
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 716 

На  7  март  2019  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 
Докладва: Румен Цачев 

2. Доклад по конкурс за лого. 
Докладва: Ерхан Чаушев

3. Доклад във връзка с местен референдум – с. Мало Пещене, 
община Враца. 

Докладва: Росица Матева
4. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 
Докладва: Мария Бойкинова

5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 
на ОИК. 

Докладва: Мария Бойкинова
6. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и   административно-

наказателни преписки. 
Докладва: Мария Бойкинова

7. Доклади по писма. 
Докладват: Таня Цанева, Камелия Нейкова,  
Александър  Андреев,  Мария  Бойкинова,  



Мартин  Райков,  Севинч  Солакова,  Бойчо 
Арнаудов, Йорданка Ганчева, Румен Цачев

8. Разни. 
ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан 
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя 
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин 
Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Таня 
Цанева.   

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Владимир 
Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Румяна Стоева-Сидерова 
и Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  11,15  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията.

* * *

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Здравейте, 
колеги!  Имаме  необходимия  кворум.  Започва  заседанието  на 
Централната избирателна комисия на 7 март 2019 г. 

Колеги, виждате проекта за дневен ред. Моля за допълнения. 
Заповядайте, уважаеми господин Арнаудов. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля да ме включите в докладите по 

писма. 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Включвам 

ви. Включвам и госпожа Ганчева. Други? 
Тези които отсъстват, отсъстват по обективни причини. Тези 

които ми се обадиха, че ще закъснеят, вече са в залата. Само още 
един колега ще закъснее, който е на дело. 

Моля ви да приемем така  предложения и допълнен дневен 
ред. 

Режим на гласуване. 
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Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  
Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Йорданка Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  
против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Само да кажа как вървят първите точки: 
1.  Проект  на  решение  за  промяна  в  състав  на  ОИК  с 

докладчик господин Румен Цачев; 2. Доклад по конкурс за лого с 
докладчик господин Ерхан Чаушев; 3. Доклад във връзка с местен 
референдум – с. Мало Пещене, община Враца с докладчик Росица 
Матева. 

Това са първите три точки. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 
ред:

1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 
Заповядайте, господин Цачев. 
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. 
Уважаеми колеги, няма да ви докладвам проект на решение, 

но ви докладвам писмо, постъпило по електронната поща на ЦИК с 
вх. № МИ-10-6 от 5 март 2019 г., с което ни се изпраща предложение 
за  назначаване  на  председател  на  ОИК  –  Кнежа,  област  Плевен. 
Посочено  е  името  на  лицето,  което  се  предлага.  И  към 
предложението  от  общинския  ръководител  е  приложено  и 
пълномощно и удостоверение на партията. 

Не са приложили обаче декларация и диплома за завършено 
висше  образование  на  предложения  председател  на  общинската 
избирателна комисия. Затова ви предлагам да върнем едно писмо по 
електронната поща, с което да укажем, че е необходимо да бъдат 
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приложени  съответните  документи  и  тогава  да  вземем  решение. 
Както и всички документи да бъдат изпратени по пощата, а не само 
по електронната поща. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Имате  ли 
възражения, колеги? – Нямате. Добре. 

Продължаваме със следващата точка:

2. Доклад по конкурс за лого. 
Господин Ерхан Чаушев, моля заповядайте. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам развитието 

по изработката на нашето лого. 
На 5 март 2019 г. се проведе заседание на комисията, на което 

заседание, съгласно сключените договори, комисията имаше право 
да  иска  корекции и  допълнения към така  представените  авторски 
разработки  за  лого  и  графична  идентичност  на  Централната 
избирателна  комисия.  Присъства  и  спечелилата  авторка  Милена 
Вълнарова.  Тъй  като  има  един  10-дневен  срок,  за  да  ни  дадат 
цялостно  ръководство  за  прилагането  на  логото  и  графичната 
идентичност  в  различни формати,  в  различна  среда  и  в  различни 
цветови решения, комисията даде указания за корекции и авторката 
ги прие.  Включително ще ни разработи и направо бланка: как ще 
стои  на  официалните  ни  бланки  въпросното  лого,  вече  като 
официална кореспонденция. Каза, че ще го разработи до средата на 
другата седмица и ще го представи заедно с цялостното ръководство 
за прилагане на графичната идентичност. 

Включително  имаше  и  предложения  да  промени  цветовете 
евентуално като проект на нашата страница - понеже нашите ленти 
горе на  страницата  ни са тъмни,  а  логото е  в  друг цвят,  прие да 
разработи и да ни го представи другата седмица промяна на цвета на 
лентите,  които  са  тъмни  в  момента,  да  ги  направи  по-
хармонизиращи  с  решението,  което  ние  приехме  за  лого.  Ще 
направи и това. Включително и за различните формати на знака в 
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различни материални носители. Това ще го направи към средата на 
другата седмица и ще ни го представи. 

Във  връзка  с  това  предлагам  да  приемем  работата  на 
комисията  по  отношение  на  заседанието  на  5  март  2019  г.  и 
съответно  да  се  изплати възнаграждение  на  двамата  участника от 
страна  на  художниците,  а  именно  Кристина  Борисова  Илиева  и 
Филип Бояджиев. 

Предлагам да гласуваме да приемем работата на комисията за 
заседанието  на  5  т.м.  Съответно  да  се  подпише  и  съответният 
констативен протокол. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 
колеги, имате ли въпроси? – Няма. 

Режим на гласуване на направеното предложение. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във вътрешната мрежа в моята папка има 

проект за авторски договор, с който Милена Любенова Вълнарова – 
автор на одобрения от нас проект за лого и графична идентичност на 
Централната  избирателна  комисия,  се  задължава  да  отстъпи 
изключителното право върху всички разработки, които е направила 
в различните формати и цветови решения. 

Договорът е пред вас. Постарал съм се да опиша горе-долу 
всички ситуации, за да е ясно общо взето къде ще се използва това 
лого  и  графична  идентичност.  И  този  договор  по  същество  е 
изпълнение  на  предварително сключен договор,  който е  описан  в 
текста. 

Моля, вижте текста и да приемем евентуално този проект, за 
да  можем  да  го  изпратим  впоследствие  на  авторката,  ако  има 
някакви корекции, да ги чуем, и другата седмица да пристъпим към 
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окончателното  му  подписване.  Разбира  се,  след  представянето  на 
онова ръководство, за което ви говорех малко по-рано. (Реплики.) 

Как ще ги приложиш към договора? Те са във формат…
Нали пише: представени тука, в ЦИК. Те са с подпис. Какво 

ще спечелиш като го приложиш. Те са първо на нашия сайт, първо в 
нашата деловодна система, а има и един голям плик. (Коментари и 
уточнения извън микрофона.) 

Отстъпеното по силата на този договор изключително право е 
непрехвърлимо – ние не можем да го прехвърлим. Имаше и едно по-
долу систематично – в декларациите,  чл.  6.  С една дума идеята е 
нито  тя,  нито  ние  ще  го  прехвърляме  на  когото  и  да  е  другиго. 
(Реплики.) 

Дал съм го просто като принцип. Затова стои като принцип. 
Това беше идеята. Нека да стои като принцип. (Реплики, уточнения.) 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Други?  – 
Няма. 

Уважаеми колеги,  режим на  гласуване  на  договора.  Ще се 
нанесат направените леки поправки, промени.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева), против 
– няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме с: 
3.  Доклад  във  връзка  с  местен  референдум  –  с.  Мало 

Пещене, община Враца. 
Заповядайте, уважаема госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, госпожо председател. 
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Колеги, докладвам ви постъпило писмо с вх. № МР-06-01/1 
от 6 март 2019 г. Това са документи от община Враца, пристигнали в 
оригинал  по  пощата.  Същите  документи  са  изпратени  на  5  март 
2019 г.  със  същия  вх.  №  МР-06-01  по  електронната  поща  на 
Централната избирателна комисия, като са разпределени на мен, на 
госпожа Катя Иванова и на госпожа Иванка Грозева. 

С тези документи община Враца ни информира, че е взето 
решение  на  Общинския  съвет  с  протокол  №  67,  а  решението  е 
№ 966, за произвеждане на местен референдум с въпрос: „Да бъде ли 
предоставена  концесия  за  добив  на  подземни  богатства, 
индустриални  материали,  глауконитови  пясъчници  от  Находище 
„Глория“,  разположено в  землището  на  с.  Мало  Пещене,  община 
Враца, област Враца“. 

Още  през  миналата  седмица  от  общинската  избирателна 
комисия Враца се обаждаха по този въпрос и аз, и колегата Грозева 
сме  дали  инструкции  откъде  да  се  ползват  книжа и  методически 
указания за произвеждане на местен референдум. 

С това писмо, което е изпратено от община Враца с копие от 
решението  на  Общинския  съвет,  са  приложени  и  одобрените  от 
Общинския  съвет  книжа,  като  колегата  Иванова  се  ангажира  да 
провери  дали  съответстват  на  одобрените  от  Централната 
избирателна комисия. 

Отделно от това в писмото на община Враца се прави искане 
да  бъде  определено  възнаграждение  на  членовете  на  общинската 
избирателна  комисия  и  на  секционните  избирателни  комисии  за 
произвеждане  на  местния  референдум.  Информират  ни,  че 
Общинският  съвет  е  взел  решение,  като  е  одобрил  бюджет  за 
организиране  и  финансиране  на  местния  референдум в  размер на 
9370 лв. 

Във  връзка  с  това  и  спазвайки  решенията  на  Централната 
избирателна  комисия  до  момента  при  произвеждане  на  местни 
референдуми, съм подготвила проект на решение, което се намира 
във вътрешната мрежа в папката с моите инициали – проект № 5135, 
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като  ви  предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да  определим 
възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия 
–  Враца,  и  на  секционната  избирателна  комисия,  която  ще  бъде 
назначена  от общинската избирателна комисия, за произвеждане на 
местен референдум в с. Мало Пещене, община Враца, област Враца, 
на  14  април  2019 г.,  като  определените  възнаграждения  са 
еднократни.  Предложените  размери  са  съобразно  последното 
решение, взето от  Централната избирателна комисия,  във връзка с 
произведения  местен  референдум  в  с.  Катуница,  община  Садово, 
област  Пловдив  през  м.  септември  2018  г.  Напомням,  че 
възнагражденията  са  еднократни  и  се  вземат  за  работата  на 
общинската избирателна комисия в период от 30 дни преди датата 
на  референдума  и  7  дни  след  произвеждането  на  местния 
референдум. 

През  това  време  ако  има  заседания  или  дежурства  от 
общинската  избирателна  комисия  по  други  въпроси,  те  не  се 
заплащат.  Информирала  съм  и  по  телефона  председателя  на 
общинската избирателна комисия за това обстоятелство. 

Ако  няма  предложения  по  проекта,  ще  ви  помоля  да  го 
подложите на гласуване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли 
предложения, уважаеми колеги? – Няма. 

Режим на гласуване. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева),  
против – няма.  

Госпожо Матева, номерът на решението ви е 5168-МР. 
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, госпожо председател. 
Още един свързан доклад с този за произвеждане на местния 

референдум.  
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Уважаеми  колеги,  получено  е  вчера  на  6  март  2019  г.  по 
електронната  поща  с  вх.  №  МИ-15-31  писмо  от  общинската 
избирателна комисия – Враца, с което ни напомнят, че съставът на 
общинската  избирателна  комисия  не  е  попълнен  и  молят  с  оглед 
произвеждането  на  местния  референдум,  ЦИК  да  прецени 
необходимостта от попълване на състава. 

Проверих  в  преписката,  която  се  съдържа  в  Централната 
избирателна комисия, и установих, че с Решение № 4838-МИ/НР от 
18  юли  2017  г.  е  установено  предсрочно  прекратяване  на 
пълномощията на члена на общинската избирателна комисия Румен 
Генов, който е починал. Той е бил предложен от Коалиция от партии 
„България без цензура“. 

Като  на  същата  дата  –  18  юли  2017  г.,  Централната 
избирателна комисия е гласувала писмо с изходящ номер, който е 
посочен, да се уведоми упълномощен представител на Коалиция от 
партии  „България  без  цензура“  в  най-кратък  срок  да  направи 
предложение за попълването на състава на общинската избирателна 
комисия - Враца. 

Това писмо обаче е изпратено само по електронната поща на 
посочен  имейл  адрес  и  няма  данни  дали  е  получено.  Няма  и 
направено предложение от Коалицията от партии. 

Проверих в регистрите на Централната избирателна комисия. 
Коалицията от партии „България без цензура“, която би следвало да 
направи предложението всъщност, е създадена за участие в изборите 
за Народно събрание през 2014 г. и като такава и по изискванията на 
Изборния кодекс, е направила предложение за формиране състав на 
общинска избирателна комисия. 

Посоченото  лице  за  контакт  в  регистъра  на  Централната 
избирателна комисия, не е лицето за контакт, до което е изпратено 
писмото. Както и електронният адрес не е този, на който е изпратено 
писмото.  И  във  връзка  с  писмото  от  общинската  избирателна 
комисия  –  Враца,  ви  предлагам  отново  да  гласуваме  да  бъде 
уведомена  Коалицията  от  партии  „България  без  цензура“  на 
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актуалния  имейл  адрес  и  адрес  за  обикновена  поща,  както  и  по 
възможен телефон за връзка с лицето за контакт, да бъде изпратено 
писмо в кратък срок да предложат член за попълване на мястото в 
общинската избирателна комисия – Враца. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли 
въпроси? – Няма. 

Гласуваме писмото - режим на гласуване, уважаеми колеги. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман, Росица Матева,  Севинч Солакова, Таня Цанева), против 
– няма.  

Предложението се приема. 

В следващите три точки ще имаме удоволствието да слушаме 
госпожа  Бойкинова:  4.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на 
запечатани помещения; 5.  Доклади относно искания за изплащане 
на възнаграждения на ОИК; 6. Доклади по дела, жалби, сигнали и 
административно-наказателни преписки. 

Заповядайте, уважаема госпожо Бойкинова. 

4.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 
помещения. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 
писмо  от  община  Павел  баня,  Стара  Загора.  С  писмото  ни 
уведомяват,  че  във  връзка  с  преместване  на  помещенията  за 
съхраняване на изборните книжа и материали,  молят Централната 
избирателна комисия да вземе решение, с което да им бъде разрешен 
достъп до помещенията, за да могат да преместят книжа от следните 
видове  избори:  произведени  избори  за  членове  на  Европейския 
парламент от Република България през 2014 г., произведени избори 
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за местна власт и национален референдум през 2015 г., включително 
и втори тур, произведени избори за президент и вицепрезидент на 
републиката  и  национален  референдум  през  2016  г.  и  от 
произведени избори за Народно събрание през 2017 г.

Към настоящия момент помещението се намира в сграда в гр. 
Павел  баня  на ул.  „Христо  Ботев“  №  8,  а  книжата  ще  бъдат 
преместени  в  ново  помещение  в  общинската  администрация  в 
сградата на общината, която е на ул. „Освобождение“ № 15. 

Във връзка с това ви предлагам да вземем решение, с което да 
разрешим да се отвори помещението и съответно изборните книжа и 
материали да се преместят на новия адрес. И след преместване на 
книжата и материалите, новите помещения да се запечатат по реда 
на  Решение  №  4387-НС  от  2  март  2017  г.  на  Централната 
избирателна комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Питания, 
допълнения? – Няма. 

Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева), против – няма.  

Уважаема  госпожо Бойкинова,  номерът  на  решението  ви  е 
5169. 

Продължете нататък.
5. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви едно искане за 

изплащане на възнаграждение от общинската избирателна комисия – 
Главиница.  То  е  във  връзка  с  едно  писмо  от  НОИ,  което  беше 
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изпратено и на Централната избирателна комисия, и на тях.  Те са 
изготвили  писмото  до  НОИ  и  дежурството  е  осъществено  от 
председател, секретар и член на 27 февруари 2019 г. 

По преписката има приложен контролен лист и счетоводна 
справка. 

Предлагам ви да се изплати възнаграждението на членовете 
на общинската избирателна комисия – Главиница,  за  проведеното 
дежурство. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 
гласуване за възнаграждението на членове на ОИК - Главиница. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете. 
6. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви една призовка. 

Трябва да е публикувана във вътрешната мрежа. Тя е от 28.02.2019 г. 
Призовката  е  от  Административен  съд  –  Варна,  с  приложение 
преписи на частна жалба, възражение, искова молба и уточняваща 
искова  молба  с  указания  за  възможността  в  14-дневен  срок  от 
получаването им да депозираме писмен отговор с препис на ищеца. 

С една дума ищецът е предявил искова молба, с която иска да 
обяви  за  нищожно  едно  Определение  на  петчленен  състав  на 
Върховния административен съд, с което на Кънчо Петков Бонев е 
отказано адвокатско възнаграждение. 
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Колеги, докладвам ви го за сведение, тъй като не считам, че 
следва да взимаме отговор по абсолютно недопустима искова молба 
и  приключило  дело  с  Определение  на  петчленен  състав  на 
Върховния административен съд. (Реплики) 

Колеги, в моята папка с вх. №№ ЦИК-04-57-1 и ЦИК-04-57-2 
са  ни  изпратени  коментари  от  Министерството  на  правосъдието 
относно  проект  на  Закона  за  физическите  лица  и  мерките  за 
подкрепа. Както знаете, Централната избирателна комисия изпрати 
становище по този законопроект и на нас съответно са ни изпратили 
и другите становища, които са от физически лица и можете да си ги 
прочетете. Те са относно това следва ли да гласува лице, което не 
разбира смисъла и значението на постъпките си. 

Предлагам  ги  за  сведение,  тъй  като  и  ние  сме  изпратили 
становище  и  съответно  до  нас  идват  и  другите  становища  за 
сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 
колеги, ще направим 10-минутна почивка. 

(след почивката)

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги, 
продължаваме  по дневния ред,  само да  кажа как  вървят  имената: 
госпожа  Таня  Цанева,  госпожа  Камелия  Нейкова,  господин 
Александър Андреев, госпожа Мария Бойкинова, господин Мартин 
Райков,  госпожа  Севинч  Солакова,  госпожа  Йорданка  Ганчева, 
господин Бойчо Арнаудов и господин Румен Цачев.

Заповядайте, уважаема госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги, за сведение ви докладвам писмо с 

вх.  № ЦИК-0742  от  6  март  от  Постоянния  избирателен  орган  на 
Румъния, с което ни уведомяват, че от 27 февруари 2019 година имат 
нов президент господин Буика. За сведение.

Също така ви докладвам с вх. № ЦИК-04-01-1/4 от 6 март сме 
получили  писмо  чрез  Министерството  на  външните  работи  от 
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ОССЕ, с което ни уведомяват, че към момента са номинирани 600 
краткосрочни  наблюдатели  за  президентските  избори  в  Украйна, 
които доколкото си спомням, са на 31 март,  и се налага да бъдат 
регистрирани още 150 души за краткосрочни наблюдатели. 

За нас е за сведение. И да предоставим тази информация на 
Обществения съвет.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 
Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  предлагам  ви  да 
отменим протоколното решение, с което бяхме командировани аз и 
колегата  Нейкова  на  конференция в  Грузия,  с  оглед  промените  в 
състава  на  комисията  и  да  уведомим  Грузинската  избирателна 
комисия,  че  няма да  участваме в  тази  конференция,  за  която сме 
заявени.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги, 
въпроси, мнения? Не виждам.

Режим на гласуване на това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  
Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  
Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  против  – 
няма.  

Има решение по този въпрос.
Сега думата има господин Андреев. Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо, постъпило по електронната поща в Централната избирателна 
комисия, с вх. № ЦИК-07-152/05.03.2019 г.,  придружено с превод. 
Качено е в моята папка. Това е писмо, постъпило от Централната 
избирателна комисия на Република Молдова, в която аз и колегата 
Цачев бяхме като наблюдатели по тяхна покана за парламентарните 
избори и Консултативния референдум на 24 февруари 2019 г.

Както  ще  видите,  с  писмото  Централната  избирателна 
комисия на Република Молдова благодари за участието на нашите 
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представители,  което  е  дало  възможност  за  споделяне  на  опит  в 
сферата на изборния процес между избирателните органи на двете 
страни и запознаване с културата, историята и другите ценности на 
Молдова.

В тази връзка ви предлагам ние също така да изпратим писмо, 
с  което  да  благодарим  на  Централната  избирателна  комисия  на 
Молдова  за  проявеното  гостоприемство  при посрещането  ни  като 
наблюдатели.  Това  е  стандартното  писмо,  което  изпращаме.  И 
предлагам да го гласуваме, за да можем да го пуснем в отговор.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо  Ганчева, 
заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка към 
вх.  №  ЦИК-07-114-136/07.03.2019  г.  Това  е  преводът  от 
Европейската комисия. Благодарят ни за нашия доклад. Благодарят 
ни и затова, че сме насочили вниманието им към проблема, който 
сме срещнали,  когато сме получили данните от другите  държави-
членки,  като  сочат,  че  ще  се  повдигне  въпросът  на  следващото 
експертно  заседание  като  точка  от  обратната  връзка  за  тестова 
кампания. 

През това време ни казват, ако имаме някакви колебания, да 
докладваме направо на тях.

Колеги, припомням, че това писмо всъщност е отговор във 
връзка с нашите протоколни решения, които приехме на предходни 
заседания по повод изпълнението им на договора с „Информационно 
обслужване” за  криптирания  обмен.  Ние  приехме  няколко 
протоколни  решения  резултатите  от  тестовата  кампания  да  бъдат 
изпратени  от  нашата  контактна  точка.  И  в  тази  връзка  ни 
уведомяват, че са получили резултатите.

Има  няколко  преписки,  които  са  на  доклад  на  мен  и  на 
колегата  Андреев.  Едната  преписка  е  с  вх.  №  ЦИК-07-6-
24/07.03.2019 г. Тя все още е на английски, няма превод.

Другата преписка е с вх. № ЦИК-07-6-23/06.03.2019 г. 
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Колеги, това са преписки, които са свързани с предстоящата 
работна среща за изборните въпроси. Припомням, че на различните 
срещи  участвахме  различни  колеги,  напоследък  основно  аз  и 
колегата  Андреев,  където  се  обсъждат  проблеми,  свързани  с 
контактните  точки  по  криптирания  обмен  на  данни  с  оглед 
предстоящите  избори.  Припомням  ви,  че  на  срещите  бяхме 
подпомагани  и  от  експерти  от  „Информационно  обслужване”, 
включително това  е  и  предмет на  договор  за  обслужване  на  тези 
въпроси с „Информационно обслужване”.

Сега  ги  докладвам  за  сведение  и  запознаване.  Като  дойде 
преводът основно ще го докладвам.

Срещата,  колега,  припомням,  че  ще  бъде  на  19  март.  Към 
момента е за сведение и запознаване.

Докладвам с вх. № ЕП-00-8-7/06.03.2019 г. писмо от господин 
Горанов,  ръководител  на  „Информационни-комуникационни 
технологии”  в  отдел  „УЕП  технологии  и  информационно 
обслужване”. Той насочва вниманието на членовете на Централната 
избирателна  комисия  във  връзка  с  изпълнението  на  договора  за 
организиране  дейностите  по  тестване  и  реално  провеждане  на 
криптирания  обмен.  И ни дават  информация,  че  на  4  и  5  март е 
получена съответната информация съгласно писмото. 

Докладвам  го  за  сведение,  запознаване,  приобщаване  в 
папката по изпълнение над отговора.

Припомням само,  на  следващото заседание  може би ще го 
внеса,  да  одобрим  и  проекта  на  дневник,  който  е  във  връзка  с 
изпълнението  на  договора  ни.  Припомням,  че  ние  изпратихме 
подробно  писмо  на  „Информационно  обслужване” с  нашите 
забележки и насоки. Благодаря.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  Ви  благодаря, 
госпожо Ганчева.

Сега  господин Бойчо Арнаудов,  след това  господин Румен 
Цачев.
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БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 
избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо от 
Европейската комисия, ГД „Правосъдие и потребители”, с вх. № 07-
6-19/05.03.2019  г.,  с  което  всъщност  ни  благодарят  за  активното 
участие  във  втората  среща  на  Европейската  мрежа  за  избор  на 
сътрудничество и ни информират, че третата среща на мрежата ще 
се състои на 4 април в Конферентния център в Брюксел. 

Също  така  симулационното  упражнение,  което  цели  да 
изпита подготовката на държавите-членки в Европейския парламент 
в случай на кибер инциденти ще се състои на 5 април в сградата на 
Европейския парламент.

Казват,  че  допълнителни  подробности  ще  бъдат  изпратени 
по-късно  и  че  регистрацията  за  симулационното  упражнение  ще 
бъде отворена от 4 до 15 март. Всички документи ще бъдат качени 
на сайта „Сиркабиси”. Държавите-членки са поканени да отговорят 
на насочващи въпрос,  които са подготвени за втората  среща и са 
дадени два електронни линка към Кодекс с практики и информация, 
и доклад за медийния плурализъм.

Това засега е за сведение.
И  в  тази  връзка  ви  докладвам  друго  писмо,  постъпило  по 

електронната поща с вх. № ЦИК-07-6-20/05.03.2019 г., с което са ни 
изпратили  един  електронен  линк  за  регистрация,  който  ще  бъде 
валиден, както казах, от 4 до 15 март. Даден е електронния линк и 
паролата. Регистрационният портал отваря в понеделник, 4 март, 9 
часа  брюкселско  време  и  ще  затвори  в  петък,  15  март,  12  часа 
брюкселско време. 

Това  засега  го  докладвам  за  сведение,  другата  седмица  да 
решим кой ще се регистрира, ще се регистрира ли някой, ще посети 
ли някой това събитие.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колега  Арнаудов,  става  въпрос за 

срещата на Европейската национална мрежа ли?
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БОЙЧО АРНАУДОВ:  Точно така,  на 4 април е срещата на 
Европейската  мрежа  за  избори,  а  на  5  април  е  симулационното 
упражнение.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: А има ли срок за отговор?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Срокът е 15 март.
ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря,  господин 

Арнаудов.
Сега господин Румен Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ МИ-14-1 с индекс 1 от 6 март 2019 г. Докладвам го за сведение. 
Това  е  писмо  от  община  Кнежа  във  връзка  с  наше  решение  за 
отваряне на запечатано помещение, постъпило вече в оригинал.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 
Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. № ЦИК-00-263/1 от 6 март 
2019  г.  е  постъпило  становище  по  предоставените  за  преглед 
технически задания за електронно машинно гласуване. Становището 
е  дадено  от  „Информационно  обслужване”,  като  докладчик  ви 
предлагам да  изпратим това  становище с указания  до двамата  ни 
изпълнители  по  техническите  спецификации  на  машините,  за  да 
отразят тези забележки или съответно да дадат своите становище.

Нямам готов проект, но ще изпратим становище с указанията 
си да отразят тези бележки.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във връзка с доклада на колегата 

Райков аз имам едно предложение бележките, които са направени от 
„Информационно  обслужване”,  да  се  изпратят  на  двамата 
изпълнители…

МАРТИН РАЙКОВ: … Да, подкрепям същото…
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: …като съответно те се запознаят 

с  тях  и  да  бъдат  взети  предвид  или  да  бъдат  включени  като 
поправка, или съответно да защитят своите технически задания във 
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вида, в който са ги подготвили, като за това нещо им се даде срок до 
понеделник

МАРТИН РАЙКОВ:  Нямам възражения  като  докладчик  да 
дадем срок до понеделник.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  И  думата  „указания”  да 
отпадне от доклада. Аз така разбирам.

Режим  на  гласуване  на  това  предложение,  т.е.  да  бъде 
изпратено  становището  на  двете  групи по  спецификациите,  да  ги 
разгледат и въобще да има обмен на информация между, да го кажем 
грубо, между трите групи.

Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Само  още  едно  допълнени,  ако 

позволите.  Аз  мисля,  че  е  хубаво  да  се  изпрати  становището  на 
„Информационно обслужване”, за да преценят двата екипа дали да 
се съобразят с мнението на „Информационно обслужване” или не и 
в  понеделник  да  изискаме  от  тях  да  имат  готови  технически 
спецификации.  Едновременно  с  това,  ако  днес  дойде  обобщеното 
становище на „Информационно обслужване” по двете предложения, 
то  също  да  бъде  изпратено,  за  да  може  да  бъде  съобразено  и  в 
понеделник да обсъдим всичко, което се подготвя в изпълнение на 
договорите.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  Ви  благодаря, 
уважаема госпожо Матева.

Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да се допълни едно изречение, 

което  колегите  казаха,  първо  докладчикът  го  каза,  не  виждам 
разлика,  но  да  се  допълни  едно  изречение,  че  очакваме  от  тях 
окончателна  спецификация,  както  я  виждат,  че  трябва  да  влезе  в 
документите  за  обществена  поръчка.  И  това  да  е  към  абсолютно 
всичките ни контрагенти.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли  възражения  по 
това  предложение  от  другите  докладчици?  Защото  аз  мисля,  че 
много хубаво го изрази колегата Матева.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Пояснявам:  въпросът  е  не  да  се  дават 
становища, а да се даде резултат, за да може веднага да влезе според 
техните  виждания по изпълнение  на  договора.  Аз съм съгласен  с 
тези предложения, които обсъдихме на работната група.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре,  заповядайте, 
госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Тяхното виждане ние го получихме, 
колега Ивков, въпросът е какво е нашето искане, ние какво искаме 
от тях. А тяхното виждане те ни го дадоха. Съответно ние трябва да 
кажем  какво  е  нашето  виждане  и  ние  какво  искаме  от  тях  като 
изпълнители.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Гласуваме  фактически 
предложението,  много  добре  обобщено  от  госпожа  Матева  и 
допълнено от колегите.

Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  
Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мария 
Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  
Цанева), против – няма. 

Предложението се приема.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, имам предложение да изпратим 

писмо във връзка с вх. № ЦИК-07-6-17 от 5 март 2019 г., в което 
беше грамата от Министерството на външните работи от срещата на 
Европейската изборна мрежа, в която се споменава, че Централната 
избирателна комисия сключва споразумение с Фейсбук и Гугъл. Да 
изпратим  това  уточняващо  писмо,  че  всъщност  ние  нямаме 
сключени споразумения с тях.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Само да Ви допълня:  до 
всички  адресати,  които  знаят.  Това  беше  въпрос,  обсъждан  на 
предното  ни  заседание,  че  фактически  нямаме  институционални 
взаимоотношения с тези организации.
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Имате ли мнения и предложения? Не виждам.
Режим на гласуване механично.
ГЛАСОВЕ В ЗАЛАТА: Нямаме кворум.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Госпожа Иванова гласува 

„за”, преди да излезе за малко, защото я извикаха на телефона.
Режим на гласуване.
Прекъсване поради нарушения кворум.

(след почивката)

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги, 
докладвано беше писмо от господин Райков, с което уведомяваме 
всички адресати за това, че нямаме споразумение с Фейсбук и Гугъл.

Режим  на  гласуване  на  това  писмо,  като  моята  забележка 
беше,  че  трябва  до  всички  адресати,  които  са  получили  старото 
писмо, сега да бъде изпратено уточнението, новото писмо.

Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,  
Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мария 
Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева),  против 
– няма.  

Предложението се приема.
Заповядайте, уважаема госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо с вх. № ЦИК-00-276 от 6 март от изпълнителния директор на 
„Окей супертранс” във връзка с  прекратяване на договора поради 
изтичане на срока и съгласно т. 6.6. от сключения Договор № 3 от 
22 февруари 2018 г. заявяват искане да бъде освободена паричната 
гаранция, внесена по този договор.

Това  следва  да  се  предостави  на  главния  счетоводител  за 
процедиране съобразно клаузите по този договор.
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Докладвам  ви  докладна  записка  ЦИК-09-33-3  от  7  март 
2019 г.  от  госпожа  Манолова,  директор  на  дирекция 
„Администрация”,  в  изпълнение  на  наше  протоколно  решение  от 
5 март.

На първо място тя представя и моля да видите изменение в 
щатното разписание на позиция № 3 – „директор на дирекция”,  в 
колона 6, с увеличение от 200 лв. А това е щатното разписание от 
28 февруари 2019 г. с предложение да се измени, считано от 5 март, 
както бяхме приели протоколното решение.

На  следващо  място  в  частта  относно  предишното 
предложение  за  отразяване  в  трудовите  договори с  допълнителни 
споразумения  на  госпожа  Екатерина  Благоева  и  госпожа  Ваня 
Стоянова са предложени два варианта.  Аз ви предлагам варианта, 
който да разгледаме, а това е да бъде допълнително споразумение за 
изменение  на  трудовите  договори  на  двете  служителки  в 
деловодството,  като  в  допълнителните  споразумения  са  отразени 
дейностите, които те изпълняват като главни експерти. Преценена е 
необходимостта  да бъде направено изменение в щатното разписание 
и в тази част,  като позиция 22 остане само за главен специалист-
деловодител с възнаграждение увеличено с 200 лв. и да се обособи 
нова  работна  позиция  22а,  в  окончателната  редакция  да  се 
преномерира,  една  длъжност,  една  бройка  за  специалист 
деловодител с предишния размер на възнаграждението.

Аз  ви  предлагам  да  одобрим  проектите  на  допълнителни 
споразумения за директор и за двете длъжности главен специалист 
деловодител  с  гласуваните  размери  на  възнаграждения,  а  за 
служителите от деловодството и с допълнителните дейности, които 
изпълняват.

 ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на  гласуване, 
уважаеми колеги, ако нямате въпроси.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мария  Бойкинова,  
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Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  едно  писмо, 

получено  по  електронната  поща  с  вх.  №  ЕП-00-15  от  6  март  от 
Националното  сдружение  на  общините,  подписано  от 
изпълнителния директор.  То е  адресирано до главния секретар на 
Министерския съвет,  с копие до нас,  и е свързано с  финансовото 
обезпечаване на техническото осигуряване на изборния процес по 
общини,  както  и  логистичната  дейност  и  всички  дейности,  които 
изпълняват в рамките на ОТП в общините. С оглед на това, че 12-ти 
е срокът за представяне на разчетите за проекта на план-сметката 
мислих днес  да  ви  предложа направо  да  гласуваме,  но  мисля,  че 
няма да е късно във вторник да го гласуваме на заседанието, като ще 
подготвя  един  проект  на  писмо  до  главния  секретар  на 
Министерския съвет с идеята да подкрепим направените искания за 
финансово  обезпечаване  на  ОТП  от  общините,  както  и 
изпълнителният  директор  обръща  внимание,  включително  и  по 
отношение  на  копирната  техника,  за  която  ние  нямаме  данни, 
разбира се, но многократно е поставян пред нас въпроса за тяхната 
амортизация. 

Днес това ви го докладвам за сведение.
Докладвам ви също получено по електронната поща с вх. № 

ЦИК-00-277 от 6 март едно писмо от НСИ относно статистическо 
наблюдение  и  разходи  за  опазване  и  възстановяване  на  околната 
среда през 2018 г.  Ще се предостави на счетоводството,  срокът е 
през април.

И това е за сведение.
Докладвам ви с вх. № ЦИК-02-19 от 1 март 2019 г. писмо от 

„Административно обслужване” от администрацията на Народното 
събрание с приложени два броя фактури на стойност 61,70 лв.  за 
изходящата  кореспонденция  на  Централната  избирателна  комисия 
чрез тях за месец февруари 2019 г. със съответен опис. Както знаете, 
регулярно  в  тези  случаи  в  деловодството  се  извършва  справка,  в 
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която се отразява изходящата кореспонденция за съответния период 
и такава има представена, изготвена от Ваня Стоянова и Екатерина 
Благоева, съгласувано с директора на дирекция „Администрация”.

Аз  ви  предлагам  да  гласуваме  изплащането  на  дължимата 
сума по фактурите.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми колеги, режим 
на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Има  и  публикувана  покана  за 
семинар, моля да се запознаете с нея.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 
Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, в началото на заседанието 
ви  припомних  за  проекта  на  дневник,  който  ние  няколко  пъти 
разгледахме. Мисля, че се обединихме във връзка с изпълнение на 
договора с  „Информационно обслужване”. Подробно с писмо през 
м.  февруари  с  изходящ  наш  номер  от  19  февруари  ЕП-00-7  си 
дадохме бележките.

Предлагам ви, както е и по договор, да одобрим представения 
ни дневник съгласно бележките, които сме дали в писмо ЕП-00-7-1 
от 19 февруари.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на  гласуване, 
уважаеми колеги.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мария  Бойкинова,  
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Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми колеги, има ли 

някой да поиска нещо извън дневния ред? Няма.
Закривам днешното заседание. Благодаря ви за участието.
Насрочвам  следващото  заседание  за  12  март  2019  г.,  като 

очаквам на 11 март, разбира се, всички колеги работно да бъдат в 
залата. Благодаря.

(Закрито в 13,00 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенографи:
Цвета Минева
Невена Чехларова
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