ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 708
На 7 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 Седмото заседание на
Изпълнителното бюро на A-WEB.
Докладва: Росица Матева
1.а. Промяна в състав на ОИК.
Докладва: Ерхан Чаушев
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Метин Сюлейман
3. Доклади по писма.
Докладват: Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Росица Матева, Йорданка Ганчева,
Севинч Солакова, Румяна Сидерова, Таня
Цанева, Румен Цачев, Катя Иванова
4. Доклад относно обществена поръчка за таксиметрови
услуги.
Докладват: Владимир Пенев, Камелия
Нейкова
5. Разни.
Докладва: Ерхан Чаушев
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ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Емануил Христов, Ивайло Ивков и Цветозар
Томов.
Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 17 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 7 февруари 2019 г.
Уважаеми колеги, честит празник! Честит Световен ден на
изборите!
Традиционно Централната избирателна комисия организира в
този ден Ден на отворените врати. На днешния Ден на отворените
врати присъстват представители на много медии, които поздравявам
с „Добре дошли!
За медиите, а чрез тях и за гражданите, ще припомня, че
решението за отбелязване на Световния ден на изборите всеки
четвъртък от първата седмица на м. февруари, е взето през 2005 г. на
Международна конференция на Асоциацията на органите за
управление на избори в Европа, проведена в Унгария. Българската
Централна избирателна комисия е измежду учредителите на тази
Асоциация, а също така е член и на нейното ръководство.
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И ми позволете на днешния ден да обявя и новината, че
българската ЦИК ще бъде домакин на Седмото заседание на
Изпълнителното бюро на една друга голяма международна
организация – това е Световната организация на органите за
управление на избори. Централната избирателна комисия на
България е както член, така и член на ръководството на тази
организация, а пък заседанието на Изпълнителното бюро ще се
проведе на 20 и 21 февруари т.г.
Уважаеми колеги, днес празнуват органите за управление на
избори. Нашата мисия е да гарантираме упражняването на правото
на глас от всеки избирател и произвеждането на законосъобразни,
свободни и честни избори. Изборите са важни за демокрацията, за
обществото и за гражданите. Ето защо те изискват отговорно
отношение, отговорно поведение и отговорни решения. Затова,
колеги, днес се обръщам към всеки от вас, за да изкажа благодарност
затова, че вие давате най-доброто от себе си в изпълнението на тази
високо отговорна мисия.
Честит празник на всички!
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: т. 1.
Доклад относно провеждане на Седмото заседание на
Изпълнителното бюро на A-WEB – докладчик госпожа Матева; т. 2.
Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на ОИК
– докладчик господин Сюлейман; т. 3. Доклади по писма с
докладчици господин Андреев, госпожа Нейкова, госпожа Матева,
госпожа Ганчева и госпожа Солакова; т. 4. Доклад относно
обществена поръчка за таксиметрови услуги – докладчици господин
Пенев и госпожа Нейкова; и т. 5. Разни с докладчик господин
Чаушев.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви дневен ред? – Първа беше госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Моля да ме включите в докладите по
писма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Сидерова.
Втора беше госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: В писма, моля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Цанева.
Трети беше господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да ме включите в докладите по писма или
ако прецените нова точка относно искане от ОД на МВР – Варна, за
предоставяне на информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев,
включвам ви докладите по писма.
И господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля за нова точка: Промяна в състав на
ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
нова точка 1.а. Записах, господин Чаушев.
Има ли други предложения? – Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, тъй като няма в
дневния ред точка за доклади по дела, жалби и сигнали, моля да ме
включите в докладите по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Иванова.
Други? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
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Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 1
(Мария Бойкинова).
Колеги, дневният ред е приет.
Преди да преминем към точка първа от дневния ред, искам да
ви информирам, че по обективни причини от днешното заседание
отсъстват господин Христов, господин Ивков, господин Томов, а по
обективни причини ще закъснее господин Пенев.

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа от
дневния ред:
1. Доклад относно провеждане на Седмото заседание на
Изпълнителното бюро на A-WEB.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, докладвам ви преписки, които са
пристигнали във връзка с организацията на Седмото заседание на
Изпълнителното бюро на Световната асоциация за управление на
избори. Ще моля, госпожо председател, след този доклад отново да
ми дадете думата по тази точка, когато ми бъдат донесени и другите
доклади, тъй като има пристигнала още информация, която не е
обработена.
В момента ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-07-198/52 от
6 февруари 2019 г. Това е превод на писмо, заведено с вх. № ЦИК07-198/51 от 5 февруари 2019 г., с което от Секретариата на A-WEB
ни уведомяват, че поради обстоятелството, че в Корея се празнува
Лунната Нова година, до 6 февруари те няма да работят, така че за
спешни случаи ни предоставят имейл за връзка, който ние вече
вчера използвахме, за да можем да получим необходимата ни
информация.
Докладвам ви също за сведение писмо с вх. № ЦИК-07-198/55
от 6 февруари 2019 г., с което ни изпращат актуална информация от
Секретариата за регистрираните вече за участието в Седмото
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заседание участници, както и уведомление, което е изпратил
Секретариатът към страните членки на Изпълнителното бюро, че ако
не заявят участие до 31 януари и се регистрират след 1 февруари
2019 г., ще трябва да поемат присъствието си на собствени разноски.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-198/56 от 6 февруари
2019 г., с което ни изпращат информация за посочени имена на
представители: Почетен главен комисар на изборите в Индия, който
ще присъства на Седмото заседание, както и генерален директор от
Индия, който също ще присъства – това са двамата представители от
Индия, които са се заявили. Докладвам го също за сведение.
И в момента ми донесоха останалите неща. Докладвам ви
писма с вх. № ЦИК-07-198/57 от 7 февруари 2019 г., вх. № ЦИК-07198/58 от 7 февруари 2019 г., вх. № ЦИК-07-198/60 от 7 февруари
2019 г., вх. № ЦИК-07-198/61 от 7 февруари 2019 г., вх. № ЦИК-07198/62 от 7 февруари 2019 г., вх. № ЦИК-07-198/63 от 7 февруари
2019 г., вх. № ЦИК-07-198/64 от 7 февруари 2019 г. Тези писма са
пристигнали през нощта и са дадени за превод, като ви информирам,
че с тях ни изпращат освен актуална информация за електронни
адреси, на които да осъществяваме комуникация и връзка. Изпращат
ни също така окончателния вариант на дневния ред, на програмата
която ще се обсъжда – неща които ви докладвах и в предходно
заседание, но понеже са окончателни, докладите на Секретариата
отново са изпратени и за превод. Като дойде преводът, ще ви ги
докладвам в следващото заседание, както и до момента
окончателния списък на заявените участници, който съгласно
протоколно решение на Централната избирателна комисия от
предходно заседание, ще бъде изпратен и на Министерството на
външните работи за издаването на визи.
За момента това е докладът ми, свързан с A-WEB. При нужда
ще поискам връщане на тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева.
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Продължаваме с нова точка 1.а.:
1.а. Промяна в състав на ОИК.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-16 от
06.02.2019 г. е постъпило заявление от член на ОИК – Омуртаг,
област Търговище Алберт Адалбертов Бутрев, който е секретар на
ОИК – Омуртаг. С това заявление той заявява искане за предсрочно
прекратяване на пълномощията му като секретар на ОИК.
Във вътрешната мрежа в моя папка има проект на решение.
Предлагам да освободим като секретар на ОИК – Омуртаг, Алберт
Адалбертов Бутрев на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл.
51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, както и да изпратим съответно
писмо до председателя на политическата партия да направи
предложение за попълване състава на ОИК.
Решението и писмото са във вътрешната мрежа.
Моля да приемем това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение. Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма. (Казва се
само, че е дошъл Баханов, но сметката не излиза.)
Колеги, това е Решение № 5161-МИ/НР.
Колеги, нека да гласуваме изпращането на писмото до
политическата сила. Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема. (Отново сметката не излиза.)

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклади относно искания за изплащане
възнаграждения на ОИК.
Докладчик е господин Сюлейман - заповядайте.

на

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-9 от 30 януари 2019 г. в
Централната

избирателна

комисия

е

постъпило

искане

от

общинската избирателна комисия – Генерал Тошево, област Добрич,
за изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК – Генерал
Тошево, за проведени три заседания. Искам да обърна вашето
внимание, че първото заседание е проведено на 6 март 2018 г., а
следващите две са проведени на 18 и 23 януари 2019 г.
Основанията за провеждането на заседанията са: наше
Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., раздел І, като и в трите
заседания предсрочно са прекратени пълномощията на общински
съветници на основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА.
Към исканията са приложени протоколите от проведените
заседания, т.е. за първото и за второто. За трето заседание
протоколът не е представен, но аз проверих сайта, където
протоколът е качен, както и взетите решения на проведените
заседания.
Към искането е приложен контролен лист с мнение за
поемане на задължения от нашия финансов контрольор, както и
счетоводна справка № 11 за размера на исканите възнаграждения, с
оглед на което, уважаеми колеги, предлагам… Поне моето лично
мнение е дори за това заседание, което е проведено през м. март
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2018 г. да одобрим изплащането на възнагражденията на членовете
на ОИК – Генерал Тошево, за проведените три заседания.
Само да уточня, че на първото заседание са присъствали
8 членове, в т.ч. председател, заместник-председател, секретар и
петима членове; на второто заседание на 18 януари 2018 г. са
присъствали 9 членове, в т.ч. заместник-председател, секретар и
седем членове; и на третото заседание, проведено на 23 януари
2019 г., са присъствали 8 членове, в т.ч. заместник-председател,
секретар и шестима членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на
докладчика и трите заседания да бъдат изплатени. Режим на
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:
3. Доклади по писма.
Първи докладчик в залата е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Ще ви помоля малко по-късно пак да ме върнете на доклад, защото
тук имам още преписки, които току-що идват и не съм се запознала.
Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-03-1/6 от 6 февруари 2019 г.,
като това е писмо, което е доклад относно заседание на Работна
група „Общи въпроси“, проведено на 5 февруари 2019 г., и
изпратено от Постоянното представителство на Република България
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към Европейския съюз. То е до Министерството на външните
работи, и е изпратено в копие до нас, до Администрацията на
Министерския съвет, Министерството на правосъдието, КЗЛД,
ДАЕУ, Народно събрание – председател. Тъй като обемът на файла е
от 48 страници, по резолюция на председателя е изпратено, както е и
резолюцията, на ад хок работна група. Публикувано е във
вътрешната мрежа и сега го докладвам за сведение предвид обема и
за запознаване. Касае въпроси, които са били дискутирани на
Работна група „Общи въпроси“ и ви предлагам ведно с всички
предходни преписки, които сме докладвали и към които отново
имаше приложени материали, включително и от последното
заседание доклад в преводи, да ги съобразим при по-нататъшната си
работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Позволете ми включване, колеги.
Предстоят избори за членове на Европейския парламент и
поради тази причина преписките, които идват от територии извън
страната, стават много и обемни. Затова аз ще помоля следващата
седмица да направим работно обсъждане на дошлите преписки. Ще
ги разпределим по групи и ще си разпределим работата, защото не
може само един докладчик да докладва всичките тези преписки.
Моля продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-0401-6/1 от 6 февруари 2019 г. Разпределено на мен и на Работна група
1.10. Писмото е във вътрешната мрежа и е от Министерството на
външните работи на Република България – Постоянен секретар, като
се сочи, че с наше писмо със съответния изходящ номер от
10.11.2019 г. ги информираме относно необходимостта да бъде
разяснено и цитират нашето писмо: „че българските граждани, които
са подали декларация, в която заявяват, че желаят да бъдат
включени в испанските избирателни списъци, ще гласуват за
испанските листи, изключват се от избирателните списъци на
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Република България и няма да могат да гласуват в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България.“
Сочат, че писмото е било изпратено на дипломатическите и
консулските представителства на Република България в държавите
членки на Европейския съюз с указание съдържащата се в него
информация да бъде комуникирана по подходящ начин с
българската общност. Предвид горното ни молят за по-подробна
информация, която ДКП-та на Република България в държавите
членки на Европейския съюз биха могли да предоставят на
българските граждани при евентуални постъпили запитвания от
тяхна страна по отношение на процедурата по изключване от
избирателните списъци в страната на българските граждани, подали
декларация, в която заявяват желание да бъдат включени в
избирателните списъци на друга държава членка в изборите за
членове на Европейския парламент.
Докладвам го за сведение и запознаване и с оглед казаното от
вас, уважаема госпожо председател, предлагам наистина да бъде
обсъдено на работна група или в оперативен порядък, за да можем
да предприемем вече необходимите мерки. Припомням, че и по
време на доклада на това изходящо писмо ние всъщност обсъждахме
и че ще обсъдим в рамките на разяснителната кампания, в рамките
на работната група, свързана с организацията на изборите извън
страната, действия по повод разясняването за предстоящите избори
на нашите граждани, които са извън страната и начина им на
гласуване.
Като свързан доклад според мене и доколкото – съжалявам,
че колегата Нейкова е служебно ангажирана и е извън залата,
докладвам и вх. № ЕП-04-01-6/2 от 6 февруари 2019 г. Това е писмо,
получено по електронната поща, във връзка с указанията получени
отново с този изходящ номер, който цитирах и по предходния си
доклад.
Относно предстоящите избори за членове на Европейския
парламент се обръщат към нас с молба за съгласуване за фейсбук
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страницата на Посолството в Братислава и се сочи от завеждащ
консулската служба на Посолството в Братислава господин Калин
Димитров. Доколкото разбрах, на госпожа Нейкова са й се обаждали
– има някакъв проведен разговор, но ви предлагам да ги обсъдим
заедно и естествено да помогнем и на съответното ДКП, както ни е
помолило, но след като обсъдим в рамките на работната група,
защото в случай че предприемем други действия, да ги уведомим
своевременно.
Продължавам със следващи доклади.
Колеги, отново има писма и имейли, които съгласно и
доклада ми в предходно заседание във връзка със сключения
договор на Централната избирателна комисия по повод криптирания
обмен и информацията, която постъпва от държавите членки във
връзка с това, ще докладвам като входящи номера. Ние очакваме от
„Информационно обслужване“ АД съответно екипът да ни
предостави необходимата информация, така както е докладвано,
прието и съответно са предприети действия от Централната
избирателна комисия, включително и писма в тази посока.
Докладвам: това е вх. № ЦИК-07-114/48; вх. № ЦИК-07114/49; вх. № ЦИК-07-114/50; вх. № ЦИК-07-114/46; вх. № ЦИК-07114/47; вх. № ЦИК-07-114/53; вх. № ЦИК-07-114/52; вх. № ЦИК-07114/51; вх. № ЦИК-07-114/45 от различни дати, пристигнали през м.
февруари. Доколкото разбрах от директора на Дирекция
„Администрация“ има възлагане списъкът който беше докладван и
който беше изпратен при сключването на договора с
„Информационно обслужване“ АД, да бъде осъвременяван с оглед
яснота на Централната избирателна комисия при получаване на
информацията за сравнение и за улеснение на членовете на ЦИК.
Всичките тези писма продължават да бъдат наслагвани в папката във
вътрешната мрежа.
Госпожо председател, ще ви моля да продължа малко покъсничко, извинявайте.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева. Ще ви върна след това на доклади.
Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
от Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване“, подписано от главния директор на дирекцията. Това
писмо е по повод на изпратеното от ЦИК предложение за изменение
на протокола, с който е предоставен достъп на Централната
избирателна комисия до регистъра на Национална база данни
„Население“, който е подписан между МРРБ и Централната
избирателна комисия.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали – много
моля да го погледнете, колеги – е качен протоколът за достъп, който
сме подписали и който е действащ към момента, писмото което сме
изпратили, писмото което сме получили и което ви докладвах токущо, както и към писмото, което ние гласувахме и изпратихме,
предложението на Централната избирателна комисия за
допълнително споразумение за изменение на този протокол с
предложенията, които сме направили.
Припомням ви, че тази необходимост се налага включително
и от предстоящите европейски избори и необходимостта от
извършване на проверки в Национална база данни „Население“ във
връзка с обмена на информация на български граждани, които
живеят в чужбина, за да можем да подаваме актуална информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Матева,
само ще ви помоля – нека колегите да погледнат първо материала и
след това да продължите. (Коментари и уточнения извън
микрофона.)
Продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, ще ви обърна внимание на следното нещо, което е
посочено в писмото на господин Гетов, а именно, че предложението
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за изменение на чл. 2 от протокола, а именно регламентирания
достъп, който упражнява Централната избирателна комисия до
Национална база данни „Население“, според тях исканото изменение
е несъвместимо със Закона за защита на личните данни и
установения ред в посочена наредба с номер за функциониране на
Единната система, тъй като такъв достъп се предоставя с определена
цел.
Припомням ви, колеги, че всъщност в момента действащият
протокол за достъп на Централната избирателна комисия до
Национална база данни „Население“, е само във връзка с
правомощията й, възложени по чл. 17, ал. 3, 4 и 5 от Изборния
кодекс, и чл. 57, ал. 1, т. 9 от ИК. Обръщам внимание, че това е
проверката на заявленията на българите, които желаят да гласуват в
чужбина, както и поддържане на регистър на избирателите, който е
заложен като задължение на Централната избирателна комисия в
Изборния кодекс, но така или иначе в момента нямаме такъв
действащ регистър, освен този който се поддържа от Главна
дирекция „ГРАО“ и на базата на който се изготвят избирателните
списъци.
Припомням също, че предоставеният достъп на Централната
избирателна комисия е с квалифициран електронен подпис и могат
да бъдат извършвани справки само и единствено по единен
граждански номер. Във връзка с това, което докладва колегата
Ганчева, и проведените от лятото срещи между Централната
избирателна комисия, „Информационно обслужване“ АД и Главна
дирекция „ГРАО“, беше уговорена необходимостта от техническа
възможност за бърз достъп до Национална база данни „Население“,
с оглед проверките, които „Информационно обслужване“ АД
извършва по възлагане от Централната избирателна комисия.
И във връзка с това, за да не изброяваме всички прани
основания от Изборния кодекс, на базата на които Централната
избирателна комисия следва да има достъп в Национална база данни
„Население“, които припомням – това е последният файл, който е
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качен във вътрешната мрежа, съгласно становище на нашите
юрисконсулти Желязков и Радославова, са изброени доста членове,
точки и алинеи, предложихме да бъде изискано в протокола за
достъп да бъде записано „съобразно упражняване правата на
Централната избирателна комисия в изпълнение на Изборния
кодекс“.
При това положение и с оглед обстоятелството, че съгласно
това писмо според мен няма да можем да упражним правата си да
извършваме тези справки, предлагам да организираме една среща и
да поискаме съдействие от изпълнителната власт, от министъра на
регионалното развитие и благоустройството, от ресорния
вицепремиер заедно с „Информационно обслужване“ АД, тъй като
ви припомням, че от „Информационно обслужване“ АД направиха
необходимото и техните изисквания за достъп са инкорпорирани в
предложението за допълнително споразумение – за сключване на
достъп до Национална база данни „Население“. Да организираме
една среща съвместно с всички, за да решим въпроса и мисля, че
това трябва да стане в спешен порядък. Ако колегата Ганчева има
нещо да добави във връзка с това…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги? – Не виждам желаещи за изказвания.
Колеги, подлагам на гласуване изпращането на писмо до така
посочените институции с покана за среща във връзка с достъпа.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
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Продължаваме със следващ докладчик в залата – господин
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, връщам на
доклад едно писмо, което получихме по електронната поща с вх.
№ ЦИК-07-14 от 28.01.2019 г., с което господин Хъдчисън от
Университета в Малмьо – Швеция, моли да му бъде предоставена
информация за научните цели, за които е необходимо и извършва
изследване, отнасящи се до избирателите, които са включени в
избирателен списък Част ІІ, в изборите за членове на Европейския
парламент през 2014 г. и за местните избори през 2011 г. и 2015 г.
Във връзка с това съм изготвил писмо отговор, което можете
да намерите в моята папка за днешното заседание, както и
обобщената справка за включените в избирателните списъци
чужденци от държави членки на Европейския съюз, които са
пожелали да гласуват в тези избори.
Моля да го погледнете и ако има нещо да добавим, ако не, да
го гласуваме и да може да бъде изпратено. Става въпрос за
европейските избори през 2014 г., както за 2015 г. – местни избори, и
за 2011 г., където също има събрани някакви данни, за да може и тях
да ги представим. Аз затова пиша, че в архива има такива данни, тъй
като не знам доколко те са допълнени за местните избори през
2011 г. – Част ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, имате ли корекции? – Не виждам.
Подлагам на гласуване този отговор, който разбира се ще
бъде преведен и на английски език.
РУМЯНА СИДЕРОВА: За 2011 г. да не се ангажираме,
защото има данни от една-две общини. Всички други са отговаряли,
че са унищожени.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тогава ако искате, писмото да е
без последния абзац.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Без последния
абзац подлагам на гласуване писмото.
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Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова – заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Докладът е за работно обсъждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, докладът на госпожа Нейкова остава за работното
обсъждане. Свързан е с това, което докладва и госпожа Ганчева.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от звено
„Административно обслужване“ в Народното събрание, с вх.
№ ЦИК-02-10 от 1 февруари 2019 г. В тази връзка е и вх. № ЦИК-0210/1 от 5 февруари 2019 г. – представени 2 бр. фактури на обща
стойност 190,65 лв. за изпратени изходящи писма от Централната
избирателна комисия за м. януари 2019 г. Знаете, че се извършва
проверка в администрацията и от деловодството е изготвена такава
справка от Ваня Стоянова, Екатерина Благоева и Атанаска Ямачева.
Съгласувано е с директора на Дирекция „Администрация“. Знаете,
разминаването е обикновено в изходящите номера и датите на
изпращане. Важното е, че общата бройка съвпада и затова ви
предлагам да одобрим разхода и да предоставим на счетоводството
за плащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
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Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия за сведение ви бях докладвала постъпили оферти за
профилактика на техника. Във връзка с това е изготвена и
представена докладна записка с вх. № ЦИК-09-20 от 7 февруари
2019 г. от госпожа Манолова – директор на Дирекция
„Администрация“. Във връзка с подготовката за предстоящите
избори, интензивната работа и безпроблемната работа на техниката,
от администрацията са изискали оферти за профилактика на
наличната техника от фирмите, от които са закупени: „Атласком“ и
„Тимекс“. Те са представили своите оферти, които бяха представени
на нашето внимание.
Виждате, че за „Атласком“ офертата е в размер на 650 лв. с
ДДС, а на фирма „Тимекс“ е в размер на 950 лв. без ДДС. При
установяване на дефекти и необходимост от ремонт фирмите ще
предоставят допълнителни оферти за възстановяване работата на
машините и това разбира се допълнително ще бъде одобрено от
Централната избирателна комисия.
На този етап ви предлагам да одобрим предложението на
госпожа Манолова въз основа на предложените оферти да бъде
извършена профилактика на машините и разбира се да се
предприемат необходимите действия по ремонт на наличната
техника при необходимост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
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Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
1 (Мартин Райков).
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в папка „Покани“ са
публикувани покани за семинари и обучения. Моля да се запознаете.
Те са предоставени и на директора на Дирекция „Администрация“.
Само за сведение ще ви докладвам – те са представени днеска
в заседанието. С вх. № ЦИК-09-22 от 7 февруари 2019 г. е
докладната записка на госпожа Манолова с представен проект на
договор със СОТ ЕООД, както и докладната записка с вх. № ЦИК09-21 от 7 февруари 2019 г. Тази докладна записка е относно
резултатите от годишната инвентаризация в Централната
избирателна комисия за 2018 г.
За сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожо Ганчева, заповядайте, след това и госпожа
Сидерова.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК07-1/3 от 7 февруари 2019 г. Това е имейл, който е получен по
електронната поща и току-що ми беше предоставен. Има
отбелязване от деловодството, че е превод за един час, но аз ще си
позволя да ви го докладвам – едно изречение е. Имейлът е от
консултант на Избирателната комисия на Индия. Иска се да се
представи кратка биография на госпожа Алексиева като председател
на Централната избирателна комисия.
Аз го докладвам за сведение и запознаване и след извършена
проверка и съгласуване с председателя, по нейна преценка да
изпратим биографията.
Докладвам и вх. № ЦИК-07-7/2 от 7 февруари 2019 г. това е
писмо от A-WEB във връзка с писмото за интереси, което
изпратихме. Те ни благодарят и ако имаме някакви въпроси, да се
свържем с тях. Докладвам го за сведение.
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Колеги, ще ви докладвам преписки, които са свързани и
пристигат по повод предстоящо заседание на Работна група „Общи
въпроси“ и са разпределени в една част първо на колегата Цанева,
след това председателят е преразпределил на мен и на колегата
Андреев. Това е преписка с вх. № ЦИК-07-10/7 от 5 февруари 2019 г.
Колеги, доколкото разбрах от деловодството, позволявам си
да кажа като докладчик по повечето преписки, които пристигат в
рамките на тази работна група, че лично за мене номерата, с които се
завеждат преписките, не са последователни и се бъркат номерата.
Няма яснота и последователност и за мене лично като човек, който е
запознат като докладчик. Затова ще помоля и директора на
Дирекция „Администрация“, а днес разговарях и с председателя на
комисията, да видим по някакъв начин да систематизираме, за да
има голяма яснота.
Тази преписка госпожа Цанева е докладвала на предходно
заседание и доколкото разбрах, за сведение само като пристигнала.
Колеги, сега не зная преводът на тази преписка, доколкото
днес ми беше предоставен, заведен под вх. № ЦИК-07-10/11… Само
че не е това преводът. Има някакво объркване, както казах, при
завеждането. И ще си позволя да ви кажа, че информацията, която е
предоставена вътре, е, че Работна група „Общи въпроси“ ще проведе
заседание. В имейла е посочено на 11 март, видно от предмета е, че е
на 19 март, но така или иначе се сочи, че ще ни бъде изпратена
официална покана, мястото, програмата. Така че това докладвам сега
само за сведение и за информация.
Като към тази преписка, която е преразпределена сега на мен
и на колегата Андреев, е приложена преписката с времевата рамка
на действията, които трябва да се извършат по криптирания обмен.
Те са докладвани от мен и от колегата Андреев. Били са предмет на
обсъждане в Централната избирателна комисия. Също така ги
изпратихме с изходящо писмо при сключването на договора с
„Информационно обслужване“ АД. Тук е приложен и протокол от
самата среща, която беше проведена на 14 декември 2018 г., в която
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взехме участие аз, колегата Андреев и господин Станев в качеството
му на експерт, който подпомагаше представителите на ЦИК. Този
протокол също е докладван по повод друга преписка в Централната
избирателна комисия. И доколкото виждам от копията, които са ми
предоставени от деловодството, ние вече сме ги превеждали. Аз ще
помоля да бъдат систематизирани, така че да има яснота и когато
колегите искат да се запознаят, да се вижда кое след кое следва.
Сега с индекси към същата тази преписка са заведени вх.
№ ЦИК-07-10/9 от 5 февруари 2019 г., № ЦИК-07-10/8 от 5 февруари
2019 г. Има резолюция на председателя: Към преписка. Имам
отбелязвания на някакви бележки, че има преводи до един час…
Колеги, към момента не мога да се ориентирам дали са входирани
преводите. Докладвам го за сведение само.
Докладвам вх. № ЦИК-07-10/11 от 6 февруари 2019 г. Това
отново е превод, който е разпределен на мен и с резолюция за
вътрешна мрежа, като ни уведомяват – това ми е предоставено така.
Не мога и към настоящия момент да се ориентирам кой е основният
документ по тази преписка. Съжалявам и затова ще ви помоля
евентуално на следващо заседание да го върна на доклад отново.
Докладвам току-що дадена преписка от деловодството с вх.
№ ЕП-00-5/2 от 7 февруари 2019 г. Колеги, това е писмо, което
отново е по повод криптирания обмен на данни. Разпределено е на
мен. И е писмо от господин Илия Горанов – ръководител ИКТ. То е
във връзка с наше изходящо писмо, с което ние направихме
предложение за корекции в проекта на дневника, който е във връзка
с изпълнението на договора.
Колеги, аз ви предлагам към момента да е за сведение и
запознаване. Моля да се запознаете и на следващо заседание да го
разгледаме, защото току-що ми се разпределя преписката и аз самата
нямам предложения като докладчик, тъй като не съм запозната. Вх.
№ ЕП-00-5/2 от господин Илия Горанов във връзка с нашето
изходящо писмо. Припомням, че с едното протоколно решение
съгласувахме екипа, а с другото протоколно решение ние
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направихме предложения съобразно обсъжданията в залата за
корекции в дневника.
Колеги, моля да се запознаете и по преценка на председателя
с оглед информацията, с покана за участие с вх. № ЦИК-00-765/7 от
6 февруари 2019 г. Преписката е разпределена на мен и на госпожа
Матева. Тя е от главен специалист Галина Чакърова. Това е писмо
пристигнало по електронната поща от отдел „Административно
обслужване“, Държавна агенция „Електронно управление“, с
приложена покана за участие в учение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева. Вече имаме протоколно решение и аз ще помоля
по тази покана да бъдат изключени камерите.
(Заседанието продължава при изключени камери.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Можем да
продължим.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в писмото е приложена
покана за участие в Националното кибер обучение „Кибер щит
19“, като съгласно заповед на министър-председателя на
Република България в периода от февруари до март се сочи, че
ще се проведе Национално кибер обучение. Ние сме запознати с
тази заповед. Тя е входирана с вх. № ЦИК-03-16 от 29.11.2018 г. м
Централната избирателна комисия. Припомням, че с нея
министър-председателят на Република България е наредил в
посочения период да се планира, подготвя и съответно проведе
Националното кибер обучение; да се изработи съответният
сценарий. Определил е господин Темелков – председател на
Държавна агенция „Електронно управление“, за директор на
учението, както
за участие в процеса на координиране,
обобщаване, анализ на проучваната информация; както за
взимане на решение по време на обучението се сочи кои са
институциите, кои са структурите, които са определени. Както
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Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева), против – 1 (Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, моля да включим камерите.
(Заседанието продължава в условията на видеоизлъчване.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Моля
продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-07-10/13 от 7 февруари 2019 г. Това виждам, че е превод,
който ми беше даден току-що и е разпределен на мен и на колегата
Андреев. Не знам дали той се е запознал, но аз лично не мога да
разбера коя е основната преписка, колега Андреев. (Коментари и
уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
№ ЦИК-07-188/2 от 7 февруари 2019 г. От Любляна е пристигнал
проектът за дневен ред на заседанието на Изпълнителния съвет на
АСЕЕЕО, който включва годишен доклад, изпълнение на
стратегическия план, приемане като почетен член на Асоциацията на
Михайло Охендовский – бившия председател на Централната
избирателна комисия на Украйна; обмен и опит по
миналогодишните конференции и подготовка на 28-та годишна
конференция на АСЕЕЕО – датите засега остават 17-19 септември; и
дневният ред на тази конференция е предложен като проект.
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Това е по дневния ред. Освен това има организационни
въпроси, които ще се предоставят на администрацията за
придвижване, свързани с пътуване и нощувки. Това беше за
сведение, за да се запознаят колегите с програмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожо Сидерова, качихме тази преписка във вътрешната
мрежа, за да видят членовете на ЦИК програмата.
Това ли бяха вашите доклади или имате още? – Моля,
продължете.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, имаме още една преписка –
едно много деликатно писмо от един господин Димитър Павлов,
което е насочено към Централната избирателна комисия. Входящият
№ е ЦИК-00-620/1 от 6 февруари 2019 г. За съжаление, в това писмо
се поставят въпроси, свързани с дейност на Агенцията по геодезия и
кадастър, на имуществени въпроси, раздаване на имоти без значение
в кой район на гр. София, защото няма нито един въпрос, който да се
отнася до дейността на Централната избирателна комисия и на
нейните пълномощия. Включително има приложено едно заявление
по Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Аз съм приготвила отговор – в моята папка е – до господина,
че това е извън нашата компетентност и по поставените в писмото
въпроси следва да се обърне към компетентните органи по Закона за
кадастъра и имотния регистър и по Закона за събранията, митингите
и манифестациите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги? Подлагам на гласуване този отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
3 (Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Мартин Райков).
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Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Цанева – заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-04-01 от
6 февруари 2018 г. Получили сме покана от ОССЕ-БДИПЧ чрез
Министерството на външните работи, с която ни информират, че
ОССЕ набира външни консултанти и дългосрочни наблюдатели,
както и че се очаква да бъдат изпратени покани и за 250
краткосрочни наблюдатели за предстоящите президентски избори в
Република Македония, които са планирани да се проведат през
втората половина на м. април 2019 г. За сведение.
Както и каквато ни е практиката, да предоставим тази
информация на Обществения съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК04-03 от 5.02.2019 г., постъпило от ОД на МВР – Варна. С писмото
се прави искане Централната избирателна комисия да предостави
справка – информация за получени суми на едно лице за периода
2008 – 2016 г. включително, по повод участието на това лице в
избирателни комисии. И в тази връзка да се посочи видът и
основанието за получените суми.
Ние нямаме конкретна информация, която да предоставим на
органите на МВР. Виждате в моята папка проекта на отговор.
Предлагам да отговорим, че справка за тези суми може да бъде
получена от съответната общинска администрация. В конкретния
случай, ако става дума за Варна, съответната районна
администрация – така подразбирам, като за тази цел в искането
следва да бъде посочено за кои избори става дума и ако има
информация за коя районна, съответно общинска избирателна или
секционна избирателна комисия.
Изброени са изборите в периода 2008 – 2016 г., които са
произведени в Република България, без нови и частични. Относно
правните основания – по сега действащия Изборен кодекс от 2014 г.,
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са посочени правните основания, в изпълнение на които
Централната избирателна комисия приема решение и се изплащат
възнаграждения на участниците в комисиите.
Това е проектът на отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Цачев.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, както знаете, в
предходно заседание ви информирах, че за 6 февруари 2019 г. е
насрочено административно дело № 1182/2018 г. по описа на
Административен съд – Пловдив, страна по което е Централната
избирателна комисия. Тъй като взехме решение да не присъства наш
представител, бих искала само да ви информирам, че изпратените от
нас молба и писмена защита своевременно са пристигнали в съда,
били са взети предвид от съдебния състав и вчера делото е обявено
за решаване, така че чакаме решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Иванова.

Колеги, нека сега да преминем към точка пета с докладчик
господин Чаушев:
5. Разни.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
в моята папка „Лого ЦИК“ има три текста, които предлагам на
вашето внимание за бележки и съответно прецизиране. Става въпрос
за договори с изпълнителите на нашата поръчка за лого и графична
идентичност на ЦИК. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин
Чаушев, мисля, че се запознахме с текстовете. Моля, продължете
доклада си.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да се запознаете с предложения
проект и в рамките на два часа да обобщим всички бележки и
съответно да прецизираме текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Чаушев.

Колеги, връщаме към точка първа от дневния ред:
1. Доклад относно провеждане на Седмото заседание на
Изпълнителното бюро на A-WEB.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, току-що се получи на мейла на
Централната избирателна комисия писмо от Секретариата на A-WEB
във връзка с организацията на Седмото заседание на
Изпълнителното бюро, с вх. № ЦИК-07-198/65 е заведено, изпратено
е за превод, разбира се, но ви информирам, че това е актуалният
списък на гостите, които ще пристигнат. Във вътрешната мрежа и
това което е разпечатано, е непълен списък, тъй като табличката е в
ексел формат и аз проверих току-що, че частта която не е
разпечатана, съдържа информация за гостите, които ще бъдат за
сметка на Централната избирателна комисия и гостите, които ще
бъдат за сметка на Секретариата, така че съм възложила да бъде
обобщена тази информация от Цветомира Жекова и да ни бъде
предоставена с цел прецизиране на заявките към хотела.
За момента това ви го докладвам за сведение.
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Предлагам ви, както в предходно заседание докладвах.
Колегата Грозева е проверила и можем да направим комплект
сувенири като подаръчен комплект за гостите на това Седмо
заседание. Същите каквито бяха направени за гостите от АСЕЕЕО,
така че ви предлагам да гласуваме и с протоколно решение да
одобрим закупуването на тези материали, а именно бутилка вино и
розово масло. Останалите материали аз ви казах, че са осигурени от
Информационния център към Министерство на културата и от
Столична община безплатно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 2
(Георги Баханов, Мария Бойкинова).
Предложението се приема.

Преминаваме към разглеждането на точка четвърта от
дневния ред с докладчици господин Пенев и госпожа Нейкова:
4. Доклад относно обществена поръчка за таксиметрови
услуги.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, както знаете, Централната
избирателна комисия обяви обществена поръчка за предоставяне на
таксиметрови услуги. Крайният срок беше 21 януари 2019 г. Тъй
като в този срок беше постъпила само една оферта, срокът беше
удължен съобразно изискванията на закона до 28 януари 2019 г. И в
така удължения срок не постъпи друга оферта.
Със заповед на председателя на Централната избирателна
комисия и въз основа на решение на ЦИК беше назначена комисия
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по разглеждане на постъпилата оферта, в състав: колегите Иванка
Грозева, Камелия Нейкова и аз. Комисията се събра още в същия
ден, в който беше назначена, отвори постъпилата една-единствена
оферта от „О`Кей Супертранс“ АД.
Установено беше, че всички документи, необходими за
участие в обществената поръчка са представени, но беше
констатирано несъответствие в направената оферта по отношение на
посочените единични цени в т. 1.1. от ценовото предложение, като
несъответствието е между съдържанието на това целево
предложение и със забележката, поставена непосредствено под тази
точка.
Във връзка с това комисията взе решение да бъде изпратено
указание към участника да уточни офертата си с оглед
констатираното несъответствие. В изпълнение на това указание в
Централната избирателна комисия постъпи първо по електронната
поща обяснение от изпълнителния директор на дружеството, а
впоследствие това заявление постъпи в Централната избирателна
комисия и в запечатан плик.
На свое заседание на 5 февруари 2019 г. комисията след
изтичане на срока за даване на обяснението, отвори постъпилия
запечатан плик и установи, че съдържанието на заявлението, което е
в него, е идентично с това, получено по електронната поща. В това
заявление подробно се обясняват и разясняват условията, при които
е направено ценовото предложение, както и че изцяло се поддържа
така направеното ценово предложение без никакви корекции.
Във връзка и след запознаване с това заявление комисията взе
решение, че съществуващото несъответствие между офертата на
кандидата и документацията на обществената поръчка, включително
договора, който е Приложение № 10 към нея, не е отстранено и
следва да бъде прекратена обществената поръчка поради тази
причина, т.е. поради наличието на съществуващото несъответствие.
Разбира се, материалите са публикувани във вътрешната мрежа в
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моята папка – протоколите от заседанията на комисията, за да може
всички да се запознаете с тях.
Предлагам на Централната избирателна комисия да вземе
решение, с което да утвърди Протокол № 2 от работата на
назначената комисия; да се прекрати обществената поръчка; да се
публикува съобщение за прекратяването на обществената поръчка,
което също е публикувано във вътрешната мрежа, както и да се
предприемат необходимите действия за уведомяване на Агенцията
за обществени поръчки затова, че поръчката е прекратена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Както и да бъде оттеглена
информацията, публикувана в Профила на купувача на Централната
избирателна комисия за публикуваната обява за обществена
поръчка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направените предложения.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, бих искала да ви информирам, че вчера
един от гостите ни по повод техническата спецификация за машинно
гласуване поиска да бъдат изпратени текстовете от Изборния кодекс,
които касаят машинното гласуване, за улеснение. Госпожа
Манолова възложи на госпожа Богданова. Госпожа Богданова
извади тези текстове от Изборния кодекс и те бяха изпратени до
всички участници в нашата работна среща.
Колеги, бих искала да ви уведомя, че в момента, по време на
нашето заседание ние получаваме картички от други органи за

33
управление на избори, на които ние също изпратихме нашия
поздравителен адрес.
Уважаеми колеги, давам половин час почивка. След това
продължаваме с договора по точка пета от дневния ред.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 15 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното
заседание с:
5. Разни.
Колеги, остана ни да решим само още един въпрос.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
в отделна подпапка има проекти на договори за изработка на лого и
графична идентичност на ЦИК. Предлагам да разгледаме този тип
проект с приложенията към него, като целта на този проект е ние да
нанесем съответните бележки върху този проект, който да бъде
изпратен на изпълнителите по проекта ни за лого и графична
идентичност на ЦИК с писмо със съответната молба да си дадат
бележките по така предложения проект.
След получаването на тези бележки, договорът и евентуално
получените бележки ще ви бъдат докладвани за окончателен вариант
във вторник.
Предлагам да прегледаме договора, да нанесем в момента
бележки. Тези бележки да бъдат фиксирани в тези текстове.
Съответно да изпратим писмо до изпълнителите и да ги помолим да
ни дадат и те имат ли бележки по така предложения проект.
Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Чаушев.
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Колеги, имате думата.
Само за протокола да кажа, че т. 1 в чл. 7 отпада.
Имаме ли други бележки?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В приложението отпада и т. 3.
В приложението т. 3 в текстовете на проекта отпада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване този проект да бъде изпратен с тези
забележки.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 2
(Александър Андреев, Румяна Стоева-Сидерова).
Предложението се приема.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И с придружително писмо, че изпращаме
проект за бележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбира се,
господин Чаушев.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание на комисията на 12 февруари
2019 г., вторник, в 10,30 ч.
Приятен ден, колеги!
(Закрито в 13,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
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Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

