ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 262
На 9 декември 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Ерхан Чаушев, Димитър
Димитров
2. Доклади

по

административни

и

административно-

наказателни преписки.
Докладват: Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Георги Баханов
3. Доклад относно писмо на Министерския съвет за
дистанционно електронно гласуване.
Докладва: Бойчо Арнаудов
3а. Доклад по писмо във връзка с обществената поръчка.
Докладва: Бойчо Арнаудов
4. Разни.
Докладват: Бойчо Арнаудов, Таня Цанева,
Димитър

Димитров,

Мария

Бойкинова,

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Николай
Николов, Емил Войнов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева

2
ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Мирослав Джеров.
Заседанието бе открито в 15,15 ч. и председателствано от
госпожа Силва Дюкенджиева – зам.- председател на комисията.
*

*

*

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър
ден колеги. Откривам заседанието на Централната избирателна
комисия.
Колеги, виждате проект на дневен ред за днешното заседание.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Госпожо председателстващ, моля да ме
включите в една точка за доклад за постъпили документи относно
поръчката за машинно гласуване.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: По точка
3а ще Ви включа. Други колеги за включване?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: В точка втора, ако обичате да ме
включите.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В точка първа, моля да ме
включите.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други
колеги за включване в дневния ред? Няма.
Колеги, моля процедура по гласуване на дневния ред с
допълненията.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
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Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Точка първа - Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-330 от
07.12.2020 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение
от ОИК – Разград, за проведено заседание на 03.12.2020 г., на което
са

присъствали

председател,

заместник-председатели

двама,

секретар един и девет членове. На това заседание са определили
процесуален представител по административно дело във връзка с
произведените избори.
Предлагам да се изплати това възнаграждение за това
заседание на ОИК – Разград. По преписката има съответната
счетоводна справка и контролен лист.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря, господин Чаушев.
Колеги, имате ли други предложения?
Моля, процедура по гласуване на протоколното решение за
изплащане на възнаграждението.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-331 от 04.12.2020 от ОИК
–

Крумовград,

възнаграждения

сме
за

получили

проведено

искане

заседание

за
и

изплащане
дежурства,

на
като

заседанието е проведено на 03.11.2020 г., на което са прекратили
правомощия на кмет на кметство, поради смърт. На което заседание
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са присъствали председател, заместник-председатели – двама,
секретар – един, и 9 членове.
На 02.11.2020 г. са проведени дежурства от председател,
заместник-председател и секретар за подготовка на заседанието и
изпращане на съответната справка до ЦИК.
Предлагам да се изплати и дежурството, и заседанието. По
преписката има съответният контролен лист и счетоводна справка.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря, господин Чаушев.
Колеги други предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване на протоколното решение за
изплащане на възнаграждението.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова,

Мария

Бойкинова,

Паскал

Бояджийски,

Севинч

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпило е писмо с № МИ-27-332
от 08.12.2020 г., с което заместник-председателят на ОИК – Кубрат,
е поискал да бъде изплатено едно дежурство на заместникпредседател и член, което е на дата 03.12.2020 г., и едно заседание,
което е на 04.12.2020 г. Дежурството е било във връзка с приемането
на документи за прекратяване на мандата на един от общинските
съветници. На следващия ден на заседанието е взето такова
решение. Общата сума е 767 лв. и 41 ст. с осигурителни вноски. Има
контролен лист и счетоводна справка. Предлагам да одобрим този
разход.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Благодаря, господин Димитров.

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:
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Колеги,

чухте

предложението

за

изплащане

на

възнаграждението на ОИК – Кубрат. Има ли други предложения?
Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова,

Мария

Бойкинова,

Паскал

Бояджийски,

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, преминаваме към точка втора – Доклади по
административни и административно-наказателни преписки.
Господин Чаушев заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-04-02-48/1
от 01.12.2020 г. от Областна дирекция на МВР – Велико Търново,
сме получили искания по отношение на едно лице, гласувало на
изборите, с което ни питат в какво точно се изразява извършеното
нарушение по наш изпратен сигнал. Искат ни да дадем декларацията
на лицето от секцията, в която е гласувало. Става въпрос за изборите
за общински съветници и кметове. И съответно въз основа на какви
наши решения установяваме извършено нарушение. Във вътрешна
папка трябва да има проекта за това писмо, в което уточняваме
нашите решения с посочване на нашия интернет адрес. Изпращаме
исканата декларация и уточняваме точно за какви нарушения според
нас става въпрос.
Предлагам да изпратим писмото с искания документ.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на господин Чаушев.
Има ли други предложения освен предложения отговор до
Областната дирекция във Велико Търново? Няма.
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Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Паскал

Бояджийски,

Севинч

Солакова,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № ЕП-09-527 от 08.12.2020 г.
Районна прокуратура – Момчилград, ни е изпратила постановление
за прекратяване на наказателно производство по отношение на едно
лице гласувало на изборите за членове на Европейския парламент на
26.05.2019 г. При установената фактическа обстановка намират, че
не е било извършено престъпление и следва да бъде прекратено. На
една страница е и няма мотиви. Казват, че видно от справка на
ДМОС – МВР – София, въпросното лице е било регистрирано на
адрес в гр. Гент, Белгия, от 04.12.2018 г. Това което са проучили и
справката, която ни е дадена от ГД „ГРАО“, за да им изпратим ние,
не кореспондират.
За сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма
други предложения. Остава за сведение.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № ЕП-09-84 от 09.12.2020 г.
постановление за отказ за образуване на досъдебно производство от
младши прокурор – Районна прокуратура – Гоце Делчев. Става
въпрос за едно лице с постоянен адрес в Благоевград и настоящ
адрес в с. Огняново от 2003 г. Подава заявление на 19.09.2019 г. по
чл. 36, записано в избирателния списък по настоящ адрес. Същият
боледува от Паркинсон и със съпътстващи заболявания. От три
години е бил на легло и се е грижила съпругата му. Отделно от това
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на 11.10.2019 г. е подал и заявление за гласуване с подвижна
избирателна кутия по чл. 37. Бил е вписан в списъка за гласуване с
подвижна избирателна кутия в община Гърмен, област Благоевград.
Бил е посетен на 27.10.2019 г. от членове на СИК в дома си и там е
гласувал. Установило се е безспорно, че името му в секцията по
постоянен адрес в Благоевград е заличено, с отбелязване „изключен“
в списък по чл. 36, ал. 1 и ал. 2. Тоест, същият не е гласувал по
постоянния си адрес. И Прокуратурата казва, че не са налице
каквито и да било данни, за да се направи основателно
предположение за извършено престъпление от общ характер по
Глава трета, раздел трети, чл. 167 – 169 от Наказателния кодекс,
поради което отказва да образува досъдебно производство.
Предлагам за сведение, с оглед на мотивировката във
въпросното постановление.
Следващото е МИ-09-85 от 09.12.2020 г. от Районна
прокуратура – гр. Велико Търново. Става въпрос за едно лице –
Д. Д.,

упражнило активното си избирателно право

в

с.

Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, област Велико
Търново, като при гласуване е дописан от СИК в допълнителната
страница на избирателния списък в изборния ден. Депозирал е и
декларация, че няма да гласува на друго място и не е гласувал.
Подадени са данни, че е гласувал в секция, различна от секцията по
постоянния и по настоящия адрес и затова е бил и проверяван.
Установило се е при проверката, че същият е бил член на
избирателна комисия в с. Петко Каравелово. Не е гласувал в друга
секция. Според Д., никой не му е обяснил, че трябва да подаде
заявление, че ще гласува на друго място. Понеже бил само член на
СИК заявява, че не е ходил на инструктаж в ЦИК. Никой не му е
обяснил, че не може да гласува по този начин и трябва да подаде
заявление.
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Постоянният му и настоящ адрес е в Полски Тръмбеш.
Гласувал е в с. Петко Каравелово, където е бил член на СИК и
Прокуратурата счита, че не е налице субективната страна. А именно,
че лицето не е съзнавало, че няма право да гласува в избирателна
секция, още повече че същата се намира в същата община, в която е
адресно регистрирано с постоянен и настоящ адрес. Освен това след
попълване на съответната декларация му е било дадено правото да
гласува, поради което няма как като субективна страна да му се
вмени умисъл за извършено престъпление по чл. 168, ал. 1 НК.
Отново счита, че не са налице достатъчно данни за
извършено престъпление от общ характер, поради което прокурорът
отказва да образува досъдебно производство с оглед на изложените
мотиви от прокурора при Районна прокуратура – гр. Велико
Търново. Предлагам това постановление да остане за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на господин Баханов. Има ли други предложения?
Няма. Остава за сведение.
Уважаеми колеги, аз ще ви докладвам. Спомняте си, че на
7 декември в Централната избирателна комисия постъпи жалба от
господин Ч. срещу решение на Централната избирателна комисия.
То е докладвано във вчерашното заседание. Изпратено е във
Върховния административен съд. Има образувано дело. И със свое
разпореждане докладчикът по делото изпрати с вх. № НС-08-2 от
08.12.2020 г. искане да бъдат предоставени документи, с които да се
докаже кога е постъпила жалбата в Централната избирателна
комисия и съответно кога е заведена.
Има изпратено писмо от Централната избирателна комисия, с
което сме предоставили на Върховния административен съд
информация, че жалбата е постъпила по електронната поща, на коя
дата и в колко часа и кога е регистрирана съответната жалба в
Централната избирателна комисия.
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Така че, колеги, моля за последващо одобрение на
изпратеното писмо във връзка с разпореждането на Върховния
административен съд по образуваното дело. Моля, за последващо
одобрение. Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов,

Паскал

Бояджийски,

Севинч

Солакова,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Имаше свързан доклад в тази връзка на госпожа Бойкинова.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, с днешна дата
дойде ново разпореждане от Върховния административен съд с
резолюция да се изпратят незабавно доказателства за датата на която
съобщението за процесното решение е било качено на интернет
страницата

на

Централната

избирателна

комисия.

Това

е

съобщението, което публикувахме на 30.11.2020 г., с което
информирахме, че срокът за подаване на заявления се удължава до
23.59 часа на 07.12.2020 г. поради извършена корекция в
документацията за възлагане на обществената поръчка.
Прилагаме като приложение към отговора на Върховния
административен съд копие от съобщението, от което е видно, че
датата е 30.11.2020 г. Трябва да го изпратим.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на госпожа Бойкинова да изпратим на Върховния
административен съд допълнително доказателства по делото.
Има ли други предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка
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Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка трета – Доклад
относно писмо на Министерския съвет за дистанционно електронно
гласуване.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, на вчерашното
заседание ви докладвах едно писмо, постъпило в Централната
избирателна комисия с вх. № ЦИК-03-06/6 от 07.12.2020 г. Писмото
е от директора на Дирекция „Добро управление“ към Министерския
съвет и е адресирано до Централната избирателна комисия, както и
до Държавна агенция „Електронно управление“. С него ни
информират, че срокът по проекта за изграждане на система за
дистанционно електронно гласуване е удължен до 31.03.2021 г., като
е поискано от нас да се представи план-график с конкретни срокове,
който предвижда съгласуването на техническата спецификация от
ЦИК и обявяване на обществената процедура по ЗОП от ДАЕУ.
В тази връзка съм изготвил едно писмо отговор до директора
на Дирекция „Добро управление“ към Министерския съвет, което се
намира в моя папка в днешно заседание. Моля да се запознаете с
него. Ако има някакви предложения, да ги направите.
Искам да отбележа във връзка с това, че изискват график от
нас, последния абзац от това писмо, с което казваме, че планграфикът за периода до 31 март 2021 г. с конкретни срокове,
отговорности и задължения по съгласуване на техническата
спецификация и обявяване процедурата по Закона за обществените
поръчки следва да бъде предоставен от Държавна агенция
„Електронно управление“, с оглед необходимостта от преработване
на

техническата

спецификация.

След

като

тази

техническа
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спецификация

бъде

преработена

и

бъде

предоставена

на

Централната избирателна комисия, тя ще я разгледа на свое
заседание и ще прецени нейното съответствие с направените
препоръки и законови изисквания.
В тази връзка искам да ви докладвам и едно писмо, което е
пристигнало днес с вх. № ЦИК-00-512/11 от Държавна агенция
„Електронно управление“, с което са ни предложили един график.
Моля, да се запознаете с преписката. Тя също се намира в моя папка
в днешно заседание.
Предложили са ни график, който ще представят и в
Министерския съвет. Искат да им отговорим на поставените въпроси
до утре относно план-графика. Да кажем дали имаме някакви
възражения или предложения. Питат за служители от ЦИК, които ще
бъдат ангажирани с процеса. Аз това сега ви го предоставям за
запознаване. И евентуално на утрешно заседание да изготвим
отговор и да отговорим на Държавна агенция „Електронно
управление“.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин
Арнаудов, да гласуваме писмото, което има като предложение.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Да, постъпиха предложения. Аз съм ги
отразил. Ако няма други предложения, моля да гласуваме писмото
до Министерския съвет.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Писмото е обсъдено на работно
заседание.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов,

Паскал

Бояджийски,

Севинч

Солакова,

Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към точка 3а – Доклад по писмо във връзка с
обществената поръчка.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № ЦИК-06-6/5 от 09.12.2020 г. е постъпил
един документ, който е свързан с обществената поръчка за
закупуване на машини за гласуване. Също така втори документ
ЦИК-06-6/6, двата са идентични, но са въведени с различни входящи
номера, тъй като са подадени от различни хора. Моето предложение
е тези документи да бъдат предоставени на Комисията по
обществената поръчка. Тя да се запознае с тях и да изрази
становище.
Още един документ, входиран в Централната избирателна
комисия с вх. № ЦИК-06-6/7 от 09.12.2020 г., от днес. Това е една
декларация и към нея има същата декларация. Едната е неподписана.
Втората е подписана. Отново тези два документа да бъдат
представени на Комисията по обществената поръчка. Тя да се
запознае с тях и да излезе със становище.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения освен предложението на докладчика?
Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Николай

Николов,

Севинч

Солакова,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – 1 (Паскал Бояджийски).
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Колеги, преминаваме към точка разни.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, получили сме писмо
в Централната избирателна комисия от кмета на община Сандански,
с вх. № ЕП-06-46 от 08.12.2020 г., с което ни изпращат изискуемите
от наше Решение № 1244-МИ документи при отваряне на запечатано
помещение, а именно заповед на кмета за сформиране на комисия и
протокол на комисията по отваряне на запечатаното помещение. За
сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря.
Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ

ЦАНЕВА:

Колеги,

докладвам

ви

писмо

от

Министерството на външните работи, Дирекция „Права на човека“, с
което писмо ни информират, че проучвателната мисия на Бюрото за
демократични институции и права на човека на ОССЕ ще посети
Централната избирателна комисия на 15 декември, вторник, от 10.45
часа.
Докладвам го за сведение. А също така и да бъдат издадени
пропуски за участниците от мисията.
Колеги, докладвам ви отговор, който е качен във вътрешна
мрежа в моя папка, до М. Г. –

генерален

държавен

консултант на Министерството на вътрешните работи на Словакия.
Докладвах ви това запитване преди около седмица. Въпросите също
са качени. Тъй като им предстоят промени в Закона за
предизборните кампании, обръщат се към нас с въпроси, имат ли
период на тишина за публикуване на данни от проучване на
общественото мнение? Има ли период на тишина за предизборната
кампания като цяло? В нашето законодателство е с друга
терминология. Затова отговорът, който ви предлагаме, е да
отговорим съгласно чл. 204, който казва кога могат да се
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оповестяват социологически изследвания, чл. 205 с всичките му пет
алинеи. Член 175 и чл. 182, в които се казва кога не се допуска и при
какви условия предизборна агитация.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
запознахме ли се с въпросите и отговорите? Има ли други
предложения за текста на писмото, което да бъде изпратено?
Колеги, ако няма други предложения за текста на писмото,
моля процедура по гласуване за изпращане на отговора.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай
Николов,

Паскал

Бояджийски,

Севинч

Солакова,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева; против – 1 (Йорданка Ганчева).
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги докладвам ви и ще ви помоля да
погледнете в днешна папка с мои инициали писмо под № 4874.
Писмото е до финансовия и изпълнителен директор на „БТВ медия
груп“.
Получихме писмо от „БТВ медия груп“, с което те твърдят,
че има неизплатени фактури на обща стойност 3592 лв. и 80 ст. по
изпълнени медийни услуги от БТВ, които не са изплатени от
Централната избирателна комисия по време на местните избори
2015 г. по медийни пакети. В случая става дума не за местни избори,
а за националния референдум 2015 г., с двата посочени субекта
участници в националния референдум.
След направена проверка се оказа описаното в писмото, че
първо фактури не са получени в Централната избирателна комисия
от БТВ. Второ, не им е одобрен договор от Комисията, който ни е
предоставен от телевизията, но само за единия субект, а именно за
инициативния комитет. По отношение на партия „Зелените“, за
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което те твърдят, че са извършили медийна услуга, няма представен
такъв договор от БТВ.
Също така казваме, че съгласно наше Решение № 2339-НР от
2015 г. изрично е разписан редът за предоставяне и изразходване на
средствата по медийни услуги. А именно, че след сключване на
договора трябва незабавно, но не по-късно от деня на изборите да се
представят в ЦИК два екземпляра, както и че заплащането на
медийната услуга, предмет на договора, се извършва въз основа на
писмено искане от страната, придружено със съответните съгласно
това наше решение отчетни документи и доказателства по
изпълнение на договора. Такива не са предоставени в Централната
избирателна комисия.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
други предложения по писмото за изпращане до изпълнителния
директор на БТВ има ли? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова,

Кристина

Стефанова,

Мария

Бойкинова,

Николай

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В моята папка има едно кратко
благодарствено съобщение, което е дошло от господин Н. за
сведение. Отговорили сме му. Разбрал е какво сме му отговорили.
Има някакво предложение да се промени достъпът до машинно
четимия вид на протоколите. Това го докладвам за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
заявление за достъп до информация от Т. Щ. Р.,

с

което
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желае да му бъде предоставена информация относно списък на
датите и населените места, в които са произвеждани нови и частични
избори за органи на местна власт (кмет на община, общински
съветник, кмет на кметство) в Република България за периода от 13
октомври 1991 г. до 28 май 1996 г., откогато тези избори се
насрочват с указ на президента и се публикуват в „Държавен
вестник“.
Второ, опис на решенията, номер, дата и за кое населено
място се отнася, на съответните общински избирателни комисии, с
които са насрочвани нови и частични избори за горепосочения
период.
Само ви припомням, че по предишно заявление за достъп до
обществената информация сме указали на господин Р., че
документите, свързани с произведените избори за общински
съветници и кметове за периода 1991 – 1995 г., не се съхраняват в
Централната избирателна комисия. Същите са предадени в
Държавна агенция „Архиви“, Дирекция „Централен държавен
архив“, и съответните регионални дирекции на Държавна агенция
„Архиви“.
Предложили сме на господин Р.,

че може да му

предоставим три тома от бюлетини, в които се съдържат изборни
резултати от произведени частични и нови избори, в резултат на
което отговаряме на господин Р. , че Централната избирателна
комисия не поддържа списък на датите и населените места, в които
се произвеждат нови и частични избори. И с писма със съответните
изходящи номера подробно сме го информирали как може да се
снабди с исканата информация относно произведените нови и
частични избори, въз основа на която може да се състави списък по
зададените от него критерии, тъй като такъв Централната
избирателна комисия не изготвя. За целта също може да ползва и
съответните броеве на „Държавен вестник“, в които се публикуват
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указите. С отговора не съм написала, че е обществена информация.
Отговарям му на писмото. Той така си е цитирал заявлението и аз
така ви го докладвам.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, виждате писмото отговор до господин Р.
Има ли други предложения? Ако няма други предложения,
моля процедура по гласуване на отговора до господин Р.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева), против – 4 (Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Севинч Солакова).
Има решение.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах против изготвянето на списъци
за налична информация по укази на президента за насрочване на
каквито и да било избори е налична. ЦИК не е орган, който да прави
статистически обработки по някакви си критерии, които не
присъстват в Изборния кодекс. Има разлика между обществена
информация, която е налична. А има и изготвянето на списъци,
описи, справки и други действия, които не са законово установени.
Законът за обществената информация прави категорична разлика
между този тип действия.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин
Чаушев, в точка Разни заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № НР-14-2 от
26.11.2020 г. сме получили искане от кмета на община Борино, с
което ни уведомява, че е получил писмо от Държавен архив –
Смолян, и иска от нас съответно решение за предоставяне на
съответните документи с изтекъл срок на отдел „Държавен архив“ –
Смолян.
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Предлагам да изпратим писмо до кмета на община Борино, в
което по стандартния ред да опишем, че всъщност няма нужда от
изрично решение на Централната избирателна комисия. Но той
трябва да си спази действията съгласно наше Решение № 1244, да си
издаде съответната заповед, протоколите. След предаването да ни
уведоми за извършените действия и да ни изпрати съответните
протоколи.
Предлагам да се гласува текстът на писмото.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги
чухте доклада на господин Чаушев. Има изготвен проект на отговор
до кмета на община Борино.
Има ли други предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
№ ЦИК-04-01-31 от 27.11.2020 г. Това е грама от Министерството на
външните работи до Централната избирателна комисия, съответно и
други адресати, с което са ни изпратили заключението от VII
европейска конференция относно изборно право и добри практики в
Европа. С превод ви го докладвам за запознаване и за сведение.
Докладвам ви по съответния вх. № ЦИК-04-01-26/1 от 7
декември

пристигнал

и

коригиран

превод

на

документа

алтернативни методи и уредби за гласуване.
За сведение и за запознаване.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин
Николов, заповядайте.
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, имам два въпроса
в точка Разни.
На първо място, бих искал да ви докладвам едно писмо, което
е постъпило с вх. № МИ-15-530 от 08.12.2020 г. С въпросното писмо
Общинска избирателна комисия – Левски, ни е изпратила цялата
преписка, във връзка с приемане на Решение № 173-МИ от
07.12.2020 г., с което предсрочно са прекратени пълномощията на
кмета на кметство Стежерово. Към писмото има приложени 11
документа. Бихте могли да ги видите.
Докладвам този материал само за сведение дотолкова,
доколкото въпросното решение на общинската избирателна комисия
е прието на 7 декември 2020 г. Все още не е влязло в сила, поради
което няма основание да сезираме президента на републиката. В
този смисъл не е постъпило и официално второ решение от страна на
общинската

избирателна

комисия,

с

което

да

ни

изпрати

материалите за изпълнение на тази процедура. Така че материалът
сега е само за сведение.
Второ, докладвам заявление за достъп до обществена
информация, което е с вх. № ЕП-29-1/1 от 30.11.2020 г., което може
да видите в моята папка от днешното заседание. Заявлението е от
господин И., който вече веднъж ни пита

по същия закон и

поиска информация за предполагаеми нарушители по чл. 350 от
Изборния кодекс за последните два европейски избора през 2014 и
2019 г. Ние предоставихме тази информация, тъй като разполагахме
с нея.
С конкретното питане господин И. иска допълнителни
уточнения, като конкретното му питане е колко от тези граждани
общо са гласували извън страната, съответно колко от тях в коя
държава и в коя точно избирателна секция извън страната. Да се
посочи мястото, не номерът на избирателна секция, където са
гласували. Това са последните два избирателни списъка.
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Аз проверих. Ние разполагахме с такава информация
обобщена. И се установи, че не водим регистри за подобна
информация, поради което ви предлагам във форма на писмо в
рамките на законовия 14-дневен срок, да отговорим на господин И. в
този смисъл. Писмото е изготвено и може да го видите.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Уважаеми колеги, виждате изготвения отговор до господин И.
Има ли други предложения по текста на отговора до господин
И.? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева,

Силвия

Стойчева,

Таня

Цанева,

Цветанка

Георгиева); против –2 (Йорданка Ганчева, Севинч Солакова).
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ЦИК-00-524 от 08.12.2020 г. Писмото е от Product Bulletin и с
него ни информират, че е пуснато производство 14-42 на програмата
Policy Manager, както и версия 14-23 на програмата Client Security и
дават информация за новите неща в тези версии.
Докладвам писмото за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо
Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, направено е
предложение за публикуване на отчета за касовото изпълнение на
бюджета на Централната избирателна комисия и направените
разходи във връзка с Ковид-19, съобразно изискванията на Закона за
публичните финанси и ПМС № 381 от 2019 г. за изпълнение на
Закона за бюджета за тази година.
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Предлагам ви да приемем решение към докладната записка, с
която се прави предложение да са представени всички изискуеми
документи, включително и обяснителни записки, подписани от
главния счетоводител.
Предлагам ви да одобрим предложението за публикуване на
приложените към докладната записка отчетни документи за м.
ноември тази година.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова,

Мария

Бойкинова,

Николай

Николов,

Паскал

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
Уважаеми колеги, тъй като господин Андреев е в отпуск,
моята заповед за заместване е до днес включително, до 9 декември.
Няма как да бъде издадена нова заповед, поради което правя
предложение Централната избирателна комисия от 10-ти до 18
декември да определи за председател госпожа Кристина Стефанова.
Има ли други предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване на протоколното решение за
определяне на госпожа Стефанова за периода от 10-ти до 18
декември 2020 г. да изпълнява функциите на председател на
Централната избирателна комисия.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова,

Мария

Бойкинова,

Николай

Николов,

Паскал

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.
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Уважаеми колеги, аз нямам друг доклад. Има ли други
колеги, които да докладват? Няма.
Закривам заседанието.
Следващото заседание на Централната избирателна комисия
ще бъде уточнено допълнително.
Благодаря ви.
(Закрито в 16,10 ч.)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Силвия Михайлова

