чаушев
2. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладва: Катя Иванова
3. Доклади по писма.
Докладват: Александър Андреев,
Йорданка Ганчева,
Владимир Пенев,
Кристина Стефанова,
Таня Цанева,
Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов.
4. Разни.

2
Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина

Цветославова-Стефанова,

Мартин

Райков,

Метин

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Емануил Христов, Мария Бойкинова и
Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 11,00 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги. В залата присъстват 20 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на комисията на 05 февруари 2019 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:
1. Доклад относно провеждане на заседание на A-WEB.
Докладчик е госпожа Росица Матева.
2. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки. Докладчик е госпожа Катя Иванова
3. Доклади по писма с докладчици: господин Андреев,
госпожа Ганчева, господин Пенев, госпожа Стефанова, госпожа
Цанева и госпожа Севинч Солакова.
4. Разни с докладчик Ивилина Алексиева.
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Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви дневен ред?
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля
да ме включите в т. трета „Доклади по писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
господин Арнаудов.
Други предложения? Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите с нова точка:
„Отговори по документация за лого на ЦИК“. Ако може, по-рано, за
да

може

да

бъде

изпратен

своевременно,

защото

малко

позакъсняхме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам го като
нова точка – т. 1а, господин Чаушев.
Други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред. Моля, гласувайте.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Благодаря.
Уважаеми колеги, и тримата колеги, които отсъстват,
отсъстват по обективни причини.
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Преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Доклад относно провеждане на заседание на A-WEB.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната
мрежа има папка „A-WEB“. Всички материали, които ще ви
докладвам, са качени там.
Най-напред

ви

докладвам

оферта

за

извършване

на

трансфери, транспортни услуги и рекламни материали, свързани с
организацията на Седмото заседание. Тя е постъпила в ЦИК с вх.
№ ЦИК-98-4/3 от 31.01.2019 г. Изпратена е от „…Крайсъл“, с която
имаме

подписан

договор

за

подпомагане

организацията

на

заседанието.
Офертата касае така наречените рекламни материали. Това са
ролбанер, баджове, химикали, които ще бъдат необходими да бъдат
осигурени за Седмото заседание. Ползвана е същата фирма, която е
изготвила тези материали за ЦИК за организираната конференция с
АСЕЕЕО.
Другото предложение в тази оферта е за транспорт и за
трансфер от летището, като предложението от т. А до т. Б е с лек
автомобил – 40 лв. без ДДС, шестместен ван – 65 лв., 14-местен
микробус – 90 лв. Както ви казахме, хората ще бъдат съчетавани
според пристигането и в зависимост от това ще бъдат наемани
съответните автомобили. Наем на ден на коли в рамките на
работното време – отново са показани цени, които се предлагат.
Пак казвам, и тази оферта е от фирмата, която е използвана от
ЦИК при организацията на конференцията на АСЕЕЕО.
Така че ви предлагам да вземем протоколно решение, с което
да одобрим ползването на услугите на тези две фирми за изготвянето
на рекламни материали и за използване на транспортни услуги за
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трансфер и за обиколка на града така, както е предложено в
офертата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, не виждам коментари.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева); против – 1 (Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова).
Предложението се приема.
Благодаря.
Имате ли още доклади по тази точка, госпожо Матева?
Заповядайте, госпожо Матева.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Може ли прегласуване?.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Господин

Баханов иска прегласуване.
Така че, колеги, подлагам директно на прегласуване
направеното предложение.
РОСИЦА МАТЕВА: Само, понеже чух, колеги, в папка „AWEB“, в подпапка „Оферти“ се намира тази оферта. За трети път
казвам, вх. № ЦИК-08-4/3 от 31.01.2019 г. Колеги, със започване на
доклада ми, най-напред казвам входящия номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, отменям гласуването, тъй като не всички членове, които
присъстват тук, са гласували.
Отново подлагам на прегласуване, ако обичате.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
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Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева); против –
2 (Георги Баханов, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова).
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с организацията ви
докладвам в момента за сведение, че сме създали организация за
снабдяването

на

информационните

ЦИК
центрове

с

необходимите
на

Столична

материали
община

и

от
на

Министерството на културата във връзка с представянето на
българската държава, на нейната история и традиции на съответните
езици.
В тази връзка ви докладвам, че с колегата Грозева сме се
ангажирали да ви предложим за следващото заседание предложения
за сувенири – същите, които евентуално направихме като подаръци
на конференцията на АСЕЕЕО. Но по-подробна информация ще
получите, след като се снабдим с оферти. Ще го предложа на
следващото заседание.
Докладвам ви писмо от Министерството на външните работи
с вх. № ЦИК-04-01-9 от 04.02.2019 г., което е във връзка с наше
писмо, с което ги информирахме, че ще бъдем домакин на Седмото
заседание. В тази връзка Емилия Бурова, която е изпълняващ
длъжността директор „Консулски отношения“, ни информира, че им
е необходим актуален списък на заявилите участие за издаване на
визи,

както

и

ни

информира,

че

от

дипломатическото

представителство на Република България в Рамала са получили
информация, че председателят на ЦИК – Палестина, е информирал
управляващия дипломатическото представителство, че предвид
ангажиментите си с предстоящите в Палестина избори няма да вземе
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лично участие, а ще изпрати друг представител. Но още не е
определено лицето – кой от двамата му заместника – ще участва.
В тази връзка ни молят да бъдат уведомени дали има
настъпили промени в данните за участниците в приложения списък.
Това писмо в момента ви го докладвам за сведение. В тази
връзка ви предлагам – във вътрешната мрежа трябва да е качен
текстът на писмо-отговор. Той се намира в папка с моите инициали
този път. Там е качено предложението за писмо, което да изпратим
на Министерството на вътрешните работи в отговор на това писмо,
което ви докладвах, с което да изпратим актуалния към 01.02.2019 г.
списък, който имаме до момента. Надявах се, че днес до заседанието
ще получим по-нов, актуализиран списък, но до момента няма такъв.
Така че ви предлагам да гласуваме това писмо, с което да
изпратим на Министерството на външните работи списъка, който
притежаваме ние към 01.02.2019 г. и едно протоколно решение –
всеки ден, в който пристига актуализиран списък, да бъде изпращан
на Министерството на вътрешните работи за информация във връзка
с издаването на визи.
Извинявам се, на Министерството на външните работи, а не
на Министерството на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Колеги,

има

ли

коментари?

Подлагам

на

гласуване

направеното предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
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Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против –
няма.
Предложението се приема.
Моля продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви

-

намира се в папка „A-WEB“ - писмо с вх. № ЦИК-07-198-49 от
04.02.2019 г. Това е писмо от A-WEB, с което ни се изпраща
окончателния дневен ред и одитния доклад за 2018 г. за Седмото
заседание на Изпълнителното бюро.
Докладвам го за сведение и запознаване.
Докладвам

ви

също

така

вх.

№

ЦИК-07-198-50

от

04.02.2019 г. Това е докладът, който е изготвен от Счетоводна фирма
от Корея – така е преведен, не съм го погледнала на английски – и
който ще бъде обсъждан на Седмото заседание.
Така че тук е приложени протоколът от Шестото заседание на
Изпълнителното бюро, програмата и одитния доклад. Доста обемен
е материалът. Докладвам ви го за сведение и запознаване за Седмото
заседание.
Докладвам ви също така писмо с вх. № ЦИК-07-198-48 от
01.02.2019 г. То е изпратено от Хюн Нох, която, както знаем от
страна на Секретариата технически обезпечава организацията на
срещата. То е отново в потвърждение на договорките между ЦИК и
Секретариата - каква част от настаняването ще се поеме от ЦИК,
каква част – от Секретариата, както и информация, че от Малави, в
въпреки че са заявени четирима участника, ще присъства само един
участник – господин Банда – във връзка с поканите, които вече са
изпратени на кои държави, четирите, които са в тази специална
комисия за изменение на Устава, да се изпрати покана за участие с
пристигане на 19-ти. Така че ви го предлагам в момента за сведение,
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тъй като вече по това писмо ние изпратихме отговор и то е само за
информация.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-198-45 от 01.02.2019 г.
То е отново е-mail от госпожа Хюн Нох. Тя се извинява, че отново
повтаря – преведено от нашия председател, тъй като е кратък –
всичко, но във връзка с изпращането на индивидуални покани на
всички регистрирани участници отново изпраща списъка, който вече
ви докладвах, че ще изпратим и на Министерството на външните
работи.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-198-47 от 01.02. 2019 г.
То отново е електронно писмо от Хюн Нох,…..
(Реплика от господин Ивков, която не се чува.)
Колега Ивков, ние от миналото заседание – от 31 януари до
днес – имаме разменена доста по обем и доста писма електронна
кореспонденция във връзка с изпращането на поканите и във връзка
с това, че например, логистичната бележка, която одобрихме на
31.01.2019 г., в четвъртък, я изпратихме отново до всички
участници, като това, което в момента докладвам като писмо, е, че
Хюн Нох няма забележки по логистичната информация, само и
единствено помолиха да допълним времето за настаняване и
напускане на хотела, което сме направили. С тази информация
логистичната бележка е изпратена на всички. Но това са отделни еmail-и, които пристигат във връзка с организация на събитието и им
се дава отделен входящ номер и аз трябва да го докладвам.
Така че докладвам за сведение и това писмо.
Последно ви докладвам писмо с изх. № – ЦИК-07-21 от
31.01.2019 г., с което сме поискали от Секретариата на A-WEB да ни
изпратят в спешен порядък отново актуална информация за
регистрираните участници и за времето им на пристигане и броя на
пристигащите участници с оглед заявяване броя на стаите в хотела.
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За момента това е информацията, свързана с A-WEB, която
ви докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева. С това изчерпахме точка първа от дневния ред.
Преминаваме към точка 1а от дневния ред:
1а. Отговори по документация във връзка с конкурса за
лого.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам действия до
този момент във връзка с изработката на лого на Централната
избирателна комисия. Във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали има документация по отношение на това, че един от
участниците за изработката на лого, с вх. № – има го – ЦИК-00-701
от 9-ти е задал конкретни въпроси по отношение на документацията,
която е получил.
Тези въпроси бяха съответно препратени на авторите на
документацията, на техния IТ, със съответно писмо, а те ни
отговориха по така зададените въпроси от участника. Долу пише
„Отговори за Димитър Цачев по отношение на документацията на
логото на ЦИК“. Текстът или отговорът, който получихме, е добре
структуриран. Всъщност въпросите са в черно, а отговорите са в
нормален шрифт.
Моля да ги видите или да ги прочета, ако искате. Добре, по
същество! Логото двуезично ли трябва да бъде, едновременно на
български и на английски език или на две-отдени лога. По същество
отговорът е: две отделни лога.
На следващо място, ако сте отворили на отговорите, какво е
названието на Комисията на английски език.
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Два въпроса и е изписано едно име – не съм го писал аз –
моля да го видите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: По т. 2 ще бъде
Сейнчъл електроарканишън ъв Република Болгерия – казах го на
английски.
Господин Чаушев, моля продължете.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Продължавам. На следващия въпрос се
показват несъответствия при изписването на „презентационен
комплект“ и „презентационни материали“. Отговорът е, че става
въпрос за едно и също нещо и съответно са синонимни
словосъчетания.
На следващо място, за визуализацията на проектите за
различни материали трябва задължително да се използват фигурите
на стр. 6, 7, 8 и 9. Съответно това са онези таблички с онези фигури
на хора – къде да бъде разположен знакът, за да може най-добре да
изпъква и съответно отговорът е, че може да се направи собствена
разработка и друга композиция. Те просто са дадени примерни, за да
дадат идеята и т.н. срещу текста.
Съответно следващият въпрос е именно от тези аксцедентни
материали какво трябва да се разбира. Описани са – какво трябва да
се разбира. Става въпрос за визитка, бланка, папка, плик, молив,
флашка, съответно е изписано конкретно какво се има предвид.
Тоест, разширен е обхватът на въпроса.
По отношение на брошурата е следният въпрос. Пита се
какво значи, каква е функцията на празните квадратчета при
изпратената брошура за гласуване и разяснителна кампания на
гражданите. Текстът е, че по същество там трябва да бъде запълнена
с визуализация на съответния текст, с два – три знака. По същество
това е някакъв тип холограма.
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Това са отговорите, които сме получили и аз предлагам така,
както сме ги получили, и съответно да ги изпратим със съответната
поправка на изписването на наименованието на Комисията на
английски език.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Чаушев.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване тези отговори,
които да бъдат изпратени до участниците.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против –
няма.
Предложението се приема.
Моля продължете докладите си, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви графика
– как върви изготвянето на логото. Трябва да изготвим едни
договори, които да бъдат предоставени на участниците, да могат
съответно да изготвят в правна форма вече действията на
участниците. Този проект ще ви бъде докладван в четвъртък.
Разбира се, ние с колегите преди това, преди да ви докладвам текста,
който да бъде изпратен на участниците, ще го обсъдим. По график
работите трябва да бъдат представени към 15 февруари. Трябва да ги
получим в ЦИК на хартия и в PDF-формат по принцип. Съответно от
15-ти към……отбелязал съм си с предварителни разговори с
назначената комисия. Между 15 и 22 февруари Комисията би
следвало да излезе с решение по отношение на логото. Това е проект
за лого на Централната избирателна комисия, който съответно
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следващата седмица ще бъде представен на ЦИК за окончателно
одобрение.
С една дума: графикът върви към 28-ми, когато би следвало
да имаме визуален образ на логото, съответно до 3 – 5 март
съответно да извършим съответните плащания. Горе-долу така
върви към момента. С една дума: към 15-ти би следвало да имаме
вече визуализация на съответното лого.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Чаушев, за изчерпателния доклад.
С това изчерпахме т. 1а от дневния ред.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклади по дела, жалби, сигнали, административнонаказателни преписки.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, утре, на 06 февруари е
насрочено в Пловдивския административен съд административно
дело № 1172:2018 г. В предходното съдебно заседание от страна на
процесуалния представител на ищеца беше направен отказ от част от
иска и в тази връзка производството в тази част беше прекратено,
поради което утрешното съдебно заседание ще бъде само такова, в
което ще бъде даден ход на делото и същото ще бъде обявено за
решаване, поради което след разговор с председателя, се уточнихме,
че не е необходимо да бъде командирован представител на ЦИК,
който да осъществи процесуално представителство.
Аз съм подготвила проект на писмена защита по делото,
който още вчера е качен в папка с моите инициали във вътрешната
мрежа. Тя е сходна с вече гласуваната от ЦИК писмена защита по
другото дело в Административен съд – Пловдив, с № 1108/2018 г.
Единствената разлика в случая е, че ако при първото дело ищецът
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беше лице, което работи по трудово правоотношение, тук ищецът е
лице, което е управител на търговско дружество „Цоневски-ПК ООД
– гр. Пловдив“. Тоест, работи с договор за излагане на управлението
на дружеството, поради което аз съм се позовала на практика на
съдилищата, която приема, че по отношение на релевантните факти,
които нас ни интересуват по конкретния казус, договор за възлагане
управлението

на

правоотношение.

дружеството
Визирам

се

приравнява

ползването

на

на

трудовото

различните

видове

отпуски, в частност ползването на неплатежен служебен отпуск,
който касае нашият казус.
Предлагам да се запознаете със същата, ако вече не сте го
направили, и да пристъпим към гласуване, за да може да бъде
изпратена на Пловдивския административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Иванова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложената ни
писмена защита.
Колеги, отменям гласуването поради проблем с техниката.
Ще гласуваме с вдигане на ръка. Моля, гласувайте тази защита.
Ще помоля господин Сюлейман да отчете резултата.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо

Арнаудов,

Владимир

Пенев,

Ерхан

Чаушев,

Ивилина

Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,
Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря Ви, господин Сюлейман.
Колеги, с това изчерпахме точка втора от дневния ред.
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Преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Доклади по писма.
Първи докладчик е господин Андреев. Заповядайте, господин
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило малко преди заседанието писмо с вх. № ЦИК-00-217 от
05.02.2019 г. Това е писмо, което е изпратено от Бургаския свободен
университет. Адресирано е до Централната избирателна комисия и
до нейния председател. С нея ни поканват за участие в
международна научна конференция, организирана от университета,
на тема „Проблеми на миграцията“, която ще се проведе в периода
10-11.05. 2019 г., като евентуално биха могли да бъдат представени
материали за отпечатване на специален сборник в памет на проф.
Емилия Къндева Спиридонова. Всичките условия за отпечатването
на

докладите

са

представени

на

сайта

на

университета.

Правоучастието в самата конференция е в размер на 90 лв., а при
ранна регистрация – до 15 април – 50 лв. Молбата е да се съобщи
дали Централната избирателна комисия желае да участва в
конференцията до 31 март 2019 г.
Разбира се, може и по-късно. Но с оглед на таксата желателно
е до тази дата. За момента го докладвам за сведение, а вече
допълнително ще го внеса в заседание, за да може, ако има желание,
да се запишат колеги за участие.
Докладвам ви писмо, постъпило от Министерството на
външните работи по пощата, като се очаква оригиналът да пристигне
в Централната избирателна комисия. То е с вх. № ЕП-04-01-5/10 от
04.02.2019 г., с което се изпраща отговор на наше писмо с изх.
№ ЕП-04-01-2 от 25.01.2019 г.
Съвсем накратко ще ви запозная с това писмо. Ние поискахме
информация каква информация е предоставена от Министерството
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на външните работи

във връзка с въпросника, който беше

пристигнал в Централната избирателна комисия и в който
установихме, че има несъответствие между предоставените от нас
сведения с наше писмо от 20 април 2018 г. до Постоянното
представителство съответно, за да могат да бъдат включени и те във
въпросника на Европейската комисия и де факто може да се провери
и как ще бъдат публикувани новите във връзка с обновяването на
тази таблица.
В тази връзка от Министерството на външните работи ни
отговарят, че при тях не са налични в Централното управление,
включително и в Постоянното присъствие в Брюксел не са налични
нашите писма, които са изпратени и които, видно от нашето писмо,
са адресирани до Постоянното присъствие.
Отделно от това молят във връзка с факта, че те не
установяват такава информация и таблицата, която е приложена,
оттук нататък да се следва друг ред, а именно да се изпраща до
Министерството на външните работи, което съответно след това да
препраща

по

компетентност

със

съответните

указания

до

Постоянното присъствие в Брюксел.
Можете да се запознаете. То е качено във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Андреев.
Моля, продължете с другите си доклади, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, връщам ви на
доклад писмото, с което Централната избирателна комисия беше
поканена да вземе участие в Грузия, в конференция „Почтеност на
изборите, кибернетична сигурност и надеждност на информацията в
цифровата ера“, която ще се проведе на 26 и 27 март 2019 г., като в
днешно заседание докладвам допълнително под същия номер –
ЦИК-07-19/2 и 3 от 04.02.2019 г. и от 05.02.2019 г., с които се
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уточнява, че тази конференция ще се проведе в Батуми, Грузия.
Темите включват обсъждането на всички въпроси, свързани с
киберсигурността, целенасочената дезинформация, кибератаките.
Това писмо бихте могли да намерите във вътрешната мрежа.
Участието ни трябва да бъде заявено до 14.02.2019 г., като
разходите се покриват за двама представители на организацията за
нощувките – 25, 26 и 27, а транспортът е за сметка на Централната
избирателна комисия.
Към момента са се заявили и аз предлагам да гласуваме двама
представители, а именно колегата Матева и колегата Нейкова, които
изразиха желание за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги? Няма коментари.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Уважаеми колеги, отменям гласуването, тъй като продължава
да не работи системата. Ще гласуваме с вдигане на ръка.
Моля, гласувайте.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман,

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова, Таня Цанева); против – 1 (Ивайло Ивков,).
Предложението се приема.
Благодаря.
Това ли бяха Вашите доклади, господин Андреев? Благодаря
Ви, господин Андреев.
Следващ докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо
Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви поздравление,
пристигнало от господин Ямашев, който е председател на
Централната избирателна комисия на Република Казахстан, по повод
7 февруари Глобул Елекшън дея, като той пожелава на всички
организатори

на

избори

да

имат

успех

с

въвеждането

и

поддържането на високи стандарти на изразяването волята на
народа.
Докладвам го за сведение.
Докладвам писмо с вх. № ЦИК-00-765/5 от 01.02.2019 г., като
това е писмо от господин Грънчаров, директор на Дирекция „МИС“
– Държавна агенция „Електронно управление“ във връзка с наше
писмо с изх. № ЦИК-00-21 от 31.01.2019 г., като приложено са ни
изпратили на английски документите, които поискахме с наше
писмо, които бяха цитирани – припомням – в плана на учението.
С вх. № ЦИК-00-765/6 от 04.02.2019 г. е пристигнал превод,
доколкото виждам, на документи. Предлагам го сега за сведение и
запознаване и евентуално, ако колегите преценят, да върнем отговор
с оглед работата на Централната избирателна комисия.
Колеги, докладвам вх. № ЕП-00-5-1 от 01.02.2019 г., като това
е писмо, получено по електронната поща от господин Илия Горанов,
ръководител ИКТ, отдел „Уебтехнологии“ в "Информационно
обслужване" АД, като във връзка с наше писмо с изх. № ЦИК-00-208
от 30.01.2019 г. относно сключване на договор между Централната
избирателна комисия и "Информационно обслужване" АД за
предоставяне на услуги във връзка с криптообмена и изпълнението
му представят поисканата информация, а именно, на първо място,
поименен списък на експерти от екипа по чл. 1, ал. 2, т. 1 от
Договора, и второ, проект на дневник на извършените от експерти
дейности съгласно чл. 1, ал. 2, т. 2 от Договора, като дневникът се
сочи, че ще се води в табличен вид в таблицата, включваща следните
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данни. Като, колеги, за яснота на Централната избирателна комисия
съм помолила администрацията да качи копие от Договора и
припомням, че съгласно чл. 1, ал. 2 от Договора изпълнителят се
задължава да извърши дейностите по договора, като, на първо място,
броя, състава и функциите на експертите, съгласуван с Централната
избирателна комисия, като тук по т. 1 от писмото са ни представени
и са изброени Александър Станев, Илия Горанов – експерт, Иван
Божинов – експерт, Константин Терзиев – експерт.
По т. 2 от ал. 2 на чл. 1 от Договора е записано, че всички
извършени от експерти дейности съобразно функциите им се
отразява в дневник, съдържанието на който се одобрява от
Централната избирателна комисия.
Поставям на вниманието на Централната избирателна
комисия, като предложението ми е, след, естествено, разисквания,
предложения, дебати, ще бъде такива, каквито са съгласно ал. 2, т. 1
и 2 на Договора, а именно да съгласуваме и да одобрим, в случай
обаче, че имаме готовност и не се нуждаем от допълнителна
информация съгласно представена по писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Упълномощавам
госпожа Мария Мусорлиева да води заседанието.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли предложения,
колеги? Не виждам.
Заповядайте, колега Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз предлагам тази табличка
на дневник да се допълни с една колона, след колоната „Част“ със
заглавие „Експерт“, като имам предвид да се вписва експертът,
който е извършил вписване или действие. Формулирането на текста
може би не е прецизно.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо
Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля, че тази таблица, освен това,
което предложи колегата Нейкова, с което съм съгласна, изисква
малко по-голямо прецизиране на колоните, защото в колона
„Действие“ ще се описват според предложеното „предприето
действие, получена информация, изпратена информация, криптирана
информация“. От този запис за мен не става ясно към кого
изпратената информация ще се записва – към другите държави или
получената и изпратена към ЦИК за санкция и обратно изпратена.
Мисля, че тази колона „Действие“ и посоката – входящи и
изходящи данни – трябва да бъдат разбити поне на четири колони, за
да бъде ясно описано - получените данни, декриптирани, изпратени
към ЦИК, получили санкция, върнати обратно към "Информационно
обслужване" АД, криптирани отново, изпратени. Ясно да бъде
описано всяко едно от действията по време на извършването им,
съответно входящи и изходящи.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Приемате ли, госпожо
докладчик?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, госпожо Мусорлиева, не следва
да приемам. Аз не съм против направените предложения от
колегите, като обаче считам, че в такъв случай ние не можем сега да
одобрим дневника, а, ако не възразяваме срещу направените
предложения от госпожа Нейкова и госпожа Матева, аз лично не
възразявам, да ги изпратим с едно писмо, но да ги гласуваме, да ги
изпратим с едно писмо, като предлагаме на "Информационно
обслужване" АД, да се добави колона с отбелязване на експерта
поименно, доколкото разбрах, и двете втори колони – „Действия“ и
„Посока“ – да бъдат прецизиране с оглед каква информация
постъпва и от кого, какво е действието във връзка с извършената
информация – може би малко го обобщавам, доколкото го разбрах –
и след това какво става с тази информация, тоест, посоката на
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изпращане – към ЦИК ли е, към някой друг – и съответно това е във
връзка и с дата и час по-нататък в колоните. Всъщност откъде се
получава и откъде се изпраща. Всички потоци на получаване и
изпращане на информация, всички действия, които са извършени по
повод информацията.
Предлагам

първо

да

гласуваме

така

направените

предложения.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да, затова попитах дали ги
приемате, за да подложа заедно на гласуване двете предложения с
предложението на госпожа Ганчева да бъде изпратено писмо до
"Информационно обслужване" АД, така, както бяха докладвани.
Предложението е тези предложения да бъдат изпратени като
писмо до "Информационно обслужване" АД, за да може да се
отговори и да са съобразени и след това да го гласуваме в цялост.
Уважаеми колеги, подложих на гласуване двете предложения
–

на

госпожа

Нейкова

и

госпожа

Матева,

обединени,

с

предложението на госпожа Ганчева – да бъде изпратено това писмо.
Машините работят. Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева); против – 2 (Ивайло Ивков,
Севинч Солакова).
Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Моля, госпожо Ганчева, продължете с другите си доклади.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не, не, госпожо председател. Във
връзка с т. 1 имаме ли предложения по отношение на така
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представения ни екип и ЦИК в състояние ли е да го съгласува? Това
са Александър Станев, Илия Горанов – експерт, Иван Божинов –
експерт, Константин Терзиев – експерт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, подлагам на гласуване одобряването на така предложения ни
списък от експерти.
Моля, гласувайте.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова ЦанковаСтефанова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви поредица от
писма, които са всъщност е-mail-и, които се получават на
електронната поща на Централната избирателна комисия, които са
свързани с този криптообмен и които ще ви докладвам само за
сведение, тъй като по мое мнение това са така наречените
отбелязани нотификации. Ние вече имаме сключен договор, така че
по мое мнение няма нужда да бъдат препращани или изпращани, а
само за сведение. По-скоро в изпълнение на договора трябва да
бъдем запознати своевременно с информацията, която е там.
Писмо с вх. № ЦИК-07-114-39, ЦИК-07-114-41, ЦИК-07-11440, ЦИК-07-114-38, ЦИК-07-114-42, ЦИК-07-114-43 и ЦИК-07-11444 от дати съответно от 1 до 5 февруари. Докладвам ги само за
сведение на Централната избирателна комисия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предложението ми беше тъкмо това – да
се систематизират тези неща, защото те вървят по същество от три
потока. Едните са от Европейската комисия, другите са от
Европейски парламент, а третите, предполагам, ще тръгнат сега по
т. 13. Някога, преди две-три заседания повдигнах въпроса, че в
крайна сметка ние трябва да знаем това съдържание. Това е до
нашата контактна точка. Мисля, че е добре вече да имаме яснота до
края на следващата седмица. Получихме вече десетина – двадесет
такива, от различни институции. Те не са просто ей така изпратени.
Очевидно са изпратени до конкретен адресат във връзка с изборите.
Да направим съдействие, да ни се каже в крайна сметка защо
не ни се отварят тези файлове, какво трябва да направим, за да се
отворят и кой в крайна сметка може да го направи, защото пристига
на нашата поща, с наш входящ номер.
Засега – за сведение, но мисля, че до края на следващата
седмица вече трябва да имаме яснота.
Предлагам наистина да потърсим и съдействието на
"Информационно обслужване" АД. В случая вече, след договора, да
ни обяснят в крайна сметка как може да стане този номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Чаушев.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз лично не възразявам срещу това,
което каза колегата Чаушев и затова в доклада си казах, че считам,
че не следва да се препращат, тъй като това са тези нотификации,
които, след като имаме договор, те вече трябва да ни запознаят с
информацията. Но, както беше казано и обсъдено извън микрофон,
доколкото разбрах, не възразявам администрацията да се свърже и
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да се съгласуват действия в тази посока. Защото доста голям обем се
събра и при сключването на договора изпратихме, тоест, да бъде
предоставена цялата информация вече в Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева. И още едно пояснение. Когато изпратихме
договора за подписване, изпратихме и две писма, като едното от
писмата е насочено именно в смисъла, в който Вие,

господин

Чаушев, казвате. А то е да бъдат отворени и да ни бъде предоставена
от "Информационно обслужване" АД тази информация.
Сега казваме и срок. Аз съм съгласна с този срок. Нашата
администрация ще направи проверка от сключване на договора
насетне дали информацията, която получаваме ние, е информация,
която се получава и при нашия контрагент, за да не стане някакъв
пропуск във веригата. Ще поканим контрагента ни следващата
седмица да ни представи информацията.
Благодаря.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, всичко го има качено. Тези
е-mail-и, които докладвах, са във вътрешната мрежа в папка с
наименование Болгериън контакт пойнт, така, както ги поставяме от
няколко време.
Продължавам със следващите си доклади.
Във връзка с решение на Централната избирателна комисия
да се извърши проверка от администрацията каква е информацията,
която се съдържа в посочените линкове в писмо с № ЦИК-07-6-7 от
25.01.2019 г., съответно с превода с индекс 8 от 29.01.2019 г., ви
докладвам, че днес сутринта ми беше предоставена информация от
госпожа Веселина Тихолова, която по мое възлагане е сложена във
вътрешната мрежа в папка, извън всички папки, с № ЦИК-07-6-7 от
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25.01.2019 г., като тук се намира, колеги, основната преписка на
български и на английски.
Припомням, това е преписката, която беше разпределена на
госпожа Цанева, след това преразпределена на мен и по която във
връзка с първата среща на Европейската мрежа „Сътрудничество в
областта на изборите“, която се проведе на 21.01.2019 г., като на
предходното заседание, припомням действията, препратихме тази
преписка на господин Томислав Дончев по решение на Централната
избирателна комисия, а в останалата част взехме решение да
проверим дали е възможно да се запознаем с информацията, която е
на линковете. Съответно аз съм го възложила на директора на
Дирекция и сега ми се връща, че госпожа Тихолова – явно на нея е
възложено – е изпълнила съобразно решението на ЦИК, като в тази
папка, която ви казах с входящия номер на преписката, има
описание на наличната информация. Доколкото виждам, по първия
линк се изписва, че достъпът е отказан. По втория линк съответно е
предоставена информация, която аз предлагам да бъде изпратена за
превод

с

оглед

запознаване

на

членовете

на

Централната

избирателна комисия. За яснота на комисията, доколкото разбрах,
експертът ни е описал по линкове каква информация съответно се
отваря и каква не се отваря.
Това го докладвам за сведение и съответно за предприемане
на необходими действия, в случай че са необходими след
запознаване с информацията.
Това е, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Колеги, документът на английски, разбира се, трябва да бъде
преведен.
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Имаме ли коментари по тази преписка? Имате ли други
преписки, госпожо Ганчева? Не. Благодаря на госпожа Ганчева.
Следващ докладчик е господин Пенев. Заповядайте, господин
Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви докладна
записка с вх. № ЦИК-09-18 от 04.02.2019 г. Материалите по тази
докладна записка са публикувани във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали, в подпапка „Докладна записка“. Това е докладна
записка от Николай Желязков, главен юрисконсулт на Централната
избирателна комисия. Свързана е с възлагане на обществена поръчка
с предмет осигуряване на самолетни билети.
Накратко, за да не я чета цялата. Става въпрос за самолетните
билети. В докладната записка подробно е предоставена информация
за обема на изпълнение на настоящия ни договор, който се сключен
с Атлас травелс ЕООД, който е със срок до 22 август, и с обем до
70 000 лв. без ДДС. Към настоящия момент разходваната сума е
близо 48 000 лв.
Към докладната записка е приложена справка за обема на
изразходваните средства за период от една година назад, тоест, за
периода от 1 февруари 2018 г. до 31 януари 2019 г. В тази връзка се
предлага при подготовката на документацията за следващата
обществена поръчка да е за друг вид обществена поръчка, а именно
за обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл. 178
и следващите от ЗОП, като се предлага прагът на обществената
поръчка да е 264 033 лв. без ДДС, а периода, за който да се сключи
договор, да е до изразходването на тази сума, но не за повече от 24
или алтернативно за 30 месеца.
Предложението за конкретната обществена поръчка в
сравнение с така наречената открита процедура е с оглед на това, че
срокът за подаване на заявление за участие е доста по-кратък,
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отколкото при другата процедура. В случая е 21 дни, докато, ако
изберем открита процедура по реда на чл. 74, срокът за получаване
на оферти е 35 дни.
Приложен е контролен лист за осъществен предварителен
финансов контрол по отношение на направеното предложение.
Колеги, аз ви предлагам, може би, да остане за запознаване
ни най-късно на следващото заседание да решим дали приемаме това
предложение за подходящо и съответно да възложим изготвянето на
документация за такава обществена поръчка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря на
господин Пенев и на изключително ползотворното обсъждане извън
микрофон.
Давам думата на госпожа Стефанова. Заповядайте, госпожо
Стефанова.
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги,
докладвам ви преписка с вх. № МИ-15-17 от 04.02.2019 г., получена
по пощата от Общинска избирателна комисия – Раднево, с която са
ни изпратили тяхно Решение № 259 от 24.01.2019 г. С него са
прекратили предсрочно правомощията на кмета на кметство с.
Свободен Симеон Райков Симеонов поради настъпила смърт, на
основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
Решението е влязло в сила на 28.01.2019 г. Тъй като до края
на мандата остава по-малко от година, Централната избирателна
комисия не може да направи предложение за насрочване на
частични избори за кмет на кметство, съм подготвила проект на
писмо, което се намира във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали от днешно заседание, с което да уведомим ОИК – Раднево
и Общинския съвет – Раднево, че липсва правно основание ЦИК да
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направи предложение за насрочване на частични избори за кмет на
кметство с. Свободен, община Раднево, област Стара Загора.
В този случай е приложима процедурата, предвидена в чл. 42,
ал. 7 от ЗМСМА.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Стефанова.
Колеги, подлагам на гласуване това писмо.
Моля, гласувайте.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против –
няма.
Предложението се приема.
Благодаря. Това бяха Вашите доклади, госпожо Стефанова?
Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за
сведение писмо, получено по електронната поща с вх. № ЦИК-07-22
от 01.02.2019 г. Това е електронният вестник на Международния
институт за мониторинг и развитие на демокрацията, с което ни
информират за проведени кръгли маси в Баку, за наблюдение на
изборите в Армения. Събитията са от края на 2018 г. Има за
проведена кръгла маса в Кишинев на различни теми.
Докладвам ви – за сега мисля за сведение, но ще ви помоля да
погледнете това писмо, вече дойде и преводът с днешна дата –
писмо с вх. № ЦИК-07-24. Писмото – съгласувах го с колегите,
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които бяха на последния симпозиум, тъй като не е написано,
написано е само името на

госпожата, която е шеф на отдела –

мисля, че става въпрос на ИНДРА, Испания, а и по адреса така ми се
струва, които ни изпращат писмо, с което предлагат, ако желаем,
Централната избирателна комисия да направи среща с тях поради
причината, че те проявяват интерес към изработване на машини за
гласуване. Вече имахме, ако си спомняте, една среща с техен
представител преди една година.
Затова засега писмото ви го предлагам за сведение. Ако
прецените, че от такава среща има необходимост да се направи,
бихме могли във всеки един момент да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Моля,

продължете докладите си, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК04-01-43 от 29.01.2019 г. сме получили от ОССЕ окончателния
доклад на Мисията на ОССЕ и БДИПЧ за наблюдение на изборите в
Босна и Херцеговина, които се проведоха на 7 октомври 2018 г. Тъй
като става въпрос за друга държава, а не примерно доклад за
проведени у нас избори, аз няма в детайли да ви го разказвам, но
като цяло има отправени критики, които са основно към недобрата
подготовка на секционните избирателни комисии, за недобре
попълнени протоколи и в този смисъл е докладът.
И, колеги, засега за сведение, тъй като очакваме превода на
07.02.2019 г., ви докладвам писмо с вх. №

ЦИК-07-10/7 от

05.02.2019 г. Всъщност три пъти ги получихме документите. С това
писмо по електронната поща от Европейската комисия ни
съобщават, че следващата среща на експертната група ще се проведе
на 19.03.2019 г. в Брюксел.
Както казах, като получим превода и материалите, тогава ще
ги докладвам и да ги представим на "Информационно обслужване"
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АД, тъй като тук става въпрос вече за срокове, на които се тестват
криптотулсистемите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Давам думата на господин Арнаудов. Заповядайте, господин
Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ПВР-07-1 от
29.01.2019 г. от кмета на район „Изгрев“ относно унищожаване на
архивни документи с изтекъл срок на съхранение от произведените
избори за президент и вицепрезидент на Република България през
2011 г. и местните избори през 2011 г.
Приложени са ни копие от заповедта на кмета от
27.03.2018 г., копие от протокол от 02.04.2018 г., копие от акт за
унижаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение от
21.11.2019 г., копие от писмо на отдел „Държавен архив“ при
Дирекция „Регионален държавен архив“ – София, нова заповед на
кмета от 21.12.2018 г. и копие от протоколи от 9 и 10.01.2019 г.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Арнаудов.
Колеги, следващ докладчик ще бъда аз по т. Разни, след което
ще се върнем на „Доклади по писма“.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Разни.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е публикуван
протоколът от срещата с „Меркурий 97“. Това е работната среща с
госпожа Розалина Николова.
Докладвам ви го за сведение.
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Във вътрешната мрежа, отново извън останалите папки,
колеги, е традиционният списък „Актуализирани задачи, които стоят
пред Централната избирателна комисия за тази година“. Предложила
съм го на вашето внимание като ориентир. Моля ви, колеги, в тази
връзка, ако имате допълнения, да допълним списъка, за да си
направим плана за годината.
На трето място, колеги, във вътрешната мрежа, пак извън
другите папки, е публикуван проект на заповед за прекратяване на
трудово правоотношение.
Колеги, имате ли коментари по тази заповед? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева); против – 1
(Йорданка Ганчева).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, припомням, че на 7 февруари се празнува
Световният изборен ден. В тази връзка ви предлагам да направим
традиционния ден на отворените врати, като информираме за това
медиите със съответното прессъобщение.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева);
против – няма.
Предложението се приема.
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Колеги, връщаме се към точка трета от дневния ред:
3. Доклади по писма.
Давам думата на госпожа Солакова като последен докладчик
за днес.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви докладна
записка с вх. № ЦИК-09-19 от 04.02.2019 г. за изтичане на
изпитателния срок по трудовия договор на Румен Младенов.
Докладвам ви го за сведение.
Докладвам ви заявление с вх. № ЦИК-11-5 от 31.01.2019 г. от
госпожа Богданова, главен юрисконсулт, с искане за прекратяване
на трудов договор за длъжността главен юрисконсулт с Централната
избирателна комисия. Тя предлага в случай, че не се приеме
направеното предложение, заявлението да се счита за предизвестие
по реда на чл. 326 от Кодекса на труда и съгласно т. 5 от трудовия
договор.
Предлагам ви да приемем прекратяването по взаимно
съгласие на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Йорданка Ганчева).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, във връзка с докладна записка на госпожа
Манолова с вх. № ЦИК-09-194/1 от 14.01.2019 г. за закупуване на
стелажи за нуждите на Централната избирателна комисия е
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направено допълнително проучване с цел оптимално използване и
по възможност цялото помещение на ст. 86 и ст. 52П, госпожа
Манолова предлага Централната избирателна комисия с протоколно
решение да одобри закупуването на стелажи за помещение ст. 52П
така, както е постъпила офертата от ЖТТ ООД – Металсистем – стая
52П е долу, на партера откъм входа от Ларгото – на обща стойност
2 172,14 лв. без ДДС. Това е с цел да бъдат оборудвани двете
помещения – преддверието и самото помещение – и да могат да
бъдат използвани и касите, които към настоящия момент се намират
там и да се подредят архивните документи, книжата от изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева); против – 1 (Йорданка Ганчева).
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение
ви докладвам, че нашето писмо, което изпратихме до председателя
на Народното събрание, с резолюция е предоставено на главния
секретар, който е възложил за изразяване на становище, което найвероятно ще получим в Централната избирателна комисия.
Отново за сведение ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-08-7/1
от 04.02.2019 г. Това е една оферта по искане на госпожа Тихолова,
втора поред, за профилактика на офистехниката.
В папка „Покани“ има покани за семинари, включително и на
администрацията е предоставена информацията. Моля да се
запознаете.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, имаме ли други доклади? Няма.
С това закривам заседанието на Централната избирателна
комисия.
Свиквам следващото заседание в четвъртък, 7 февруари
2019 г., от 10,30 ч.
(Закрито в 12,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева.

