ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 259
На 26 ноември 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Състав на комисията за извършване на подбор на
кандидатите, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на
преговори за обществената поръчка за доставка на специализирани
устройства за електронно машинно гласуване.
Докладват: Александър Андреев, Емил Войнов
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров
3. Доклади по административни и административнонаказателни преписки.
Докладват: Георги Баханов, Байчо Арнаудов,
Силва Дюкенджиева, Мария Бойкинова,
Ивайло Ивков
4. Разни.
Докладват: Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Мирослав Джеров
ПРИСЪСТВАХА:
Александър
Андреев,
Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав
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Джеров, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Севинч Солакова, Катя Иванова, Николай
Николов.
Заседанието бе открито в 11,05 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на Комисията, и
госпожа Силва Дюкенджиева - заместник-председател.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добър ден!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на
26 ноември 2020 г.
За протокола, от днешното заседание отсъстват госпожа
Солакова и господин Николов, които са в отпуск, и госпожа Катя
Иванова – по обективни причини.
Виждате дневния ред във вътрешната мрежа. Има ли
предложения за неговото допълнение? Госпожо Дюкенджиева,
заповядайте.
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря,
господин
председател. Моля да бъда включена в точка трета – доклади по
административни и административнонаказателни преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включвам ви.
Господин Джеров?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председател.
Моля да бъда включен във втора точка – доклади относно искания за
изплащане на възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Госпожо
Бойкинова?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля и мен да ме включите в
точката за административнонаказателни преписки.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Господин

Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:
Мен
също да
включите в
административнонаказателни преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Други желаещи? Няма.
Процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против - няма.
По точка първа от дневния ред позволете ми аз да
докладвам. Разбира се, в тази връзка и колегата Войнов има свързан
доклад във връзка с постъпили писма от страна на „Информационно
обслужване” и от Обществения съвет към Централната избирателна
комисия. Може би е по-добре вие, колега Войнов, първо да
докладвате, за да може след това и аз да направя предложение за
състава на комисията, която да участва при подбора на участниците,
които са подали заявление.
Заповядайте, господин Войнов.
Точка първа. Състав на комисията за извършване на подбор
на кандидатите, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на
преговори за обществената поръчка за доставка на специализирани
устройства за електронно машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви първо писмо с вх. вх. № НС-00-23
от 25 ноември 2020 г. Писмото е от „Информационно обслужване“ и
е във връзка с отправена от Централната избирателна комисия молба
да посочат техен представител, който да бъде включен в състава на
комисията за подбор на кандидатите и оценка на офертите по
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обществената поръчка с предмет „Доставка на 9600 специализирани
устройства за електронно машинно гласуване”.
„Информационно обслужване” ни информира, че от тяхна
страна участие
в
комисията ще вземе Ю. Т., ръководител на
отдел „Физическа инфраструктура”.
Аналогично писмо с вх. № ЦИК-12-28 от 26 ноември 2020 г. е
постъпило и от Обществения съвет към Централната избирателна
комисия. От Обществения съвет предлагат в тази комисия да бъдат
включени Дончо Пачиков и Росица Матева.
Предлагам да бъдат приети предложенията на двете
организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
господин Войнов.
Във връзка с така направения доклад предлагам Централната
избирателна комисия да приеме решение, с което да бъде определена
комисия в състав от 11 членове.
Има ли друго предложения?
Ако няма друго предложение, моля процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма.
Благодаря ви, колеги.
Предлагам поименния състав на комисията. Господин Паскал
Бояджийски – председател, господин Димитър Димитров, господин
Емил Войнов, господин Николай Николов, госпожа Таня Йосифова,
господин Ю. Т., госпожа Росица Матева, господин Дончо Пачиков,
господин Николай Желязков – нашия юрисконсулт, и двамата
външни консултанти от Министерския съвет: госпожа Ю. и госпожа
Г.
Има ли други предложения?
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Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма.
Благодаря ви, колеги.
Въз основа на протоколното решение комисията ще бъде
определена и със заповед на възложителя.
Да пожелаем успех на колегите, които ще участват в нея с
оглед провеждането на процедурата.
Преминаваме към точка втора. Господин Чаушев,
заповядайте.
Точка 2. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-318 от
18 ноември 2020 г. сме получили искане за изплащане на
възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Разград, за
проведено заседание на 16 ноември 2020 г., на което са присъствали
председател, двама заместник-председатели, секретар и осем
членове.
На заседанието са обсъждали сигнал, получен в Общинската
избирателна комисия относно твърдения за несъвместимост.
Колегите са поискали съответните документи за попълване на
преписката от кмета на община Разград.
Има контролен лист и счетоводна справка, предлагам на
основание наше Решение № 1685-МИ от 20 ноември да им се
изплати сумата в размер 661,01 лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на господин Чаушев. Има ли други предложения?
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Ако няма, процедура по гласуване на възнаграждението на
ОИК – Разград.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-314 от
17 ноември 2020 г. сме получили искане от Общинската избирателна
комисия – Кубрат, за изплащане на възнаграждения за проведени
заседания.
Първото заседание е проведено на 5 ноември 2020 г., на което
са присъствали председател, двама заместник-председатели,
секретар и осем членове. На заседанието са искали документи във
връзка с преписка, получена отново по сигнал за несъвместимост.
Взели са решение да се поискат необходимите документи от
гражданка.
Предлагам да се изплати възнаграждението за проведеното
заседание на 5 ноември 2020 г. от Общинската избирателна комисия
– Кубрат, тъй като по преписката има съответния контролен лист и
счетоводна справка. Сумата е 607,81 лева, включваща осигуровките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на докладчика за изплащане на
възнаграждение на ОИК – Кубрат. Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма.

7
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Със същия входящ номер на ЦИК е
постъпило и искане за изплащане на възнаграждение за проведено
заседание на 12 ноември 2020 г. от Общинската избирателна
комисия – Кубрат. Присъствали са председател, двама заместникпредседатели, секретар и 9 членове. На това заседание са прекратили
правомощията и съответно са обявили за избран общински съветник
от листата на политическата партия.
Предлагам да се изплати възнаграждение за това заседание в
размер на 714,21 лева, включващо осигуровките. По преписката има
контролен лист и счетоводна справка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на господин Чаушев. Има ли други предложения?
Ако не, моля процедура по гласуване изплащане на
възнаграждението на ОИК – Кубрат.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма.
Господин Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, господин председател.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-322 от 23 ноември 2020 г. е
постъпило искане за изплащане на възнаграждение за допълнително
заседание (така е озаглавено). Искането е подписано лично от
госпожа Тодорова, председател на Общинската избирателна
комисия – Пловдив.
Заседанието е проведено на 21 октомври 2020 г. Присъствали
са председател, двама заместник-председатели, секретар и 18
членове. Заседанието е проведено с оглед прекратяване на
пълномощията на господин Веселин Иванов Козарев, който е избран
за общински съветник от листата на коалиция „Съюз за Пловдив” с
решение № 250-МИ от 29 октомври 2019 г.
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Видно от преписката и приложените документи същият е
назначен като директор на ОП „Градини и паркове” в община
Пловдив и моли съответно да му бъдат прекратени предсрочно
пълномощията като общински съветник в община Пловдив. На
заседание е избран следващият съветник от коалиция „Съюз за
Пловдив” госпожа Папазова.
Към преписката е приложена справка и контролен лист.
Моля да приемем решение, с което да одобрим изплащането
на исканото възнаграждение, което е в размер на 1193,01 лева ведно
с осигурителните вноски. Преписката е комплектувана в цялост.
Моля за протоколно решение с оглед на изложените обстоятелства.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на господин Джеров. Има ли други предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване на протоколно
решение за изплащане на възнаграждение на ОИК – Пловдив.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против - няма.
Друг доклад имате ли, господин Джеров?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други
доклади в тази точка има ли, колеги? Не.
Преминаваме към точка трета. Господин Баханов,
заповядайте.
Точка 3. Доклади по административни и административнонаказателни преписки.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председателстваща.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЕП-09-113/1 от 24 ноември
2020 г. от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел. Желаят
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във връзка с посочено в писмото досъдебно производство по
прокурорска преписка заверено копие от декларация от едно лице,
която същото е попълнило за изборите на 26 май 2019 г. Лицето е
гласувало в Кишинев, Молдова, за Европейски парламент, без да
има такова право.
Подготвено е писмо с приложена декларацията, която искат
от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел.
Моля да подложим на гласуване изпращането на
придружително писмо заедно със заверено копие от декларацията на
лицето.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на господин Баханов. Има ли други предложения? Не
виждам.
Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото
заедно с документите.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против - няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № ЕП-09-510 от 23 ноември
2020 г. от Окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжен следствен
отдел. Във връзка с тяхно разследване по досъдебно производство
желаят да им изпратим информация относно препис-извлечение от
решение на Централната избирателна комисия за избор на членове
на избирателна комисия за проведените на 26 май 2019 г. избори за
членове на Европейския парламент в секция № 25, Великобритания,
Лондон. Желаят да им посочим три имена, ЕГН и адрес, заверено
копие от допълнителната страница към списъка за гласуване в тази
секция, в която е гласувало посоченото в писмото лице с посочени
три имена и ЕГН, и да им изпратим заверено копие от декларацията
по чл. 33, ал. 2, чл. 350, ал. 1, § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби
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на Изборния кодекс, подадена от същото лице, което е гласувало в
посочената секция.
Подготвен е проект за придружително писмо, което е във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Моля да го погледнете
и ако нямате предложения за допълнения или изменения на същото,
да го подложите на гласуване, госпожо председателстваща. И да
изпратим това писмо ведно с всички заверени копия от исканите
документи.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря, господин Баханов.
Колеги, чухте предложението за изпращане на писмото
заедно с документите. Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма.
ГЕОРГИ
БАХАНОВ:
Продължавам,
госпожо
председателстваща. Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЕП-09513 от 25 ноември 2020 г. от Окръжна прокуратура – Бургас,
Окръжен следствен отдел. Във връзка с досъдебно производство при
тях желаят да им предоставим документи, а именно декларация по
чл. 33, ал. 2, чл. 450, ал. 1, § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на
Изборния кодекс за посочено лице с три имена и ЕГН във връзка с
гласуването на същото в произведените избори за членове на
Европейския парламент на 26 май 2019 г. в секция № 149, Република
Северна Македония, Битоля. Желаят също да им предоставим и
методическите указания, които са били предоставени за запознаване
на членовете на съответната секционна избирателна комисия в
Република Северна Македония, Битоля, във връзка с изборите, и
документа, където е отразено, че е проведен инструктаж на
членовете на секционната избирателна комисия.
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Уважаеми колеги, подготвено придружително писмо, с което
им изпращаме исканата декларация, методическите указания, които
въпреки че ги има на сайта на Централната избирателна комисия
мисля че е добре да ги изпратим и в хартиен вариант на колегите от
Бургас.
Ще ви моля да подложите на гласуване изпращането на тези
документи на Окръжна прокуратура – Бургас, Окръжен следствен
отдел.
Само като допълнение, моля да погледнете, в писмото сме
посочили, че методическите указания са официален удостоверителен
документ. За инструктаж на членовете на секционните избирателни
комисии не се съставя документ съгласно методическите указания
на ЦИК.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на господин Баханов. Има ли други предложения? Не
виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: И последното, колеги. С вх. № ЕП-0402-327 от 18 ноември 2020 г. от Министерството на вътрешните
работи, Областна дирекция на МВР – София, Разследване, Районно
управление – гр. Елин Пелин, желаят на основание чл. 159, ал. 1 от
Наказателно-процесуалния кодекс и за нуждите на разследването по
досъдебно производство по описа на район Елин Пелин, водено за
престъпление по чл. 168, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс,
да им изпратим в оригинал (болдвано е, подчертано е с големи
букви) декларация по чл. 33, ал. 2, чл. 350, ал. 1, § 1, т. 2 от
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Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс на лицето
(посочено е лице с три имена и ЕГН).
Само искам да ви кажа за яснота, че същото искане е
направено с предходно тяхно писмо, на което сме им изпратили
исканата декларация. Знаете, че практиката на Централната
избирателна комисия е да не изпраща оригинали, а да изпраща
заверени копия от Централната избирателна комисия на исканите
документи.
Така че отговора, който предлагам да гласуваме до Районно
управление – Елин Пелин, е, че във връзка досъдебното
производство да ги информираме, както са стандартните ни
отговори в такива случаи, че оригиналът на исканата декларация от
лицето се съхранява в Централната избирателна комисия и могат да
се запознаят с него в Централната избирателна комисия с посочен
адрес и час на възможността за запознаване. Елин Пелин не е много
далеч, така че мисля че няма да представлява трудност да се
запознаят на място.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против - няма.
Друг доклад имате ли, господин Баханов? Нямате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЕП-09-501 от 16
ноември 2020 г. от Окръжна прокуратура – Бургас, Окръжен
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следствен отдел, във връзка с разследване по досъдебно
производство. Задали са ни седем въпроса.
Преди да им отговорим изчерпателно, съм изготвил едно
писмо до „Информационно обслужване”, с което да ги питаме да ни
предоставят информация дали е подадено заявление по чл. 16, ал. 1
от Изборния кодекс от посоченото лице с посочен ЕГН, че желае да
гласува извън страната.
Моля да гласуваме това писмо и като получим отговора, ще
изготвя подробен отговор за Окръжна прокуратура – Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване на писмото до „Информационно обслужване”.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма.
Благодаря, колега Арнаудов.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря,
господин
председател. Уважаеми колеги, ще докладвам ан блок входящите
номера на шест писма от Софийска градска прокуратура, Следствен
отдел. Входящите номера са: вх. № ЕП-09-316-1, вх. № ЕП-09-313-1,
вх. № ЕП-09-319-1, вх. № ЕП-09-321-1, вх. № ЕП-09-317-1, вх. №
ЕП-09-314-1, всички от дата 18 ноември 2020 г. Шестте писма
съдържат искане на информация за определени лица, в кой
избирателен списък са били включени в секции извън страната,
имената, ЕГН, телефон и адрес на членовете на секционните
избирателни комисии.
За сведение на Централната избирателна комисия тази
информация вече е предоставена с писмо от август месец 2020 г.
Извършили сме проверка дали посочените шест лица са подавали
заявление за гласуване извън страната. Не, не са подавали, получили
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сме такъв отговор. Полученият отговор за проверка е с вх. № ЕП-0036 от 25 ноември 2020 г.
Колеги, предлагам да отговорим на следователя от Следствен
отдел на Софийска градска прокуратура с писма със съответните
обяснения, че лицето не е подавало заявление за гласуване извън
страната, в коя избирателна секция е било включено, че Централната
избирателна комисия не разполага с постоянен или настоящ адрес на
членовете на секционните избирателни комисии. Къде лицето, за
което се иска информация, е упражнило правото си на глас и че
оригиналите на декларациите и оригинала на списъка на гласувалите
в секцията могат да бъдат видени в Централната избирателна
комисия.
Моля, господин председател, тези шест писма да бъдат
гласувани ан блок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на госпожа Дюкенджиева. Има ли други
предложения? Не виждам.
Предложението е писмата да бъдат гласувани ан блок, тъй
като са с еднакво съдържание и до един и същи адресат.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против - няма.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам
призовки за насрочени дела за декември месец. Имаме получени и за
януари и февруари 22021 г., но тях ще ви докладвам в 2021 г.
Всички дела са насрочени пред Административен съд –
София-град. За 4 декември 2020 г. делото е по жалба на Централната
избирателна комисия срещу решение на Софийски районен съд. На
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11 декември 2020 г. делото е образувано по касационна жалба на
Централната избирателна комисия срещу решение на Софийски
районен съд; на 11 декември има още едно и то пак е по жалба на
Централната избирателна комисия срещу решение на Софийски
районен съд. На 18 декември от 13,30 ч. делото също е образувано
по касационна жалба на Централната избирателна комисия. И на 18
декември имаме насрочено дело.
Също така ви уведомявам, че с определение от 6 ноември
Административен съд, Второ отделение, насрочва в открито съдебно
заседание на 9 декември дело. Делото е образувано по жалба
на
М. Д. и П. С.
срещу,
според
него, фактически
бездействия на Централната избирателна комисия по осигуряване на
машинно гласуване. Знаете, по тази искова молба ние представихме
отговор, в който изложихме съображения за нередовност на
исковата молба. Съдът е приел, че жалбата е нередовна съгласно
определението и уточнява, че жалбоподателите следва да посочат
адрес, телефон и електронен адрес. Но по съображения за
процесуална икономия едновременно с даването на указанията към
жалбоподателите за нередовност на жалбата насрочва в открито
заседание на 9 декември 2020 г.
Ние сме представили отговор както по редовността, така и по
допустимостта и по същество.
Докладвам ви го за сведение.
Докладвам
ви
отново
сигнал
от господин К. А.
Д., който казва, че е подал сигнал до Централната избирателна
комисия за несвикването на Общинската избирателна комисия –
Калояново, във връзка с това, че кметът е осъден с влязла в сила
присъда. Докладвах ви сигнала в предишно заседание, сега имаме
повторен сигнал и той е относно вече взето решение на Общинската
избирателна комисия – Калояново, във връзка с този постъпил
сигнал.
Общинската избирателна комисия – Калояново, са ни
приложили протокола от заседанието и решението. Видно от
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решението те не са постигнали необходимото мнозинство за
предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на община
Калояново. За предсрочното прекратяване са гласували 7, против –
4.
В тази връзка господин Димов е недоволен от това решение
на ОИК, счита, че следва да изпълнят разпоредбите на чл. 42 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Предлагам да отговорим на господин Димов, че съгласно
чл. 42, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация решенията, както и отказите на общинските
избирателни комисии предсрочно да прекратят пълномощията на
кметовете
подлежат
на
обжалване
пред
съответния
Административен съд по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на госпожа Бойкинова.
Ако няма други предложения, да гласуваме изпращането на
писмо, с което да бъде уведомен господин Димов, че следва да
обжалва, ако реши, решението пред Административен съд.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против - няма.
Господин Ивков, имате думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ номер МИ-09-68, отказ за
образуване на досъдебно производство от прокурор Г. от
Горнооряховска районна прокуратура. Той отказва да образува
досъдебно производство срещу едно лице по даден сигнал с
постоянен и настоящ адрес гр. Лясковец. Лицето е гласувало в
Лясковец на единия тур на местните избори, на другия са я върнали,
явно защото е за кмет на Горна Оряховица, не мога да си го обясня,
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не е вписана в Горна Оряховица, гласувала е само веднъж. Така и не
ми стана ясно защо сме пратили този сигнал.
За сведение.
Следващият е вх. № МИ-09-70, значително по-дългичко.
Надълго и нашироко е представена информация за разпити както на
лицето, за което е подаден сигнал от ЦИК, включително са
разпитани членове на Общинската избирателна комисия и на
секционната избирателна комисия. В крайна сметка се установява
баналният случай, в който лицето е гласувало не в секцията, в която
е трябвало да гласува. Прокуратурата във Велико Търново, за
разлика от предходните, където казваха, че изобщо няма от
обективна страна деяние – това е важното в тези случаи за мен,
практиката – едните прокурори казват, че от обективна страна няма
престъпление, тъй като тя има право да гласува, но не там. А другите
казват, че в случая тя не е съзнавала, че няма право да гласува в
избирателната секция, дописана е и заради това че няма вина, също
го прекратяват. И в двата случая резултатът е сходен – прекратяване
на производството.
За сведение.
Ако няма коментари по тези две преписки, тъй като не се
гласуват, преминавам към следващото писмо, което виждате във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Представил съм ви
проектоотговор на Окръжна прокуратура – Варна,
следовател
Д. Г. С този отговор отговаряме също стандартно на поредица от
въпроси. В случая, тъй като на част от преписката отговаряме, за
друга информацията се намира другаде, не препращаме цялата
преписка, за да не стане едно излишно разтакаване. Казваме: на тези
въпроси – така и така. Включително отговора на „Информационно
обслужване” с вх. № ЕП-00-34, трябваше да се допитаме до тях, за
да отговорим на единия въпрос относно дали заявлението по чл. 16 е
подавано или не.
Предлагам ви да гласуваме този отговор.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
във вътрешната мрежа в папката на колегата Ивков проекта на
писмо. Има ли други предложения във връзка с текста? Коментари?
Няма.
Процедура по гласуване на писмото.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против - няма.
Благодаря, колега Ивков.
Колегата Джеров има думата.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЕП-09-497 от 9 ноември
2020 г. Писмото е изпратено от следовател Порязова от Окръжна
прокуратура – Пловдив, Окръжен следствен отдел. С него искат от
нас по досъдебно производство № 236/2020 г. по описа на Окръжен
следствен отдел, Окръжна прокуратура – Пловдив, да им бъдат
изпратени няколко заверени копия на съответните документи.
В тази връзка съм подготвил писмо със съответните
приложения. Със съдържанието може да се запознаете в моята папка
от днес.
Ако нямате предложения и възражения, ви моля да гласуваме
изпращането на писмото с приложенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
във вътрешната мрежа в папката на колегата Джеров проекта на
писмо. Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
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Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Докладвам писмо с вх. № ЕП-09-496
от 9 ноември 2020 г. Писмото
е
изпратено от следовател А.
при Окръжна прокуратура – Велико Търново. Писмото е във връзка
с досъдебно производство № 88/2020 г. по описа на Окръжен
следствен отдел Окръжна прокуратура – Велико Търново.
Следовател А. ни моли да й бъдат изпратени съответните заверения
копия във връзка с досъдебното производство.
Изготвил съм писмо с приложенията, които може да видите в
моята папка от днес. Моля да се запознаете със същото и ако нямате
предложения и допълнения или възражения, да изпратим писмото
със съответните заверени копия като приложения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате проекта на писмо до Окръжна прокуратура –
Велико Търново.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против - няма.
Имате ли друг доклад, колега Джеров?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Преминаваме
към четвърта точка. Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
Точка 4. Разни.
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря,
господин
председател. Уважаеми колеги, в моята папка в днешното заседание
има една докладна записка с вх. № ЦИК-09-207 от 24 ноември
2020 г. Става въпрос за извършване на ремонт на устройства в
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Централната избирателна комисия, а именно ксероксите. Виждате,
подробно е описано, че са констатирани съответните дефекти. Има
предложени оферти за извършване на ремонтните дейности по
извършване на услугите.
А по отношение на закупуване на нова копирна машина за
деловодството в докладната е описано какви извършени проверки и
оферти са получени от фирмите.
Моето лично предложение е да одобрим предложението на
директора на дирекция „Администрация”, като първо одобрим
разхода за извършване на ремонтните дейности на копирната
техника и след това да бъде одобрен разходът по закупуването на
новата машина. Общият размер на двата разхода е под 30 хиляди
лева без ДДС и по тази причина може да се извърши директно
сключване на договор, без да е необходима процедура по
обществена поръчка. За тези капиталови разходи има налични
средства по бюджета на Централната избирателна комисия. Има и
контролен лист към съответната докладна записка.
Моето предложение е да одобрим разхода и да извършим
необходимите действия по закупуването на новата копирна машина.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на госпожа Дюкенджиева да одобрим
предложените два разхода, предложени в докладната записка в
директора на дирекция „Администрация” госпожа Манолова във
връзка с ремонта на копирните машини и закупуването на нова за
деловодството, тъй като е необходимо да бъде подменена
съществуващата, която няма как да бъде поправена.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
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Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против - няма.
Благодаря, госпожо Дюкенджиева.
Госпожо Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК00-624 от 20 ноември 2020 г. сме получили писмо от
„Информационно обслужване” във връзка с предстоящ изтичащ срок
по абонаментно поддържане на програмния продукт „Нов IS Exspert
– Деловодство”.
В тази връзка те са ни изпратили предложение за следващата
година да бъде сключен нов договор със срок на действие, както и
предходните, 12 месеца, със същия предмет на договора и при
същите финансови параметри.
Изготвена е докладна записка от госпожа Манолова, като
имаме становище от госпожа Радославова и госпожа Младенова във
връзка със сключването на договора за следващата година. Както
вече казах, финансовите параметри, които предлагат, са същите –
2400 лв. без ДДС. Плащането по тяхно предложение е авансово за
първите шест месеца в седемдневен срок, а за следващите шест
месеца след подписване на приемно-предавателни протоколи за
извършената работа – следващата половина от плащането.
В моята папка във вътрешната мрежа е докладната записка с
вх. № ЦИК-09-209 от днес. След докладната има проект на договор,
върху който са нанесени корекции и предложения авансовото
плащане да бъде извършено в 14-дневен срок от влизане в сила на
договора, както и да бъде включена клауза за щати на личните
данни. И да бъде посочено лице, на което се възлага изпълнението
на договора – това е госпожа Манолова. При предсрочно
прекратяване на договора клаузата чл. 8, ал. 2, на възложителя се
дължи връщане на платеното възнаграждение, което е в авансовата
част.
Към договора е приложен и образец на дневник за
операционните събития по изпълнение на абонамента. Той е
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утвърден в досега действащия договор през юни месец. Предлагам
отново да се води такъв дневник, като отговорно лице, което да води
дневника, да бъде Радостина Цветанова, понеже Атанаска е в
продължителен болничен.
Към докладната записка има и контролен лист за извършване
на предварителен контрол от финансовия контрольор.
Предлагам да бъде сключен договорът с нанесените
корекции, така както е по докладната записка.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Уважаеми колеги, чухте доклада на госпожа Стефанова. Моля
всички да се запознаем с предложението за договор с нанесените
корекции.
Колеги, има ли други предложения по проекта на договор?
Не виждам.
Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против - няма.
Благодаря. Госпожо Стефанова, друг доклад имате ли?
Нямате.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-794 от 19
ноември 2020 г. от кмета на община Якоруда, с което ни изпраща
документи във връзка с отваряне на запечатано помещение, от което
са извадили книжата от национален референдум през 2015 г. и са ги
дали за съхранение, а останалите за унищожаване. Изпратили са ни
копие от протокол за отваряне на запечатаното помещение, копие от
заповедта на кмета за отваряне на запечатаното помещение, копие от
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заповедта на кмета за назначаване на постоянно действаща
експертна комисия.
За сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря ви.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
ви,
госпожо
председателстващ. Имам да докладвам две писма.
Първото е с вх. № МИ-22-42 от 20 ноември 2020 г. С него
госпожа
Е. П.
е помолила да й подскажем как да открие
списък с наблюдатели, регистрирани за последните избори през 2019
г.
Отговорът е в моята папка като проект, в който се казва, че
на интернет страницата в рубриката „Архиви” има регистър.
Достъпът е свободен. Това е.
Моля да гласувате този текст, с който информираме госпожа
П., че може да провери регистрираните наблюдатели в този
регистър.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на господин Димитров да изпратим писмо по
електронната поща на госпожа П. Има ли други предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване за изпращане на
писмото.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против - няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Второто писмо е
п от госпожа
Т. Ж., която е регионален мениджър на един сайт, който е глобален
сайт и в него се публикуват различни обяви за работа. Тоест набират
персонал.
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Госпожа
Ж. беше изпратила едно писмо на 5 ноември.
Аз го докладвах, разбира се, само за сведение. Но тъй като е
постъпило второ писмо с вх. № ЦИК-11-94 от 18 ноември 2020 г. и в
него има въпрос: „Подскажете ми дали сте получили предишното
писмо.” Аз отворих сега сайта и написах малко по-подробен
отговор:
„Във връзка с ваше писмо, постъпило по електронната поща,
ви уведомяваме, че предходното ви писмо е надлежно докладвано на
заседание на ЦИК за сведение.”
Подозирам, че тя се интересува от това какви са позициите,
които обявяваме като свободни. И следва кратичко пояснение:
„Всички съобщения, свързани с процедури за набиране на
персонал, са публикувани на интернет страницата на ЦИК в
рубриката „Кариери”.”
За да приключим. Тъй като тя през цялото време иска да се
срещне с нас, нещо да уточнява и т.н.
Предложението ми е да гласуваме този текст и да го
изпратим.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на господин Димитров. Има ли други
предложения за отговор на госпожа Ж.?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против - няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имате ли друг
доклад, колега Димитров? Не.
Колегата Войнов има думата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, постъпила е докладна записка от директора на
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дирекция „Администрация” с вх. № ЦИК-09-210 от 26 ноември 2020
г. Тя е относно определяне на комисията за извършване на подборна
кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и
провеждане на преговори за възлагане на обществена поръчка за
доставка на 9500 специализирани устройства за електронно
машинно гласуване.
Преди малко ние взехме решение за сформиране на
комисията. В докладната записка се казва, че в комисията, която се
сформира, може да има и външни членове, които да вземат участие в
нея. Предлага се да бъдат сключени договори с участниците,
външни членове на комисията, а именно
В. Ю.,
К. Г. – служители в администрацията на Министерския съвет, и
Ю. Т. – служител в „Информационно обслужване” АД, както и
двамата участници от Обществения съвет, а именно Дончо Пачиков
и Росица Матева.
Предлагам да вземем решение да бъдат сключени договори с
тези участници в комисията, като цената на договора да бъде в
съответствие с миналогодишните договори, които бяха сключени,
съгласно Договор № 21 от 16 април 2019 година.
Моля за протоколно решение в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на господин Войнов да приемем
протоколно решение за сключването на договори с външните
експерти.
Моля, процедура по гласуване на докладната записка в тази й
част с оглед на това да бъде назначена и комисията, тъй като знаете,
че договорите следва да бъдат сключени преди заповедта, така както
е и констатацията на Сметната палата.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
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Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е докладна
записка от директора на дирекция „Администрация” с вх. № ЦИК09-176-7 относно отчитане на извършените дейности по граждански
договори от В. Ю. и К. Г.
във връзка с
провеждане на състезателна процедура с договаряне за възлагане на
обществената поръчка за доставка на 9600 устройства за машинно
гласуване.
Съгласно гражданските договори В. Ю.
и
К. Г. са представили отчети за извършените от тях дейности
съгласно предмета на договора. Същите са представили становище
по документацията, както и са изготвили решения на възложителя и
обявление за поръчката по форма на Агенцията по обществени
поръчки.
По бюджета на ЦИК има налични средства за извършване на
плащанията по договорите. Предлагам Централната избирателна
комисия да одобри изпълнението на работата по гражданските
договори, след което да се извърши плащането по тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на господин Войнов. Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма.
Господин Войнов, продължете със следващия доклад.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-512
от 26 ноември 2020 г.
Писмото
е от М. М. от
Българския институт по стандартизация и е относно публикуваната
документация за обществена поръчка за доставка на специализирани
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устройства за машинно гласуване. В условията за изпълнение на
поръчката е записано, че изпълнителят трябва да прилага система за
управление на сигурността на информацията, съответстваща на
стандарт IN ISO 27 000 или еквивалентен. Според господин М.
стандарта, по който се правят одити и се издават сертификати е
различен.
Във връзка с горното предлагам да възложим на Николай
Желязков да извърши проверка по конкретното вписване на
стандартите и да даде писмено становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на господин Войнов. Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма.
Друг доклад имате ли, колега Войнов? Нямате.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, господин председател.
Колеги, докладвам ви, че със съответните входящи номера в
Централната избирателна комисия е пристигнал преводът по
протоколно решение на Централната избирателна комисия, а именно
„Алтернативни методи и договорености за гласуване. Ползи,
рискове и практически съображения в светлината на
международните стандарти и добрата практика, включително и в
контекста на пандемията Ковид 19”.
Припомням, че по решение на Централната избирателна
комисия аз, колегата Цанева и колегата Димитров участвахме в
годишния семинар, посветен на изборите, организирани от Бюрото
за демократични институции и правата на човека на ОССЕ, който се
проведе на 24 ноември онлайн.
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Докладвам, колеги и уважаеми господин председател, за
запознаване и да вземем информацията, която беше наблюдавана от
нас по време на онлайн семинара и тази, която е обективирана в
превода, който докладвах при подготовката на предстоящите избори
с оглед мерките, които трябва да предприемем в контекста на
пандемията за осигуряване на нормално протичане на изборите и
безопасно за живота и здравето на участниците в целия изборен
процес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, моля да се запознаете с материалите от семинара, тъй като те
имат значение за работата на комисиите и провеждането на изборите
в обстановка на пандемия и гарантирането на здравето и правата на
избирателите и членовете на секционните избирателни комисии. Ако
е необходимо, евентуално да бъдат обсъдени в рамките на работна
група.
Колега Цанева, имате думата.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви две грами,
които сме получили, с вх. № ЦИК-04-01-27 и вх. № ЦИК-04-01-29 от
Министерството на външните работи, с които грами ни информират
и съответно и покани от Бюрото за демократични институции и
права на човека на ОССЕ. Информират ни, че ще бъдат изпратени
дългосрочни наблюдатели и външни международни консултанти на
предсрочните президентски избори в Киргистан, които ще се
проведат на 10 януари 2021 г. За сведение.
Докладвам
ви
грама,
получена
от
Постоянното
представителство на Република България във Виена с вх. № ЦИК04-01-28 и писмо от Министерството на външните работи с вх. №
ЦИК-04-01-30. С грамата ни уведомяват, че в периода 1418 декември 2020 г. България ще бъде посетена от Наблюдателна
мисия на Бюрото за демократични институции и права на човека във
връзка с предстоящите парламентарни избори. А в писмото от
Министерството на външните работи ни уведомяват за същото, като
се обръщат към нас да потвърдим готовността за среща и да дадем
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лице за контакт. Срокът е 2 декември. Засега за запознаване и
междувременно да определим такова лица и да изпратим до
2 декември обратна информация. Включени са две дами: госпожа
К. К. и госпожа К. Д., които са съветници по изборни въпроси към
ОССЕ.
Докладвам ви засега за сведение. Ще проуча въпроса и ще
подготвя отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Цанева, нека във връзка с писмото, което докладвахте преди малко,
да потвърдим провеждането на среща, като моето предложение е вие
да поемете ангажимента с оглед кореспондирането и организирането
на самата среща. Предлагам срещата да бъде с цялата Комисията, а
не само с ръководството или представител на Комисията, за да може
всички колеги да се запознаят с въпросите и да може да дадем
адекватен отговор. Доколкото виждам, ще бъдат обсъждани и
въпросите, свързани с предходните доклади и евентуално
предприетите мерки от наша страна в тази насока.
Затова молбата ми е да изготвите писмо-отговор с тези две
уточнения.
Ако няма друго предложение, моля процедура по гласуване
да определим госпожа Цанева за лице за контакт и представител на
Комисията с оглед организирането на срещата.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против - няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Писмо с вх. № НР-21 сме получили от „Би
Ти Ви Медия груп”, които се интересуват защо не са изплатени суми
по медийни пакети в проведения в 2015 г. национален референдум.
Ще бъде проучен въпросът и ще представя на Комисията писмения
отговор в следващо заседание.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря ви,
госпожо Цанева.
Господин Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-793 от 18 ноември
2020 г. Писмото е изпратено от господин Язов, кмет на район
„Южен” относно отваряне на запечатано помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от проведените избори на
27 октомври и 3 ноември 2019 г. Помещението е отворено в
изпълнение на наше Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г.
Извадени са съответните пликове с избирателните списъци от
съответната секция, след което помещението е запечатано с
хартиена лента по определения ред и начин.
Докладвам писмото за сведение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имате ли друг
доклад? Не.
Уважаеми колеги, 15 минути почивка.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам втората част на заседанието. Давам думата на
колегата Войнов в точка „Разни” във връзка с полученото писмо и
необходимостта от извършване на допълнителни проверки.
Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо с вх. № ЦИК-06-512 от
26 ноември 2020 г. от господин М. М.
от Българския
институт по стандартизация, в което той сигнализира за допусната
грешка в документацията по обществената поръчка.
След направената проверка се установи, че действително
правилният стандарт, който трябва да бъде вписан в документацията
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за условията за изпълнение на поръчката, трябва да бъде „БДСISO/IES 27 001: 2017”.
Във връзка с горното, предлагам да се направи тази промяна
в документацията за обществената поръчка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението на господин Войнов.
Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване
да бъде извършена промяната в документацията.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма.
Благодаря колеги! Благодаря и за търпението, с което
изчакахте изготвянето на становището.
С това закривам днешното заседание. За следващото ни
заседание ще бъдете уведомени. В момента не го насрочвам с оглед
и преписките, които ще бъдат на доклад.
Благодаря ви.

(Закрито в 14,00 ч.)
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