ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 714
На 28 февруари 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват:
Метин Сюлейман, Ерхан
Чаушев
2. Доклад относно обществена поръчка за таксиметрови
услуги.
Докладва: Владимир Пенев
3. Приемо-предавателни
протоколи
за
техническа
спецификация за машините за гласуване.
Докладва: Ерхан Чаушев
4. Доклади по писма.
Докладват: Александър Андреев, Росица
Матева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова,
Катя
Иванова,
Румяна
Сидерова, Емануил Христов, Таня Цанева,
Севинч Солакова, Йорданка Ганчева, Ивайло
Ивков
5. Разни.
Докладват: Мартин Райков, Ивилина
Алексиева
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ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВА: Мария Мусорлиева.
Заседанието бе открито в 11,00 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 28 февруари 2019 г.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: т. 1.
Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на ОИК
– докладчици господин Сюлейман и господин Чаушев; т. 2. Доклад
относно обществена поръчка за таксиметрови услуги – докладчик
господин Пенев; т. 3. Приемо-предавателни протоколи за техническа
спецификация за машините за гласуване – докладчик господин
Чаушев; т. 4. Доклади по писма с докладчици господин Андреев,
госпожа Матева, госпожа Нейкова, госпожа Стефанова, госпожа
Иванова, госпожа Сидерова, господин Христов, госпожа Цанева,
госпожа Солакова и госпожа Ганчева; т. 5. Разни с докладчици
господин Райков и аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви дневен ред? – Не виждам.
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Колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка, като ще помоля
госпожа Грозева да отчете резултата.
Колеги, който е съгласен с така предложения дневен ред,
моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против –
няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, гласувахме дневния ред, но започваме от точка
четвърта, тъй като докладчиците, които са в залата, са по тази точка:
4. Доклади по писма.
Господин Андреев, имате думата.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Много ви благодаря, госпожо
председател.
Докладвам ви на първо място Докладна записка от директора
на Дирекция „Администрация“ госпожа Манолова. Това е във връзка
с договора за абонамент за електронен пресклипинг с Българската
телеграфна агенция, който договор ние подновяваме от близо една
година насам във връзка с дейността на Централната избирателна
комисия, както и с предстоящите избори, а преди това с машинното
и електронното гласуване. Стойността е за шест месеца, а именно
1680 лв. с включен Данък добавена стойност. Договорът изтича на
13.03.2019 г.
Във връзка с това и с оглед предстоящите избори за
Европейски парламент ви предлагам договорът да бъде подновен,
тъй като той е от полза както на членовете на Централната
избирателна комисия, така и на говорителите, които осъществяват
връзката, контакта с медиите, за да можем да сме информирани по
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отношение на процесите, които протичат във връзка с предстоящите
избори, Централната избирателна комисия и всичко останало.
В тази връзка моето предложение е да приемем
предложението, направено с докладната записка на директора на
Дирекция „Администрация“ госпожа Манолова, да бъде подновен
договорът за нови шест месеца, което ще обхване периода и след
изборите. Като има едно уточнение, което е направено и можете да
го видите в докладната записка, а именно: с оглед смяната на
състава на Централната избирателна комисия и необходимостта
евентуално да бъдат променени до момента включените ключови
думи, по които става търсенето на пресклипинга, Българската
телеграфна агенция е казала, че това няма да е необходимо да бъде
направено с отделен анекс, а ще може да бъде и по телефона
актуализирани ключовите думи, с оглед на което смятам, че при тези
условия бихме могли да сключим отново договора с БТА. Ние
знаем, че сме постоянен партньор с Българската телеграфна агенция.
Това е моето предложение и предлагам да упълномощим
председателя да подпише договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев.
Колеги, имаме ли коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Ще помоля господин Сюлейман да отчете резултата.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Господин Андреев, довършете си докладите.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще отнема още съвсем кратко
време.
Връщам на доклад получена покана за участие в работна
среща с вх. № ЦИК-00-265 от 25.02.2019 г. Знаете, че това докладвах
на заседанието на 26.02.2019 г. Става въпрос за организирана от
Българския институт за правни инициативи работна среща в
партньорство с различни организации по проекта „Международна
фондация за електорални системи“ - „Правна инициатива за
Централна и Източна Европа“, финансиран от Държавния
департамент на Съединените американски щати по проекта
„Ефективна борба срещу корупцията“, в който да вземе участие
Централната избирателна комисия заедно с останалите участници.
Като фокусът на проекта е темата за прозрачността и отчетността на
финансирането на политическите партии преди изборните кампании.
Самата среща ще се проведе на 12 март 2019 г. от 11 ч. до 15
ч. в офиса на Българския институт за правни инициативи на ул. „Г.С.
Раковски“ в София. В тази връзка записването е до 5 март. Миналия
път стана ясно, че нямаше позиция от страна на Централната
избирателна комисия дали да вземе решение за участие и с колко
членове евентуално, ако се участва. Затова го връщам в момента.
Към момента никой не е изразил желание изрично за участие в тази
работна среща. Затова, ако няма и в момента, да го оставим за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев.
Колеги? – Госпожа Бойкинова, госпожа Цанева…
Уважаеми колеги, виждаме, че ще има участие на
Централната избирателна комисия. Нека да гласуваме това участие.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
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Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 1 (Мартин
Райков).
Предложението се приема.
Благодаря, господин Андреев.

Колеги, връщаме към точка първа от дневния ред:
1. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-17 от 21 февруари 2019 г. в
Централната избирателна комисия е постъпило искане от
общинската избирателна комисия – Крумовград, за изплащане
възнагражденията на членовете на ОИК – Крумовград, за проведено
едно заседание и за дадено едно дежурство през м. февруари.
Заседанието е проведено на 15 февруари 2019 г., а дежурството е
дадено на 14 февруари 2019 г.
Основанията за провеждането на заседанието е Решение
№ 2901-МИ от 5 ноември 2015 г. на ЦИК, Раздел І. За дежурството
е същото решение, Раздел ІІ.
На проведеното заседание общинската избирателна комисия
е приела решение № 214, с което са прекратени предсрочно
пълномощията на общински съветник на основание чл. 30, ал. 4, т.
13 от ЗМСМА, както и е обявен за избран следващият от листата на
Движението за права и свободи за общински съветник. Към искането
са приложени: протокол № 63 от проведеното заседание, както и
решение № 214 от 15 февруари 2019 г.
Дежурството е на 14 февруари, както докладвах в началото и
е във връзка с подготовката на заседанието на 15 февруари 2019 г.
Това искане е минало през нашия финансов контрольор с
мнение да бъде поето задължението, както и е приложена
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счетоводна справка № 19 за размера на исканите възнаграждения, с
оглед на което, уважаеми колеги, предлагам с протоколно решение
да одобрим изплащането на възнагражденията на членовете на ОИК
– Крумовград, за проведеното заседание на 15 февруари, на което са
присъствали 10 членове на комисията, в т.ч. председател, заместникпредседател, секретар и 7 членове, а дежурството е дадено от
председателя и секретаря на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 22 членове на ЦИК: за – 22 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря, това бяха вашите доклади по тази точка.
Следващ докладчик по тази точка е господин Чаушев –
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-16 от
14.02.2019 г. сме получени искане за изплащане на възнаграждения
от общинската избирателна комисия – Завет. По преписката има
контролен лист и съответно счетоводна справка. Става въпрос аз
следното:
Колегите са провели заседание на 11 февруари 2019 г., на
което са присъствали председател, заместник-председател, секретар
и трима членове, на което са прекратили правомощията и съответно
са обявили за избран следващия от листата общински съветник,
поради което на основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс
предлагам да им се изплати.
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Иска се и проведено дежурство на 8 февруари 2019 г., на
което са присъствали председател и секретар, за подготовка на
документацията за проведеното заседание.
Предлагам на основание Решение № 2901-МИ от 5 ноември
2015 г. на ЦИК, т. 12, буква „а“, да им се изплати това
възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Чаушев.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното
предложение. Режим на гласуване.
Гласували 22 членове на ЦИК: за – 22 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, изчерпахме докладите по точка първа от дневния ред.

Преминаваме към разглеждането на точка втора:
2. Доклад относно обществена поръчка за таксиметрови
услуги.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, както знаете, на предишното
заседание с протоколно решение определихме комисия, която да
отвори постъпилата оферта по обявената обществена поръчка за
предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с
ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия. Въз
основа на протоколното решение и със Заповед № 3-А от 26
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февруари 2019 г. беше назначена комисията, която да класира
офертата, която е постъпила.
Припомням, че е публикувана обява за обществена поръчка
на 12 февруари 2019 г. В първоначалния срок постъпи само една
оферта. Поради тази причина срокът беше удължен съобразно
изискванията на закона, но и в удължения срок не постъпи друга
оферта.
Комисията се събра в определения ден и час, а именно на 26
февруари 2019 г. в 14,00 ч., за да предприеме съответните действия
по отваряне публично на постъпилата оферта и след това
извършване на съответните действия по класиране, в случай че са
изпълнени условията на обществената поръчка. На заседанието не
присъства представител на кандидата, който е депозирал оферта,
нито пък на медии и журналисти.
Постъпилата оферта от „О`Кей Супертранс“ АД, се
съдържаше в непрозрачен запечатан плик. След отварянето му се
установи, че са приложени всички необходими изискуеми
документи, съгласно Закона за обществените поръчки и всичките
отговарят на изискванията и условията на документацията за
обществена поръчка, поради което беше допуснат до участие
кандидатът в обществената поръчка. След което бяха прегледани
техническото и ценовото предложение. Беше извършена оценка по
определената в документацията методика и съответно беше взето
решение за класиране на участника, който е получил комплексна
оценка с максимален брой точки – 100.
Въз основа на гореизложеното комисията предлага на
възложителя, т.е. на Централната избирателна комисия, да бъде
сключен договор с класирания участник „О`Кей Супертранс“ АД.
Колеги, протоколът от заседанието на комисията е публикуван във
вътрешната мрежа в днешното заседание в папката с моите
инициали.
Предлагам ви да вземем решение, с което да се утвърди
протоколът на комисията за провеждане на обществената поръчка и
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решението, което се предлага за сключване на договор. Също така да
бъде публикуван съобразно изискванията на закона протоколът в
Профила на купувача и да бъде изпратен на участника, за да бъде
уведомен за решението на Централната избирателна комисия. И да
бъдат предприети последващите необходими действия за сключване
на договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Пенев.
Колеги, подлагам на гласуване всичките направени от
господин Пенев предложения, включително и одобряване работата
на комисията.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Колеги, изчерпахме точка втора от дневния ред.

Преминаваме към разглеждането на точка трета:
3. Приемо-предавателни
протоколи
за
техническа
спецификация за машините за гласуване.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
трябва да има два приемо-предавателни протокола с вх. №№ ЦИК00-678-6 от 27.02.2019 г. и ЦИК-00-678-7 от 27.02019 г. …(Реплики.)
Добре, отлагам – нека се качат.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, отлагаме точката докато материалите се публикуват във
вътрешната мрежа, защото това е важно.

Продължаваме с:
4. Доклади по писма.
Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, докладвам ви три писма, свързани със
Седмото заседание на Изпълнителното бюро на Световната
асоциация на органите за управление на избори.
Първото е с вх. № ЦИК-07-198/113 от 28 февруари 2019 г. То
е изпратено от госпожа Хюн Нох, с което освен че ни отправя
сърдечни поздрави, ни препраща писмо от Генералния секретар, с
което той използва възможността да изрази „своите искрени
благодарности към нас затова че бяхме домакин на такава успешна
среща на Изпълнителното бюро на A-WEB. Задължен съм ви за
активното присъствие и че бяхте на разположение. И наистина
вярвам, че всички, които присъстваха на срещата, са прекарали
чудесно в България и са намерили дискусиите и разискванията
съдържателни. Смятам, че това беше също така и възможност за
членовете да се срещнат и да обменят идеи за бъдещата посока на
развитие на тази важна асоциация. Пожелавам ви крепко здраве и
успех във всички ваши начинания през останалата част на 2019 г. Не
се съмнявам, че всички ваши планове ще донесат плодотворни
резултати при усърдната ви работа и твърдия ангажимент към
изборната демокрация във вашата държава и във вашите региони
извън нея.“ Това е писмото.
Следващото писмо, което ви докладвам, е също от
Генералния секретар. То е с вх. № ЦИК-07-37 от 28 февруари 2019 г.
Отново от госпожа Нох е препратено писмото на Генералния
секретар, с което той потвърждава подадената от него оставка на
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Седмото заседание, и заявява, че ще продължи да работи в помощ на
Асоциацията.
Следващото писмо е с вх. № ЦИК-07-198/114 от 28 февруари
2019 г. То е от Националната избирателна комисия на Корея.
Изпратено е от Люк Бучър. Това е момчето, което работи в
националната избирателна комисия на Корея, с което той казва, че за
тях е било „удоволствие да се срещнем с всички в София и цялата
делегация на Националната избирателна комисия на Република
Корея би искала да отправи своята благодарност към Централната
избирателна комисия на България за отличното и любезно
домакинство. Както и към Секретариата на A-WEB за свършената
работа по подготовка на заседанията.“ Това е писмото.
Следващият ми доклад, свързан със Седмото заседание, е
доклад от фирма „Меркурий 97“ ЕООД във връзка с изпълнението
на договора. Има и приложен приемо-предавателен протокол.
Писмото е с вх. № ЦИК-00-266 от 26 февруари 2019 г. Приемопредавателният протокол е със следващ пореден вх. № ЦИК-00-267
от 26 февруари 2019 г., така че ще ви моля да одобрим работата на
фирма „Меркурий 97“ ЕООД, за да може да бъде подписан този
протокол и да може да бъде изплатено договореното
възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направените предложения.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Моля продължете, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК07-39 от 27 февруари 2019 г. Това е Меморандум за взаимно
разбирателство и сътрудничество в областта на изборите между
Избирателната комисия на Индия и Централната избирателна
комисия на Република България. Аз мисля, че вие докладвахте
английския текст. Сега аз ви докладвам превода, който би следвало
да е качен във вътрешната мрежа. Не съм проверила.
Предлагам ви в момента да е само за сведение и запознаване,
за да го обсъдим и да преценим дали ще подпишем този меморандум
и дали ще бъде с това съдържание, което е предложено, или ще
предложим някакви изменения.
И последният ми доклад е писмо с вх. № ЦИК-04-03-3 от 26
февруари 2019 г. Това е писмо от господин Гетов – главен директор
на Главна дирекция „ГРАО“ и то е във връзка с изменение на
протокола за достъп до Регистъра на населението в Национална база
данни „Население“, който е сключен между Централната
избирателна комисия и Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. С този протокол достъпът до данни в
Национална база данни „Население“ е предоставен на ЦИК с цел
упражняване на правомощията й възложени от чл. 17, ал. 3, 4 и 5, а
именно извършване на проверка на данните по чл. 16, ал. 1 и 2 от
Изборния кодекс.
Припомням ви, че ние от лятото на 2018 г. водим разговори
с Главна дирекция „ГРАО“ да бъде разширен достъпът на
Централната избирателна комисия до Национална база данни
„Население“, като не бъде ограничаван само с посочените норми, а
да бъде осигурена възможност за изпълняване правомощията на
ЦИК и по-скоро задълженията, възложени от Изборния кодекс, във
връзка с необходимостта от извършване и на други проверки на
други правни основания от Кодекса.
Във връзка с това изпратихме писмо, с което поискахме и
направихме предложение за изменение на този протокол с
допълнително споразумение към него. Получихме едно писмо, с
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което господин Гетов ни уведоми, че искането ни не може да
получи подкрепата на Главна дирекция „ГРАО“ поради факта, че
съгласно Наредба за функциониране на Единната система за
гражданска регистрация и измененията на Закона за защита на
личните данни, не може да бъде осигурен такъв достъп на
Централната избирателна комисия.
С това писмо, което сега ви докладвам, Главна дирекция
„ГРАО“ не възразява обемът на предоставяните данни да бъде
променен, като за допълване на протокола с данните за дата на
раждане, пол и месторождение, се посочват конкретни аргументи
относно тази необходимост, свързани с конкретни разпоредби от
Изборния кодекс или друг нормативен акт. В този смисъл е и
посоченото в тяхно предходно писмо, което ви цитирах, АУ04-204
от 20 януари 2019 г. И в тази връзка моли необходимостта от
предоставяне на по-горе посочените данни да се мотивира с
конкретни законови разпоредби, съгласно изискванията на Наредба
РД-0220-9 от 21 май 2017 г. за функциониране на Единната система
за гражданска регистрация. И съгласно поетия ангажимент,
допълването на данните в частта Достъп до програмния интерфейс,
следва да бъде реализиран от екипи на „Информационно
обслужване“ АД.
Аз ще припомня на колегите, че тристранната среща, която
проведохме през лятото на 2018 г. между Централната избирателна
комисия, представители на Главна дирекция „ГРАО“ и
„Информационно обслужване“ АД, беше именно с цел уточняване
на тези подробности. Но моето мнение е и продължавам да смятам,
че „Информационно обслужване“ АД, за да има достъп до
програмния интерфейс, би следвало този достъп да се реализира на
база споразумението, подписано между Централната избирателна
комисия и Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, въз основа на което и въз основа на вече
сключения договор с „Информационно обслужване“ АД, да може да
бъде осъществяван този достъп.
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Това е поредното писмо от Главна дирекция „ГРАО“ .
Докладвам ви го за сведение, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Връщаме към точка трета:
3. Приемо-предавателни
протоколи
за
техническа
спецификация за машините за гласуване.
Господин Чаушев, видях, че резолюцията ми вече е
изпълнена.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви, както ви
казах преди малко – качени са вече в моята папка двата приемопредавателни протокола с номерата, които ви казах преди това. По
същество това представлява текстове по изпълнение на сключени
договори.
Аз предлагам по същество да се запознаем. Може би е добре
и с протоколите от вчерашното заседание, където имаше уточнения
по тези текстове, да се запознаем, за да можем вече комплексно да
вземем решение по главния въпрос, който се заформя за следващите
избори, а то е машинно гласуване с всичките му модификации,
които ще последват впоследствие.
Аз предлагам заедно, съвместно с протокола от вчера,
следващата седмица да ги обсъдим по същество. И да тръгнем към
вземане на решения – евентуално, разбира се, но поне някаква
структурна визия за последващи действия. Във връзка с това може
би е добре – просто като идея, в крайна сметка тези машини със
софтуера и хардуера, трябва да са съвместими и с преброяването на
изборните резултати, така че в тази връзка докладвах едно писмо от
господин Станев миналия път. Нямам визия, но считам, че би било
добре да чуем и общо взето как ще се връзва софтуерът със
съответния софтуер на преброителите.
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Това са ми засега предложенията. Аз само ви докладвам това
за сведение и просто давам идеи. Засега идеи. Искам да видя и
протокола от вчера с уточнения именно на тези текстове, а после да
процедираме другата седмица. Това е моята идея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Чаушев.
В допълнение към вашия доклад виждам, че протоколите от
вчерашните две срещи са публикувани в момента във вътрешната
мрежа, така че моля и с тях да се запознаете.
И ви предлагам да изпратим едно писмо до „Информационно
обслужване“ АД с искане на становище по всяка една от
техническите спецификации. И евентуална нужда от доработка.
Както и становище относно възможността за интегриране на двете
спецификации в една и подпомагане от страна на „Информационно
обслужване“ АД в този процес, като разбира се, предоставим като
приложение към това писмо получените технически спецификации и
протоколите от нашите срещи. (Коментари и уточнения извън
микрофона.)
И разбира се, с това писмо ще помолим за становище в
спешен порядък.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, във връзка с проведени работни
обсъждания, ви предлагам да вземем протоколно решение да
отворим цената по оферта, получена по обявена обществена поръчка
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под № 15 в Профила на купувача на Централната избирателна
комисия № РОП0431-2217-0002.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
За да няма недоразумение, става дума за обществена поръчка,
която е обявена и прекратена, колеги, преди известно време.
Уважаеми колеги, пак във връзка с тази точка ви предлагам
да гласуваме писмо до компетентните органи на Държавна агенция
„Национална сигурност“, Държавна агенция „Електронно
управление“ и други органи, с копие до министър-председателя
относно определяне на органа, който ще извърши тестване, одит и
сертифициране на машините за машинно гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, за да изчерпим тази точка от дневния ред,
бих ви предложила на база на работни обсъждания, първо, ние да
публикуваме едно съобщение на нашата страница, че предстои
обявяване на обществена поръчка за осигуряване на машини за
машинно гласуване. И да се обърнем към потенциалните участници
да следят страницата на Агенцията за обществени поръчки, Профила
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на купувача на Централната избирателна комисия и разбира се
Официалния вестник на Европейския съюз.
Съобщение на нашата страница, колеги, ви предлагам и
подлагам на гласуване само съобщението.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
И колеги, в работен порядък обсъдихме и нямаме пълен
консенсус, но аз ще подложа на гласуване и ще видим какъв ще е
резултатът, същото това съобщение и прессъобщение, което току-що
гласувахме, да бъде изпратено като писмо до всички потенциални
участници в тази процедура, разбира се на български език и на
английски език.
Подлагам на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 10 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина АлексиеваРобинсън, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 7 (Александър
Андреев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева).
Колеги, не постигна необходимото мнозинство това
предложение.
Мисля, че с това изчерпахме точка пета от дневния ред.

Продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади по писма.
Следващ докладчик в залата е госпожа Стефанова.
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, след
направена дискусия вчера на работно заседание възложих на
госпожа Радославова да направи справка във връзка с наличие на
действащ договор с „Информационно обслужване“ АД относно
възлагане за актуализация на техниката и видеоподдръжката на
заседанията на интернет страницата на ЦИК, както и поддръжка на
архива на същата.
От направената справка, публикувана във вътрешната мрежа
е видно, че имаме действащ договор. Това е Договор № 14 от 22 юни
2018 г. и във връзка с него съм подготвила едно писмо, което да
изпратим като заявка към „Информационно обслужване“ АД, за да
може те да направят актуализация на стрийминга на онлайн
излъчването на заседанията, както и на архива. Тази актуализация да
може да бъде съвместима с версиите на ползваните от по-широк
кръг потребители браузъри Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,
както и за мобилните устройства.
Моля да го прочетете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Много
благодаря, госпожо Стефанова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това писмо.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против –
няма.
Предложението се приема.
Това беше вашият доклад.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо с вх. № ЕП-03-1/11 от 25 февруари 2019 г. от
Постоянното представителство на Република България към
Европейския съюз, относно Доклад от проведеното заседание на
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Работна група „Общи въпроси“, което се е състояло на 22 февруари
2019 г.
Към писмото са приложени девет броя документи, които са
доста обемни и във връзка в това ви докладвам извършения превод
на тези документи, постъпил по електронната поща на ЦИК с вх. №
ЕП-03-1/11 от 28 февруари 2019 г.
Колеги, аз ще маркирам в резюме как е протекло заседанието
и върху какви въпроси са се спрели участниците в същото, като
особено важно място сред тях заема позицията по реформата на
Акта за избиране на членове на Европейския парламент, която ще ви
докладвам на последно място в детайли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Извинете, че ви прекъсвам: упълномощавам госпожа
Солакова да води. Моля продължете.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, важно е това, което сега Катя
ще съобщи. Ние сме съдокладчици.
КАТЯ ИВАНОВА: Първият въпрос от дневния ред е свързан
с работата по Регистъра за прозрачност. Председателството е
информирало делегациите за проведена Трета политическа среща по
това досие, която се е състояла на 13 февруари 2019 г. в Страсбург.
Независимо от запазващите се различия в позициите на трите
институции – говорим за Европейски парламент, Съвета и
Върховния представител на Европейския съюз – относно обхвата на
въведената с предложението условност, решението на Европейската
комисия за възобновяването на преговорите се определя като
напредък.
Работата по досието продължава на техническо ниво, на
основата на четириколонен документ. Става дума от втората
преписка в превод за пет броя клъстъри по различни текстове на
това споразумение, в които има позиции на трите институции с
възможност в последната графа за компромисен вариант.
На следващо заседание на работната група на 8 март 2019 г.
ще се проведе то. Председателството ще представи състоянието на
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преговорите до тази дата и ще предостави възможност на
делегациите за коментари.
Вторият съществен въпрос, който е бил дискутиран на това
заседание, е относно Споразумението между Европейския
парламент, Съвета и Върховния представител на Европейския съюз
за предоставяне на Европейския парламент на класифицирана
информация в областта на общата външна политика и политиката за
сигурност, като този документ ще бъде подложен на процедура на
мълчаливо съгласие в срок до 12.00 ч. на 29 февруари 2019 г.
(Реплики.) Така е записано, съжалявам.
На трето място е обсъждано предложение за решение на
Съвета за определяне състава на Комитета на регионите и състава на
Европейския икономически и социален съвет, като консолидираният
текст на предложението за решение на двата комитета остава без
промяна. Франция и Германия запазват резервите си относно
клаузата по Брекзит и ще бъде проведена още една дискусия в
работната група на 8 март 2019 г. А крайният срок за приключване
на работата по това досие е 28 април 2019 г.
На следващо място относно Регламента за европейската
гражданска инициатива, същият ще се гласува в пленарната зала на
Европейския парламент на 13 март 2019 г. С оглед приемането му
от Съвета – до края на март или началото на април.
На следващо място е обсъден и регламент за изменение на
Регламент 1141/2014 по отношение на процедура за проверка,
свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в
контекста на изборите за Европейски парламент, като регламентът
ще се гласува в пленарната зала на 12 март с оглед приемането му от
Съвета до 19 март 2019 г.
Следващото редовно заседание на работната група ще се
състои на 8 март 2019 г.
Колеги, аз считам, че най-съществена за Централната
избирателна комисия е била тази точка от заседанието на Работна
група „Общи въпроси“, на която е била обсъждана реформата на
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Акта за избиране на членове на Европейския парламент. Смятам, че
тя пряко касае нашата работа с оглед предстоящите избори за
членове на Европейския парламент, поради което ще ви докладвам
по-подробно във връзка с това.
Председателството информира, че до момента 16 държави
членки са одобрили решението на Съвета за изменение на Акта за
избиране на членове на Европейския парламент. Ясно е, че без
бързо действие от страна на останалите държави за одобрението на
решението, сме изправени пред нарастващ риск от юридическа
несигурност за предстоящите избори.
Отива се към сценарий за общо решение за спиране на
процеса на одобрение на решението и за информиране на другите
институции за това. Планират в средата на март въпросът да бъде
обсъден на работна закуска или обяд на посланиците в Корепер?, на
който да се постигне джентълменско споразумение за
прекратяването на процеса на одобрение на решението и за
изпращането на писмо до Европейския парламент и до Европейската
комисия. В писмото ще се посочва, че тъй като решението за
реформа на Акта за избиране на членове на Европейския парламент
няма да влезе в сила на предстоящите европейски избори, те ще се
проведат по стария Акт.
В последваща дискусия няколко държави членки – Швеция,
Белгия, Италия, Словакия и Кипър, информираха, че са в напреднал
стадий на одобряване на решението и че в близките дни ще изпратят
нотификациите си. Испания посочи, че предвид обявените
предсрочни парламентарни избори и предстоящото прекратяване на
парламентарната дейност, ще бъде почти невъзможно да приключи
процеса на одобрение на решението.
В отговор на въпроси за пояснение какви ще са последиците
от невлизането в сила на решението за изменение на Акта, от ПСС
поясняват, че при този сценарий изборите през май т.г. ще се
проведат съгласно сега действащия Акта за избирането на членове
на Европейския парламент. Това според мене е и най-същественото.
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Това означава, че тези държави членки, които са одобрили
решението и съгласно това са направили изменение в националните
си закони, трябва да поставят тези изменения във „фризера“ до
момента, когато решението се одобри от всички държави членки и
влезе в сила. В тази връзка бе изразена надежда, че внасянето на
подобни изменения е било поставено в зависимост от влизането в
сила на решението.
Като положителен елемент беше окачествено това, че в
решението няма много нови неща за изпълнение. ПСС ще бъде на
разположение за двустранни консултации при необходимост.
Европейската комисия изнесе информация относно часа на
официалното публикуване от държавите членки на резултатите –
частични или окончателни, от европейските избори, като посочи, че
тази информация вече е била разпространена по линия на Мрежата
за изборно сътрудничество. То ще може да стартира от 23 ч.
Централно европейско време на 26 май 2019 г., когато ще приключат
изборите в последната държава членка – Италия.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз сега се извинявам. Когато говорих
напред това, защото прочетох това изречение. Нали сме
съдокладчици с Катя Иванова, и затова не успях да се овладея да
изкоментирам. Как може за закон влязъл в сила, да ти казват?...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Госпожа
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Европейка съм с европейски
ценности, споделям ги. Всичко европейско, което е част от моя
светоглед, е част от моята същност. Но в случая много ми се иска и
оставам с надеждата Европейският съюз и другите държави някак си
да се поучат от добрите практики в България. Както по отношение
на координация между органи – това становище съм го изразявала
по отношение и на нормативната и нормотворческата дейност в
Европейския съюз на съответните органи, които могат да си
послужат със Закона за нормативните актове. Слава богу, Актът
няма пряко действие дотолкова доколкото е от такъв ранг, съгласно
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Договора за Европейския съюз. И ние с Изборния кодекс нямаме
проблем и с реда и условията за организиране и произвеждане на
изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Много благодаря на госпожа Иванова, госпожа Сидерова и
госпожа Солакова.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: ЕП-03-1/10..., на които трябва да се
отговори до 7 март. Въпросите са по организация срещу
дезинформацията. Но така поставени, въпросите – вижте ги в
папката на Катя Иванова, - касаят изключително държавното ниво, а
не нивото избирателен орган, поради което ние не сме компетентни
и не можем да отговаряме по тези въпроси, тъй като срокът на
първата група въпроси е 7 март. За втората не видях. (Реплика: До
28 март.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам да не пращаме отговор по
преписка ЕП-03-1 на въпросите, тъй като това са въпроси, които
касаят държавното ниво и не касаят работата на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, следващ докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Колеги, във вътрешната мрежа от предното заседание в моята
папка има едно кратко писмо. Ще ви прочета едно изречение. По
електронната поща сме получили питане във връзка с местните
избори 2019 г. Макар че са доста далеч, но госпожо Лиляна
Георгиева се обръща към нас и ни пита: „Моля да получа
информация за с. Бараково, община Кочериново – дали ще има
избран кмет, или ще бъде назначен кметски наместник.“ Тъй като
изборите са далеч, има обаче даден телефонен номер, затова
предлагам да отговоря по телефона, а не официално писмено.
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Отворил съм на с. Бараково да видя какво е. Там е очевидна
разликата между хората с постоянен адрес, които са 238 и с настоящ
са 458. Явно затова се чуди дали ще има или няма да има, но ще
обясня по телефона, че се има предвид постоянния адрес и ако до
издаването на указа на президента станат 350 или ако сега се
намалят на 250 - защото има и такова предложение на ВМРО, така
че е малко рано да се каже дали трябва да има, но ще й го обясня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, нали упълномощаваме господин Христов? Упълномощаваме
го.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Община Кочериново, с. Бараково е.
Да допълня само, че сме получили поредните бюлетини от
фирмата F-Secure web, с която нашите компютри са защитени. За
сведение само го казвам. Ще уведомим IT специалиста да се
запознае с тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Цанева.
Упълномощавам отново госпожа Солакова да води
заседанието.
ТАНЯ ЦАНЕВА: За сведение е. Изх. № ЦИК-07-194 от
28 февруари 2019 г. Информация за провежданите обучения от
учебен институт в Лондон, който е за публична администрация. Не
касае дейността на Централната избирателна комисия.
Също така докладвам за сведение с вх. № ЦИК-07-6/16 от
27 февруари 2019 г. е. Докладът е разпределен на мен, на колегата
Арнаудов и на колегата Райков, но на него му беше изпратен по
електронната поща. Всъщност материалът е получен чрез
Министерство на външните работи от Европейската комисия, но
вече съм го докладвала. Това са две части, които са ни изпращали
като информация обединено в едно. Едното е на 19 февруари, а
другото – на 25 февруари.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЕВИНЧ
СОЛАКОВА:
Следващият докладчик по тази точка съм аз.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за да обърна
вниманието ви към една докладна записка от госпожа Манолова –
директор на дирекция „Администрация“, вх. № ЦИК-09-33-1 от
28 февруари 2019 г. Това е допълнение към предишна нейна
докладна, която беше предмет на обсъждане на работно заседание на
работна група с № ЦИК-09-33 от 21 февруари 2019 г., свързано с
предложение за ново щатно разписание, включително и други
конкретни предложения с цел обезпечаване работата на дейността на
Централната избирателна комисия.
Предлагам на работно заседание да направим едно кратко
обсъждане. На този етап моля да се запознаете с конкретните
предложения въз основа на уточненията, които направихме на
вчерашното работно заседание на работна група.
Докладвам ви вх. № ЦИК-09-27 от 14 февруари 2019 г. То е
предложение от госпожа Лилия Богданова за директор на дирекция
„Администрация“ във връзка с недостиг на закупените през 2018 г.
рекламни материали за 2019 г. Ако си спомняте, по време на доклада
имаше предложение да се допълни проучването, ако колегите имат
такива, както и да се прецизират артикулите по това предложение, а
такива допълнителни предложения от колегите не са постъпили, и аз
ви докладвам докладната записка с предложение да одобрим по
офертата на Рекламна агенция „Дея“, на която е било поръчано
изработването на артикулите в края на миналата година. Виждате от
докладната записка, че в момента ние ще заплатим единствено и
само цената за изработка и печат без шаблоните, които вече са
изработени от същата фирма. Артикулите са посочени в офертата –
приложение към докладната. Общата сума без ДДС е 2 324.80 лв.
Предлагам да одобрим това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против
– няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, предлагам ви да вземем протоколно решение, с което да
възложим изработка на плакети за Централната избирателна
комисия. Колеги, нека да вземем това принципно решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка
Ганчева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в папка „Поканени“ – покани
за семинари, моля да се запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад покана с
вх. № ЦИК-00-252 от 18 февруари 2019 г. Докладвано е на няколко
заседания, включително и госпожа Тихолова извлече допълнителна
информация, която беше представена на вашето внимание. Това е за
конференция, която се организира от IСT Меdia & ISACA Sofia
Chapter под патронажа на господин Дончев, като ние отлагахме за
работно обсъждане и заявяване на участие. Госпожа Матева се е
заявила до момента, доколкото разбрах. Виждам, че отказва.
Предлагам да гласуваме принципно участие и който желае, да се
заяви при госпожа Манолова, както е принципът за всички покани.
Друг колега не ме е уведомил дали е искал.
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Припомням, че има Приложение – покана, както съм и
докладвала, до господин Райков, до госпожа Алексиева. Вече който
желае, моля принципно да гласуваме. И с оглед на това, че отлагаме
доста време, предлагам най-късно утре до края на деня да се заявят
при госпожа Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:, колеги, както
правилно посочи госпожа Ганчева, адресирано е до мен, но аз вече
ви уведомих в работен порядък, че на 7-и няма да мога да
присъствам и в Централната избирателна комисия поради личен
ангажимент. Подкрепям изцяло предложението на госпожа Ганчева
и подлагам на гласуване.
За момент само, госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Поканата трябва да е качена още на
18-и, защото аз я докладвам на три поредни заседания, включително
възложихме на госпожа Тихолова повече информация да бъде
извлечена за събитието. На 20 февруари е качена, има подпис на
госпожа Тихолова, че е представена информацията. Аз съм го
докладвала на заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване принципното решение да участваме и
моля колегите, които имат тази възможност - до края на утрешния
ден при госпожа Манолова.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка
Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Благодаря.
Имате ли още доклади? Моля, продължете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЦИК-07114-128 от 27 февруари 2019 г. в едно с превод от № ЦИК-07-114128 от 27 февруари отново, Това е писмо доклад от третата тестова
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кампания на Българи. Разпределена е на мен ин колегата Андреев и е
с обща резолюция на председателя по ЦИК-07-114-128, 135, 134,
133, 131, 129 и 130. Колеги, предполагам, че това са писма, които са
изпратени от контактната точка на България във връзка с приетите
протоколни решения на предходно заседание, а именно да се
изпратят резултатите от тестовата кампания до съответните
адресати. Затова предлагам да ги приемем за сведение, изпълнение и
взимане в предвид, с оглед изпълнението на сключения с
„Информационно обслужване“ АД договор по отношение на
криптообмена. Това е моето предложение. Ако има други?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Позволете ми да
Ви допълня, госпожо Ганчева. Тъй като преписките дойдоха при мен
тази сутрин на един по-късен момент, не съумях да ги разпределя,
но ми позволете да докладвам.
ЦИК 07-114-135, 133, 131, 130, 128. Всичките те са във връзка
с приключване на третата тестова кампания, писмата, които са
изпратени от нашата точка за контакт до другите участници. За
сведение и запознаване.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, Вие
позволявате думата и докладите, не аз.
Докладвам вх. № ЦИК-07-114-134 в едно с превода, отново
на мен и на колегата Андреев, като това е отново във връзка с
приключване на третата тестова кампания. Биха искали да ни
уведомят, че успешно са получили чрез CIRCABC един файл –
41 гласоподаватели от Финландия, успешно декриптиран и
верифициран. Предлагам, съобразно предходния ми доклад. За
сведение, запознаване и вземане предвид, с оглед изпълнението на
договора.
Докладвам вх. № ЕП-00-85 от 28 февруари 2019 г. Това
писмо отново е разпределено на мен и на колегата Андреев. То е във
връзка с изпълнението на договора за криптиран обмен, като се
сочи, че на 27 февруари са получени публични криптографски
ключове от Австрия и Финландия. В изпълнение на договора
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ключовете са заредени в изградена виртуална среда. Към момента са
получени общо ключовете на 17 страни членки, така, както е
изложено в писмото на господин Горанов. И във връзка с вх. № ЕП00-12 от 26 февруари и изпратените отговори до контактните точки
на страните членки относно резултатите от третата тестова
кампания, е получено писмо по електронната поща от Словения, с
което благодарят за отговора и потвърждават, че тестовите данни за
гласоподавателите, изпратени в рамките на тази тестова кампания от
контактната точка на ЦИК също са било получени, декриптирани и
верифицирани успешно, като сочеха, че писмото е препратено
автоматично до Централната избирателна комисия. Предлагам това
за сведение и запознаване, съобразно предходното им предложение
в случай, че няма други предложения.
Колеги, само за сведение ви докладвам, че във връзка с
информацията, която беше предоставена от госпожа Тихолова по
възлагане от председателя във връзка със заличаването и начините
на заличаване на профила на колегата Чаушев са предприети
необходимите действия, видно от приложените ни, предполагам за
сведение, в преписката. Докладвам ви го за сведение.
Колеги, във връзка с доклада на нашето IT, че не може
информацията с коректния файл да бъде нанесена директно, така да
се изразя, в CIRCABC поради липса на файл – това е по доклада,
който разгледахме на предходно заседание – ви предлагам едно
писмо, проектът на който ще намерите в моя папка. Там има много
подпапки, предполагам, че под вх. № ЦИК-07-10. Трябва да е
наименувана папката. Проектът на писмото е до Европейската
комисия, Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“, звено
„Д3. Европейско гражданство и свободно движение“. Припомням,
колеги, че ние по преписка с вх. № ЦИК-07-10-16 от 11 февруари
2019 г., помолих администрацията да разположи тези преписки –
установихме, че отново за Република България се съдържа
некоректна информация в табличното картографиране на
информацията за предизборни кампании, медии и прочее. Предлагам
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ви, както се разбрахме, в оперативен порядък да изпратим писмо, в
което да посочим, че сме установили това и че отново се съдържа
некоректна информация. Веселина Тихолова е попълнила
коректната информация в самата таблица, както беше възлагането на
председателя. Предлагам ви да изпратим самата таблица,
включително с предходните си писма, като повторно ги пращаме.
Правя предложение с копие до Министерство на външните работи,
само че в момента адресатът да е същият, както да се направи
проверка от администрацията – същият, от който получихме (не
знам точно дирекция ли беше или зам.-министър) по доклада на
колегата Андреев, където ни уведомиха, че нямат информация, при
тях не е пристигнала. Същият зам.-министър ми каза, не помня,
просто сега ми дойде на ум, - за да се види, че Централната
избирателна комисия своевременно и многократно в рамките на
почти една година предоставя тази информация коректно и тя все
още не се отразява, видно от писмата, които получаваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само накратичко ще изразя
притеснението си, че тази комуникация явно някак си в един момент
се прекъсва от страна на Европейската комисия, Европейския
парламент и тези администратори, които поддържат платформата,
защото притеснителният факт е, че на страницата фигурира
погрешна информация, а ние всички имаме общата грижа да се
борим с фалшивите новини и с дезинформацията. Аз предлагам да се
обърне внимание сериозно на администраторите своевременно да
качват информацията, която Централната избирателна комисия е
предоставила.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз взимам повод от изказването на
колегата Солакова и предлагам – не зная кои са наистина
администраторите на тази информация, но тъй като, видно от
информацията, която беше предоставена от Тихолова, че файлът не
се намира в CIRCABC, да добавим към това писмо, проект на
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писмото и едно последно изречение, в смисъл: „Моля своевременно
да попълвате информацията“ или „да се актуализира
информацията.“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване този отговор с копие до
Министерство на външните работи и допълнението, направено от
госпожа Солакова.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов);
против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвах ви в превод на
предходно заседание, сега е дошъл преводът и няма да ви го
докладвам.
Колеги, докладвам вх. № .ЦИК 09-36 в частта „Дневник“
остана да го разискваме, да се запознаем и да одобрим дневника за
опериране със CIRCABC.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин …
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В рамките на този дневник аз
имам следното уточнение, което би трябвало да се направи. Трябва
да остане възлагането от страна на член на Централната избирателна
комисия. Защо? Защото независимо от резолюцията и протоколите
решения, при нас протоколите малко по-късно се оформят, тоест,
няма го, а в активния период възлагането не е задължително да
става въз основа на резолюция върху преписка. Може да бъде и
устно, може да бъде и по друг начин. затова възлагането трябва да е
видимо кой член на Централната избирателна комисия какво е
възложил на кого.
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По отношение на приемането на работата тук би трябвало да
бъде оформено вече малко по-различно, тоест, във възлагането да
имаме уточняване кой от членовете е възложил, а по отношение на
изпълнението на работата да остане за служителя, като това
установяване на приемането на работата, тоест, то няма как да бъде
извършено към момента. Впоследствие по дневника трябва да се
види какви действия са извършени и тогава вече да се установи дали
те са приети или не, защото това е обмен на информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
благодаря на госпожа Ганчева – за сведение и запознаване към
днешна дата. Очевидно трябва да помислим по съдържанието повнимателно.
Следващ докладчик е господин Ивков. Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ще използвам да кажа, че трета колонка,
поред мен, трябва да има и дата, и час на възлагането по
предходното, и сега, ако в мое отсъствие се разглежда, може да се
вземе предвид.
Докладвам ЕП-22-7 от 27.02.2019 г. Качени са в папка с
моите инициали от днешно заседание, като двата уърдовски файла
са двете преписки, а отдолу са въпросите, на които отговарям и
преводът.
Запитването – с ЕП-22-7 от 27.02.2019 г. е от госпожа
Тодорова и пише във връзка с организация на секция за гласуване в
чужбина и би искала да попита дали вече има яснота в кои държави
и градове ще бъдат разкрити секции и кога може да се очаква
оповестяване на тази информация, конкретно, предвижда ли се
разкриването на избирателна секция в Люксембург. Отговора го
виждате в уърдовския файл.
Обясняваме, че предстои да изберем и това ще стане в
диапазона между 21 дни преди изборния ден и 25 дни преди
изборния ден – нито преди, нито след това – и да следим в този
отрязък от време за решение на Централната избирателна комисия
нарочно. Отдолу пояснявам, че доколкото няма дипломатическо и
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консулско представителство в Люксембург, дали ще бъде разкрита
секция в Люксембург зависи от броя на избирателите, подали
заявление и евентуално от съгласието на приемащата държава
Люксембург. Това е едната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова|] против – няма.
Продължете, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, следващата и последна преписка
по писма е към ЦИК 07-38 от 27.02 е преводът. Долу го виждате и
превода, и текста на английски език във файловете PDF. Отговорът е
в уърдовския файл госпожа Арчидяконо. Дали е госпожа или
господин ми беше трудно да преценя, но Ноеми приемам, че е
женско име, дано да не съм сгрешил.
Питат ни от организация за наблюдение на избори,
чуждестранна, дали е предвидено в нашия кодекс, че могат да се
регистрират и каква е процедурата за това и какви са процедурите по
акредитация. Виждате отговора. Писал съм, че Централната
избирателна комисия ще регистрира посочени от тях наблюдатели
въз основа на искане от Министерство на външните работи. За целта
е необходимо те преди това да подадат искане до министерството,
което да съдържа списък с имената на наблюдателите, изпращащата
организация и държавата по произход на предложените за
регистрация наблюдатели. Това е чл. 112, възпроизведен, ал. 6 от
Изборния кодекс.
След разисквания, моля с гласуването да гласуваме и да се
преведе на английски език и да се изпрати.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване отговора в едно с предговора
на отговора на английски език.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Мария Бойкинова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова|] против – 1 (Александър Андреев).
Благодаря.
По тази точка – госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви становище на
Милена Радославова с вх. № ЦИК 09-37 от 26 февруари 2019 г. Това
е относно извършен преглед на предложението за Регламент за
изменение на Регламент 1141 от 2014 г. на Европейския парламент
по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушение на
правилата за защита на личните данни по време на изборите за
членове на Европейския парламент. Аз съм ви докладвала в
предходни заседания преписката, която дойде от постоянното
представителство, по-скоро за информация на Централната
избирателна комисия. става въпрос за предложения, свързани с
налагане на санкции и откриване на такава процедура по отношение
на европейски партии или коалиции, които нарушават правилата за
защита на личните данни. Доколкото си спомням от предходния ми
доклад, процедурата основно включваше, че ако има нарушение на
тези правила, процедурата по налагане на санкции се стартира от
националния компетентен надзорен орган, който за България, както
знаем, е Комисия за защита на личните данни.
От становището на Милена Радославова, в качеството й на
длъжностно лице по защита на личните данни става ясно, че
направените предложения за промени в регламента могат да бъдат
подкрепени и тъй като в писмото, което ни е изпратено на
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22 февруари от Постоянното представителство е записано, че може
да се изпращат коментари относно езиковата версия до 17 часа на
28 февруари, ние всъщност няма да правим предложения за се
променя регламентът в една или друга посока, но можем да
изпратим едно кратичко писмо, че не възразяваме срещу така
направените предложения, или просто да остане за сведение.
Колеги, предвид така представеното становище от Милена
Радославова ви предлагам тази информация да остане за сведение на
Централната избирателна комисия.
Следващият ми доклад е с вх. № ЕП 22-5 от 21 февруари
2019 г. Тъй като не го виждам във вътрешната мрежа, ви предлагам
да остане за следващо заседание. Той е въпрос, зададен от граждани,
свързан с изборите за Европейски парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, с това давам почивка до 14 часа.
(Почивка)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден
отново, колеги. В залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия. имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното
заседание.
Колеги, продължаваме с точка 4 „Доклади по писма“.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладната
записка на госпожа Манолова е с вх. № ЦИК-09-33-1 от 28 февруари
2019 г., с която се правят конкретни предложения във връзка с
предишното такова от 21 февруари, докладвано за сведение на
заседание и обсъдено на работна група на 27 февруари т.г. Моля да
обърнете внимание: ще ви ги докладвам така, както са направени
предложенията. Въз основа на първата докладна записка и
работното обсъждане на вчерашна дата, се предлага да приемем
госпожа Веселина Тихолова, експерт „ИКТ“ в администрацията да
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бъде поканена за заемане на длъжността „Главен експерт ИКТ“ с
определен размер на основното месечно възнаграждение, считано от
1 март 2019 г., така както е посочено в докладната записка. За целта
е изготвена и длъжностна характеристика и допълнение
споразумение към трудовия договор.
В папка с моите инициали има една друга папка „ЦИК“. В
тази папка „ЦИК“ има много файлове, но моля да погледнем първо
щатното разписание, защото формално ние трябва да го гласуваме,
за да можем да предприемем всички следващи действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Правя предложение да се увеличи
основната работна заплата, с оглед цялостната логика на така
представеното ни щатно разписание, на „Главен експерт“ в
административно правно обслужване с 250 лв. „Експерт“, позиция,
т. 15“ - така, както го виждам. „Административно обслужване“.
Може би не съм се изразила правилно – точка 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, правим обсъждания в оперативен порядък. Имаме
предложени проект на щатно разписание. Към този проект има едно
предложение, постъпило – това е предложение за изменение и
допълнение – в т. 15, в колона 6 да се добавят още „250“. Колеги,
подлагам на гласуване това предложение.
Уважаеми колеги, отменям гласуването, тъй като не
гласуваха всички колеги.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз не мога да гласувам за нещо, зад
което не знам какво се крие. Не става дума, че се крие, а какво се
подразбира. Защо ще има двама главни експерти, без да знаем къде и
как ги предвиждаме? И на всичкото отгоре, това е длъжност
необсъждана. Вчера и възнаграждение не е обсъждано вчера, защото
аз вчера бях на работното заседание – ако ад хок в крачка се прави
предложение за по-високо възнаграждение, не искайте от нас
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непременно да го одобрим, защото аз не знам за какво става дума. И
трябва да знам какво се крие зад това. Аз нямам нищо против –
някой – на канцелария „Регистри“, някой на друга канцелария, някой
на някаква длъжност, която ще си има своите функции. Няма преча
да го има това, но искам да знам какво ще има, за да мога да
гласувам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Първа вдигна ръка госпожа Солакова. Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като
обсъждаме щатното разписание, което, в общи линии е в изпълнение
на утвърдения бюджет за „Администрация“ и Централна
избирателна комисия за 2019 г., вярно е, че вчера ние по отделните
позиции не направихме предложения и по отношение на бройките,
ще си позволя формално, въз основа и на изказаните мнения: след т.
15 да се обособи нова позиция 15а – работно сега, след това ще се
преномерира – като на 15 остане „Главен експерт „Административно
обслужване“, в следващата колона – 1 бройка да се запише, а на
новата позиция 15а да бъде „Експерт „Административно
обслужване“, а в колона „численост на персонала“, брой – 1 брой.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Оттеглям си направеното
предложение и ще обоснова защо. Считам, че са излишни работни
обсъждания, при все че след като влязат материалите в зала, се
променя цялостната визия и концепцията. Благодаря и извинявайте,
че ви загубих оперативно време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, достатъчно становища има. Аз ви
предлагам така, както е предложено в момента длъжностното
разписание, да направим промените, които са предложени. Имаме
предложени длъжностни характеристики, имаме проекти на промяна
на трудовите договори. Вярно, да, впоследствие биха могли да бъдат
направени и ред други промени. Няма никакъв проблем за това
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нещо. Но сега имаме конкретни предложения на директора н
„Администрация“ с приложени мотиви, с визия за по-нататък. Така
че аз ви предлагам следното. Да, достатъчно обсъдихме, нека да
гласуваме. Предлагам да прегласуваме - така, както е в
длъжностното разписание, така да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в оперативен порядък обсъдихме. Постъпиха предложения.
Една част бяха оттеглени, друга част - не. Колеги, аз ще направя
едно предложение. Ще подложа първо допълнителните предложения
на гласуване и след това – предложението така, както е дадено.
По позиция 2, колеги, ви предлагам повишаване със 150.
Започвам да подлагам двете постъпили предложения, колеги,
по реда на тяхното постъпване, различни от това, което ни е
предложено.
Първото предложение беше на госпожа Солакова – да се
създаде в позиция 15, колона „Численост на персонала“, бройката да
е 1 и да се създаде работно позиция 15а Експерт „Административно
обслужване“, също с бройка 1. Това е предложението, постъпило от
госпожа Солакова. Колеги, подлагам го на гласуване.
Гласували 15членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,); против
– 4 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Румен
Цачев,).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, сега подлагам на гласуване второто предложение,
което постъпи от мен, по позиция 2, в колоната „Размер“ да се
прибавят още 150.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Румен
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Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева);
против – 3 (Георги Баханов, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Полагам на гласуване предложеното ни щатно разписание с
двете промени, направени в него.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Катя Иванова, Мартин Райков, Мария Бойкинова, Румен
Цачев, Румяна, Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева);
против – 3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожо Солакова, моля, продължете с докладите си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с докладната
записка и току що приетото щатно разписание на Централната
избирателна комисия, считано от 1 март 2019 г., предлагам госпожа
Милена Радославова – юрисконсулт в „Администрация“, да бъде
назначена на длъжност „Главен юрисконсулт“ със съответното
месечно възнаграждение, считано от 1 март 2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
гласуваме.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мартин Райков, Мария Бойкинова Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, въз основа на
вчерашното обсъждане и докладната записка, предлагам да бъде
определен нов размер на главния счетоводител Гергана Младенова,
считано от 1 март 2019 г., съобразно новото щатно разписание на
ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, гласуваме.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева, Камелия Нейкова
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мартин Райков, Мария Бойкинова Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Ивайло
Ивков).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, отново, въз основа на
обсъждането на работна група и направеното предложение,
предлагам да бъде подложено на гласуване към госпожа Лилия
Богданова да бъде отправено предложение да бъде назначена на
вакантната длъжност „главен експерт „Човешки ресурси и
безопасност на труда“, на 4-часов работен ден, със съответното
възнаграждение, считано от 1 март 2019 г., за което има и проект на
договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Мартин
Райков).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам госпожа
Веселина Тихолова, експерт „ИКТ“ в „Администрацията“, да бъде
преназначена на длъжността „Главен експерт - ИКТ“ със съответния
размер, считано от 1 март 2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
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Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против –
1 (Мартин Райков).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, отново, във връзка
с предложенията на госпожа Манолова на направеното работно
обсъждане, предлагам да бъде отправено предложение на госпожа
Атанаска Ямачева да бъде назначена на вакантната длъжност
„Главен експерт“ в звено „Административно обслужване“, считано
от 1 март 2019 г. Представена е проект на длъжностна
характеристика и проект на допълнително споразумение. Предлагам
да бъдат одобрени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уточнявам, с оглед на разминаването
в предложението и утвърденото щатно разписание: възнаграждение,
съгласно позиция 15 по щатното разписание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаема госпожо председател,
предлагам анблок да бъдат гласувани и одобрени проектите на
допълнителни споразумения, проекти на трудови договори,
длъжностни характеристики, включително и проектът на заповед,
така както са приложени към докладната записка на госпожа
Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Госпожа
Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз искам да взема отношение по
приложената ни проект на заповед. Лично моето становище е, че
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това не става с административен акт, какъвто е заповедта; следва да
бъде във формата на допълнително споразумение към трудов
договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, полагам на гласуване така направеното предложение от
госпожа Солакова с промяната заповедта да бъде всъщност не
заповед, а допълнително споразумение.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, госпожа Ганчева искаше думата по тази точка – „Писма“.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, пропуснах в докладите си в
предходната част на заседанието да ви докладвам, че таблицата с
начален и краен срок за регистрация на избирателите, които за
всички държави-членки, които обсъждахме на предходни заседания,
е обобщена от администрацията и се намира във вътрешната мрежа,
като има само за една държава повече от предходната таблица и съм
възложила, така както приехме, за всяко заседание да бъде
прехвърлена на вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Много
благодаря, госпожо Ганчева. Това са важни дати, колеги, така че
трябва да им обръщаме внимание.
С това изчерпахме точка 4.
Преминаваме към точка 5… Заповядайте, господин Райков.
Уважаеми колеги, ще дам думата на господин Ивков, защото
наистина бързо закрихме точката и преминахме към следващ
докладчик, а аз видях индикация, че господин Ивков желае да прави
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предложения. Просто не разбрах, че на това заседание ще го
направите, господин Ивков. Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: След като разгледахме така щателно
нещата, много бързо се гласува, аз предлагам да прегласуваме
трудов договор за половин работен ден. Преди малко се запознах със
съдържанието му и аз не считам, че е удачно той да е за
неопределено време, считам, че трябва да е със срок. Имаме
неопределено време. Това означава трудов договор, който не може
да прекратиш. Аз предлагам да е със срок от една година, или „до
назначаването, или друг израз.
Второто ми предложение, за да не взимам отново думата, е по
щатното разписание. Като направих цялостен анализ и след
гласуванията, аз искам да върна и правя предложение четири
позиции да бъдат увеличени със 150, а именно, двете: деловодство и
машинопис. Считам, че това са - независимо какви длъжности имат
и какво е положението с оглед на другите, - хората, които изнасят
огромна част от работата в активен период и всички ние разчитаме
на тях без изключение, непрекъснато. Може да не е толкова
високоекспертна и квалифицирана работата, но трябва да има
някакъв баланс. Така мотивирам предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков.
Колеги, ще подложа на гласуване двете предложения
отделно, защото касаят два различни доклада.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното
предложение за текст в трудовия договор с госпожа Богданова – до
назначаване на съответния служител.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 9 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Ивилина АлексиеваРобинсън, Катя Иванова, Мартин Райков, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева); против – 6 (Ерхан Чаушев, Иванка
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Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Севинч
Солакова).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
колеги. Това предложение не постигна необходимото мнозинство.
Сега ще подложа на гласуване второто предложение на
господин Ивков, тъй като в момента не мога да ги намеря по
позиции – става дума за деловодители и машинопис. В колоната,
колеги 6 се допълва още 150.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Няма яснота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Конкретизирайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам на двете действащи
деловодителки, поименно Катя и Ваня, да бъде увеличено със 150, и
на двете действащи машинопис – Лили и Ели, с по 150 да бъдат
увеличени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за
конкретизирането.
Колеги? Госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз принципно не съм
против предложението, което направи колегата Ивков; против съм
обаче да гледаме – доколкото виждам, тук възприемаме един
комплексен подход. Тоест, ние гледаме с оглед на щата, а не с оглед
на личността. По щатното разписание, така, както го утвърдихме
току що с протоколно решение, за длъжностите, които заемат
конкретно лицата, ние имаме размер на основната месечна заплата,
която е в по-нисък размер от това, което той предлага. Това означава
ли, че се прави процедурно предложение да преразгледаме щатното
разписание така, както го утвърдихме преди минути в заседанието.
И ако ще го направим, аз ще направя други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Ивков, това беше към Вас.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да променим тогава в щатното
разписание. То е елементарно, какво да обяснявам?
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Разбрахме предложението Ви, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Разбира се, то е логично. Как ще стане
иначе? Променяме щатното разписание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, аз подлагам анблок на гласуване промяната в щатното
разписание в съответните позиции и конкретните предложения за
конкретните хора. Колеги, подлагам ги на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Ивков.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 9 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Румен Цачев);
против – 6 (Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Ивилина АлексиеваРобинсън, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това
предложение не събра необходимото мнозинство.
Колеги, можем ли сега вече да преминем към точка „Разни“?
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, благодаря на колегата
Ивков, че върна въпрос, който може би не сме обсъдили. С оглед на
подхода, който имахме, аз предлагам да обмислим възможност, тъй
като от погледа, който имам лично аз – това е моето мнение, не знам
дали го споделяте, в деловодството се подпомага и международната
дейност от колегите, които изпълняват длъжността деловодители,
подпомага се и международната дейност на комисията по
преписките с преводи. И включително мисля, че една голяма част от
работата, която би следвало да е в длъжностната характеристика на
„Международна дейност и протокол“, се върши от двете лица, които
са назначени на длъжност деловодител. Затова предлагам да
помислим по какъв начин тези хора да бъдат стимулирани или да им
бъде вдигнато възнаграждението, като предлагам това да го
възложим на директора на дирекция „Администрация“ с оглед на
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това, да не излиза, че аз имам субективна преценка, в смисъл да чуем
и нейното виждане по въпроса. Мисля, че това е мнението, което сме
споделяли при работни обсъждания от всички колеги. Мисля, че
това беше един от поводите колегата Ивков също да направи
предложението си за вдигане на възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Още предложения, мисля. Първи беше господин Райков, след
това госпожа Сидерова.
Госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз подкрепям колегата Ганчева и
считам, че няма пречка да се обмисли именно за тези две
служителки да се допише в длъжностната характеристика и тези
дейности, които вършат, за да има и възнаграждение за тях, а
позицията на нов деловодител, който да влезе, да си остане с тази
минимална заплата, която има предвидена в щатното разписание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, предложението, подкрепено и от госпожа Сидерова –
да възложим на директора на дирекция, колеги, подлагам на
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева);
против – (Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мартин Райков).
Точка 5. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, надявам се, този път наистина ще мога да дам думата по
точка 5 на господин Райков. Заповядайте.
МАРТИН РАЙКОВ: Благодаря Ви. Колеги, надявам се да
приемете добре моя отчет.
Във връзка с докладване, проведено във връзка с проведена
втора среща на европейска мрежа за изборно сътрудничество към
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Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие и
потребители“, проведе се под следния дневен ред. Имаше откриване
на комисаря, който е на Генералния дирекция „Правосъдие и
потребители“, встъпителни бележки и като начало ни бяха
представени защитата на личните данни и опити от гледна точка на
повлияване на изборите от директор на дирекция „Защита на лични
данни“. Повечето презентации и панели в тази сесия, уъркшоп, бяха
под формата на презентации, които се надявам до края на петък да
получим и да мога да ви ги предоставя в някаква работна папка.
Участвахме аз, третият секретар, госпожа Кайзашка и
пълномощният министър към Постоянното представителство
Якимов, който беше за кратко.
Следващите
теми
бяха:
регулиране
на
медиите,
сътрудничество в правоприлагането и приложение на изборни
правила“, където по-конкретно се разгледа мапингът, тоест,
изборните правила на различните държави, които ние имаме под
формата на екселска таблица, която попълвахме. Там вече бяхме
уверени, че това решение № 9 на Конституционния съд е заличено и
на тази среща вече не беше показано във въпросния мапинг. В
панела между 12.30 и 13.30 ни беше представен мапингът, в който
вече беше свалено това нещо., в смисъл, нямаше го. Мога да ви
представя работния документ. Надявам се да пристигне до края на
петък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте по
този повод, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с изнесената
информация от колегата Райков, предлагам да помислим дали да не
преразгледаме свое решение от днес по информация на госпожа
Тихолова. По отношение на тази коректна информация тя каза, че
файлът не е открит в CIRCABC и не може да се нанесе коректната
информация. Сега колегата Райков всъщност казва, че на самата
среща е била представена коректна информация, според него. Така
че в този случай да помислим дали да не оттеглим това писмо, което
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гласувахме днес, след като информацията е представена коректно
вече. Това предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, аз подкрепям това предложение.
Колеги, подлагам на гласуване да оттеглим и да не
изпращаме това писмо.
Колеги, гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева,); против – няма.
Благодаря.
Моля продължете, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Съжалявам за недоразумението. В
началото на заседанието мисля, че го споменах, но трябваше да го
докладвам. Моя е грешката.
След това обсъждане с мапинга се проведе като едно блиц
проучване на всички
Мапинг е картографирането на изборните процеси във всяка
конкретна държава членка. За жалост, и в официалните документи
излиза „мапинг“.
Основната насоченост е следната. Малко са темите, свързани
с нас, като изборна комисия, защото повечето са насочени към
КЗЛД, към ДАЕЛ, към различни държавни органи. Имахме повече
презентации от Европол във връзка с киберсигурността и тъмната
мрежа, какви противодействия. Представен бе и директор на
дирекция „Регистрация на политически партии“ към Европейския
съюз и политически партии и фондации, различни теми.
Латвия, представи свое мобилно приложение, с което да
докладва за нерегистрирани, данни, електронни реклами в интернет
и таргетиране на потребителите, те да подават сигнали. Но Латвия
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има 120 дена предизборна кампания, това е държавата с най-дълга
предизборна кампания.
Всяка държава имаше различен представител. Някак си
останах с убеждението, че нашият представител – заявявам го на
протокол и на микрофон – е на Министерство на вътрешните работи
като точка за достъп, защото те поеха ключа към CIRCABС. Пое го
третият секретар, за да го предаде на постоянния представител.
Уверявам ви, че ние не сме точка за контакт, но е много необходимо
ние да имаме цялата информация и мисля, че имаме разбирането от
колегите те да ни препращат всичко, защото то е свързано с
изборите, но ние нямаме тези правомощия да следим. Много голям
проблем и опасения имат страните. Никой не е готов с мониторинга
на социалните мрежи. Всяка държава членка има някакви опити,
тегли да преговаря, договаря и разговаря със социални мрежи,
интернет, Гугъл и всякакви подобни социални мрежи за някакви
контакти, но никой не го заяви така, че да стане достатъчно ясно и
да сподели своя опит. Ние също, аз не съм се изказвал и цялата
информация в момента ми е на английски. Снощи си пристигнах
късно. Ще я кача във вътрешна мрежа и ако искате, да създадем една
папка специално за тази изборна мрежа, защото е интересна и
заслужава да се чуе.
За съжаление, пропуснах половин час, но колежката ме
увери, че ще прати грамата и ще се запознаете, ако нещо просто съм
пропуснал, защото трябваше да хващам полета на обратно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Задължително е да направим такава папка и е задължително
да участваме активно в тази мрежа, защото тя касае все пак
произвеждане на изборите.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз съм съгласна, че въпросите са
много важни и цялата мрежа е много важна, но ще бъде много добре
ние да не получаваме информацията в Брюксел на тези работни
срещи или уъркшопове и не знам какво - както и да се нарича там, а
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би било добре да получаваме информацията от всички компетентни
органи в страната, доколкото разбрах, като контактна точка и
ключът е предоставен и предаден на Министерство на външните
работи.
МАРТИН РАЙКОВ: Извинявам се, „Министерство на
външните работи“ е, а това, че ние не сме получавали досега е
заради това, че никой от българската страна не е пожелал да получи
ключа. В България, Швеция екипът нямат точка, в смисъл в Европа в
държавите-членки единствените органи, които видях аз с познанията
си, които имам, изборни бяха Румъния и Хърватска. От Румъния и
Хърватска бяха наши колеги, които аз познавам. От Ирландия
например беше служител по сигурността, от Австрия беше от
вътрешно министерство. От Белгия беше представител на вътрешно
министерство. Различни са от всяка държава. От Чехия беше
представител на вътрешно министерство. Може да ги видите от
таблицата.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Може би този доклад, разбира се, ще
се допълни и от грамата, която ще получим, защото аз го слушах с
оглед на въпросите, които бяха като насочващи по преписка с вх. №
ЦИК-07-6/12 от 25 февруари 2019 г. Доколкото разбирам,
българската страна не е представила становището на държавата по
определени въпроси като дейности, които са предприети във връзка
с националната избирателна мрежа и т.н., така, както са изброени в
самото писмо. Защото ти говореше за всички други държави, но за
България не. Опитал съм се, постарал съм се да ги протоколирам
всички държави, участнички във вчерашната сесия. По тези въпроси
не предоставиха отговор или казаха, че ще ги предоставят по-късно.
На езика на дипломацията няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин
Райков, когато свалите материалите, когато ни бъдат предоставени,
включително с грамата, очаквам да върнете доклада, за да се
запознаем детайлно и с предоставените материали.
Колеги, имаме още двама докладчици по тази точка.
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Първи докладчик, колеги, съм аз.
Уважаеми колеги, получили сме покана от Посолството на
Република Азърбайджан в Република България да участваме в
изложба „райските градини“ на тюркския свят на младата
азърбайджанска художничка Джамилия Хашимова. Събитието ще се
състои на 12 март 2019 г. от 18.30 часа в хотел „София Балкан“.
Колеги, ще оставя тази покана при госпожа Манолова, така
че който желае, може да участва в тази изложба.
На второ място, колеги, ви предлагам да изпратим едно
писмо до „Информационно обслужване“ АД във връзка с видео
архива, старите записи от заседанията на Централната избирателна
комисия за съхранение в Централната избирателна комисия.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева);
против – няма.
Благодаря.
Господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви докладна
записка с вх. № ЦИК-09-39 от 28 февруари 2019 г. на Николай
Желязков, главен юрисконсулт в дирекция „Администрация“ в
Централната избирателна комисия. Публикувана е в вътрешната
мрежа в моя папка. Това е становище във връзка с предстояща
обществена поръчка за машинното гласуване. Докладвам ви я за
сведение и за запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, предлагам ви да се удължи
срокът по изготвянето на документацията за провеждане на
обществената поръчка за стенографски услуги, от които се нуждае
Централната избирателна комисия, дотолкова, доколкото има
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съществени изменения в Правилника за приложение на Закона за
обществените поръчки, които налагат съществено преработване на
досега изготвената почти във финален вид документация. Затова
предлагам да се отложи за по-късен период подготовката и
организирането на тая поръчка в подходящо за това време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме. Ако имаме съгласие, всъщност няма да го
гласуваме.
Колеги, има постъпило предложение от докладчик. Подлагам
го на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против - 1
(Йорданка Ганчева).
Уважаеми колеги, закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото редовно заседание във вторник, 10.30
часа.
Колеги, желая ви весели и светли празници!
(Закрито в 15.40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенографи:
Цвета Минева
Юлия Стоичкова

