ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 181
На 30 март 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Машинно гласуване.
Докладват: Емил Войнов и Гергана Стоянова
2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
Докладва: Гергана Стоянова
3. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева,
Димитър Димитров, Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Цветанка Георгиева, Красимир Ципов
4. Доклади по ЗДОИ.
Докладва: Гергана Стоянова.
5. Разни.
Докладва: Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Цветозар Томов, Емил
Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВА: Камелия Нейкова.
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Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано от
госпожа Росица Матева – заместник-председател на Централната
избирателна комисия.
*

*

*

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър
ден, колеги!
В залата сме 8 членове на Централната избирателна комисия
– имаме необходимия кворум и заседанието може да започне.
Предложен Ви е проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване – докладват: господин Войнов и
госпожа Гергана Стоянова.
2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –
докладва госпожа Гергана Стоянова и господин Чаушев.
3. Доклади по административни преписки с докладчици:
госпожа Солакова, аз ще Ви докладвам, господин Димитров, Гергана
Стоянова, Елка Стоянова, Цветанка Георгиева и господин Ципов.
4. Доклади по ЗДОИ – докладва, госпожа Стоянова.
5. Разни с докладчик господин Димитров.
Моля, който не е записан в дневния ред, а има доклади, да
заяви дали желае включване. Не виждам.
Моля, режим на гласуване за приемане на така предложения
проект на дневен ред.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Колега Войнов, заповядайте.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, на
предходното заседание взехме решение да подпишем Приемопредавателния протокол между Централната избирателна комисия и
Смартматик относно получените Трето ниво отдалечени софтуерни
консултации, но се оказа, че документът е заключен и няма
възможност да бъде подписан.
Поради горното сме получили писмо от „Информационно
обслужване“ АД – вх. № ЦИК-06-11-32/30.03.2022 г., с което ни
изпращат нов Приемо-предавателен протокол, който е подписан от
страна на Смартматик и е премахната опцията за заключване на
документа, което дава възможност за подписване от наша страна.
Тъй като вече имаме решение за подписване, мисля, че няма
нужда да се гласува, така че остава за сведение.
Уважаеми колеги, във връзка с необходимостта от
инвентаризация на специализираните устройства за машинно
гласуване, която трябва да започне от 1 април 2022 г., които се
съхраняват в склада на „Карго-партнер“, предлагам да изпратим две
писма: до управителя на „Карго-партнер“, с което да го уведомим, че
от 1 април започваме инвентаризация на машините и за целта е
необходимо да осигурят трансфер на палетизиращи машини до
зоната за обслужване.
След проверка на съдържанието на всеки куфар и изваждане
на батериите от служители на Централната избирателна комисия
следва да извършат въвеждане на серийния номер на всяко СУЕМГ
в складовата система, след което да палетизират прегледаните
СУЕМГ и да ги трансферират от зоната за обслужване.
Уведомяваме ги, че инвентаризацията ще започне на 1 април
и ще продължи всеки работен ден и че следва да бъде осигурен
достъп до склада на определени лица – изброил съм всички членове
на Централната избирателна комисия, и служителите на
администрацията, които са ни подадени от директора на дирекция
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„Администрация“. Разбира се, това е първоначален списък и може да
бъде допълван.
Предлагам да изпратим и писмо до Главна дирекция
„Жандармерия“, с което да ги уведомим, че от 1 април трябва да
осигурят достъп до склада на същите лица, които са и в другото
писмо. Писмата са в моя папка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложените текстове на писма? Не виждам
становища и предложения.
Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на тези
две писма.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с
вх. № ЦИК-08-8/29.03.2022 г. от „Ен Ер Джи Сорс“ и с него ни
изпращат оферта относно съхраняване и поддържане на
акумулаторни батерии.
В офертата е включено складиране плюс проверка и заряд на
всеки четири месеца на всеки акумулатор поотделно, транспорт на
батериите с включено товарене и разтоварване и извънгаранционна
подмяна на батерии с нови. Докладвам писмото за запознаване и
предлагам да го обсъдим на работна група – ЦИК-08-8, след като
уточним дали поддръжката на батериите влиза в гаранционното
поддържане или не.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
в тази връзка Ви предлагам, в папка във вътрешната мрежа
„Инвентаризация СУЕМГ“, да се запознаете с файла в еxcel формат,
който предлагам да одобрим, като информация, която ще се попълва
по време на инвентаризацията.
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Преди заседанието, по време на разговорите със служителите
от администрацията, които ще започнат от 1 април да извършват
инвентаризацията и уточняване на начина, по който ще се провежда
инвентаризацията, коригирахме две от колоните – добавили сме
колона „№ на куфар“, в случай че машината е поставена в друг
куфар, който не носи номера на машината – спомняте си, че имаше
случаи, в които „Сиела Норма“ АД ни информираха за счупени
куфари и са използвали куфари за други машини, които пък по друга
причина не работят. Така че само в случай, че номерът на куфара не
съответства на номера на машините, ще бъде записан и номерът на
куфара, за да се знае коя машина в кой куфар се намира.
Оттам нататък, виждате, ще бъдат посочени всички възможни
допълнителни неща, които могат да се намират в машината:
удължители, батерии, захранващи кабели, кабелна батерия,
страничните паравани и хартиените ролки, като се уточнихме, че за
машините, за които имаме подадена информация, че не работят и са
маркирани, ще бъде посочвана причината – ако е посочената от
„Сиела Норма“ АД причина, а именно, ако се касае за някакви
външни въздействия върху машината – счупване на екран, на
параван или нещо друго, ще бъдат отделяни отстрани, за да може въз
основа на договора да бъде поискано гаранционно обслужване на
тези машини. В забележка ще бъдат записани всички тези неща.
Ако сте съгласни с табличката и със съдържанието й, ще
трябва да я утвърдим.
Моля Ви за становища. Не виждам предложения.
Моля, режим на гласуване за одобряване на този файл като
съдържание, който да бъде използван по време на инвентаризацията
за извършване на самата инвентаризация.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Колеги, в същата папка има и примерен график за работа на
първите екипи от служители, които ще работят от 1 до 10 април. Ще
Ви моля да го одобрим, ако няма други предложения.
Както е посочено – има четири екипа от по двама души,
които ще работят от 1 до 4 април в склада от 10,00 ч. до 16,00 ч.,
като там ще упражняват своите трудови функции. Няма да се налага
да идват или да се връщат в сградата, в която се намира Централната
избирателна комисия.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик в тази точка е колегата Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Ще помоля моят доклад да бъде
изтеглен в края на дневния ред, тъй като все още очаквам да бъдат
качени материалите по доклада.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
преминаваме към
втора точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В
СЪСТАВА НА ОИК.
Колега Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам постъпило предложение
от Калоян Пламенов Петров, упълномощен представител на ПП
ВОЛЯ за промяна в ОИК – Разлог, с вх. № МИ-10-16/28.03.2022 г.
Предлага се на мястото на подалия молба за освобождаване
като член на ОИК – Разлог, Ф.
Р. Х.
да бъде назначен
К.
К.
К. .
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Към предложението са приложени молба от Ф.
Х.
за
освобождаването му като член на ОИК – Разлог; декларация по
чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3 от
Изборния кодекс; копие от дипломата за завършено висше
образование на К. К.
К.
; пълномощно от
представляващия ПП ВОЛЯ в полза на Калоян Петров, което е
налично в преписката за назначаване на ОИК – Разлог.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от
Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да
„РЕШИ:
Освобождава като член на ОИК – Разлог, област Благоевград
Ф. Р.
Х. и анулира издаденото му удостоверение.
Назначава за член на ОИК – Разлог, К.
К.
К. с посочено ЕГН.
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложения проект на решение? Не виждам
предложения по проекта.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Решението е № 1128-МИ/30.03.2022 г.
Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-1015/23.03.2022 г. е постъпило предложение от упълномощен
представител на ПП „Движение за права и свободи“ за промяна в
състава на ОИК – Криводол, като се предлага на мястото на П.
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Д.
С.

– секретар на ОИК – Криводол, да бъде назначена Т.
.
По преписката в оригинал са представени съответните
документи – заявлението от П.
Д.
, за освобождаването му
като секретар от ОИК – Криводол; съответните декларации и копие
от дипломата за завършено висше образование на Т. С.
.
Във вътрешната мрежа може да видите проекта на решение.
Предвид горното предлагам Централната избирателна
комисия да
„РЕШИ:
Освобождава като секретар на ОИК – Криводол, П.
В.
Д.
и анулира издаденото му удостоверение.
Назначава за секретар на ОИК – Криводол, Т.
С.
.
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение“.
Моля да приемем това решение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становище по предложения проект? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Решението е № 1129-МИ/30.03.2022 г.
Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, започвам с
докладната записка, която е във връзка с писмо на Министерството
на финансите – вх. № ЦИК-04-78/08.11.2021 г.
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Всички материали по тази преписка са публикувани във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали, подпапка „Докладна
записка на ЦИК“ – Въпросник и Доклад до Министерството на
финансите по самооценка на системите за финансово управление и
контрол (СФУК).
Докладната записка е с вх. № ЦИК-09-87/22.03.2022 г.
Представени са за одобрение от Централната избирателна комисия
попълнен Доклад и Въпросник за състоянието на системите за
финансово управление и контрол за 2021 г. от Централната
избирателна комисия. Срокът за изпращането съгласно законовите
изисквания е 31 март.
На работна група обсъдихме въпросника и доклада. Отразени
са всички бележки на Централната избирателна комисия от
работната група.
Предлагам да одобрим изпращането на Доклада и
попълнения Въпросник и да упълномощим госпожа Нейкова да ги
подпише.
За целта – електронното изпращане, да определим господин
Ж.
за отговорно длъжностно лице – главен юрисконсулт в
Централната избирателна комисия, като титуляр за работа с уеббазиран модул „Годишно докладване“; да се изпрати копие от тази
заповед – сканирана, в Министерството на финансите, за да се знае
оправомощаването му и след това господин Ж.
да изпрати по
електронен път чрез тази уеб-базирана система Доклада и
Въпросника.
Предлагам да ги гласуваме анблок.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за приемане и одобряване на
действията по тази докладна записка и по този въпросник, както ги
предложи колегата Солакова.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с преместването
на залата, в която се провеждат заседанията на Централната
избирателна комисия, е представена докладна записка с вх. № ЦИК09-93/30.03.2022 г. с приложена оферта от фирма „Рикуест“ – вх.
№ ЦИК-08-7/29.03.2022 г.
По повод на постъпилата оферта е представената докладната
записка заедно с изготвен контролен лист. Стойността по фактурата
е 2 400 лв. без ДДС или 2 880 лв. с ДДС. По параграф 10-20 са
налични средства.
Предлагам да одобрим тази оферта и разход относно
преместването на залата на Централната избирателна комисия.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви Протокол № 1
от 25 март 2022 г. за отварянето на помещение М 40 с цел прибиране
на документи, които се съхраняваха във фоайето до терасата на
3 етаж.
В протокола с вх. № ЦИК-00-92/25.03.2022 г. е описано:
поради неотложност се наложи да се отвори помещението с оглед на
ремонтните дейности в сградата на Народното събрание.
Служителите от администрацията Д.
С.
и К.
П.
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са отворили, преместили са документите – така описани в
11 позиции, и след приключване на работата помещение М 40 е
заключено и запечатано с 2 броя, подписани от администрацията.
Предлагам да приемем протоколно решение за последващо
одобрение на тези действия и в тази връзка, тъй като се налага една
много различна практика в Централната избирателна комисия, да
приемем протоколно решение, с което да възложим на директора на
дирекция „Администрация“ изготвянето на Процедурни правила за
отваряне на помещения, в които се съхраняват изборни книжа и
материали в Централната избирателна комисия със срок може би до
края на месец април 2022 г.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по двете предложения?
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не възразявам по предложението,
но предлагам, ако докладчикът няма нищо против, да ги гласуваме
поотделно, защото аз лично няма да одобря последващи действия на
служители от администрацията.
Моля да бъде разделено гласуването за правилата и
възлагането и за последващото одобрение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други
становища?
Колега Солакова, имате ли против да разделим гласуването?
Колеги, подлагам на гласуване последващото одобрение на
действията на служителите от администрацията, които са прибрали в
това складово помещение материалите, които се съхраняват от
Централната избирателна комисия, и бяха разположени във фоайето
на третия етаж. Поради преместването на цялата Централна
избирателна комисия от това крило на сградата в северното крило се
наложи освобождаването на тази част от сградата.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – 3 (Димитър Димитров, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов).
Подлагам на гласуване следващото предложение на колегата
Солакова – да бъде възложено на директора на дирекция
„Администрация“ да бъдат изготвени Процедурни правила за
отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни
книжа и материали и други материали, които се съхраняват в
Централната избирателна комисия, със срок на изпълнение до края
на месец април.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
проект на писмо – вчера на работна група го обсъдихме, по повод на
писмо-запитване от кмета на община Попово относно срока на
съхранение на изборните книжа и материали съобразно
разпоредбите на чл. 287, ал. 8 от Изборния кодекс от произведените
избори за народни представители през месец април и през месец
юли, тъй като по закон те се съхраняват до следващите избори от
същия вид. Такава аналогична разпоредба съществува и по
отношение на изборните книжа и материали от изборите за
общински съветници и за кметове по чл. 445, ал. 8. Те ни задават
въпроса с оглед на образувани проверки, които се извършват и за
които имат данни, като се има предвид, че и по примерния списък,
одобрен от Централен държавен архив, по отношение на изборните
книжа и материали и с оглед на установената практика изборните
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книжа и материали, които се съхраняват в общинските
администрации, да стават част от учрежденския архив на общината,
а компетентното длъжностно лице в случая се явява кметът на
общината.
В отговора правим уточнението за срока на съхранение,
условията и реда, които следва да се изпълняват по Закона за
националния архивен фонд и подзаконовите нормативни актове по
неговото прилагане, с изричното подчертаване, че преценката и
решението във всеки конкретен случай се взимат от кмета на
общината като отговорно лице. Достъпът до запечатаните
помещения се извършва по реда на Решение № 1244МИ/30.09.2019 г. на Централната избирателна комисия.
Проектът на писмото е във вътрешната мрежа.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, отново на работно
обсъждане, на което разгледахме подробно преписка от извършената
проверка за гласуване в нарушение в частичните избори на
27 февруари и съответно на 6 март – втори тур, разгледахме
подробно преписката до Районна прокуратура – Бургас.
Въз основа на това работно обсъждане разгледахме още две
преписки, които са аналогични: до Районна прокуратура –
Пазарджик, и Районна прокуратура – Сливен. Във всички тези
случаи лицата, за които имаме данни, са гласували по настоящ
адрес, без да са били подали заявление за вписване в избирателния
списък. За всичките тези лица по данни от Национална база данни
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„Население“, до която има достъп Централната избирателна комисия
чрез упълномощени длъжностни лица, се установява, че имат и
постоянен, и настоящ адрес в същите населени места, като по
постоянен адрес адресната регистрация само не отговаря на срока за
уседналост по смисъла на Изборния кодекс в допълнителната
разпоредба на § 1, съответната точка.
В този смисъл, въз основа на обсъждането на работна група,
предложението ми е да не изпращаме до административните
ръководители на районните прокуратури в Бургас, Сливен и
Пазарджик информация за лицата, за които се установява едно и
също обстоятелство – гласували са по настоящ адрес, без да са
подали заявление за вписване и считаме, че в случая не трябва да
сезираме районните прокуратури.
Предлагам да не ги изпращаме – да вземем протоколно
решение в този смисъл.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
чухте предложението на колегата Солакова. Обсъждахме на работна
група този начин на действие.
Има ли някакви други предложения? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за решение на Централната
избирателна комисия да не се изпращат до съответните прокуратури
– Сливен, Бургас и Пазарджик, тези преписки.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Колеги, следващият докладчик в тази точка съм аз.
Докладвам Ви писмо, което се намира в папката на
председателя с вх. № ЦИК-03-7/29.04.2022 г. от администрацията на
Министерския съвет и е в отговор на наше писмо – изх. № ЦИК-036, с което поискахме среща с министър-председателя и с министъра
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на финансите, във връзка с необходимостта да бъдат осигурени
помещения за Централната избирателна комисия, както и
помещение-склад за съхранение на машините.
С писмото, което Ви представих, главният секретар на
Министерския съвет в момента ни информира, че предложението на
Централната избирателна комисия е препратено до министъра на
отбраната за организиране на оглед на конкретен обект и към
момента в Министерския съвет няма постъпила допълнителна
информация.
Припомням,
че
отговорът,
който
получихме
от
Министерството на отбраната, във връзка с това, беше, че
предложеното ни помещение за склад на машините не е с отпаднала
необходимост и ще се ползва от Министерството на отбраната. Ние
сме го препратили на Министерския съвет. Опитах се да се свържа с
господин Божанов, който е главен секретар и е подписал това писмо,
за да изясним случая, но не можах да осъществя връзка.
В момента Ви го докладвам само за запознаване, тъй като е
посочено, че при насрочване на евентуална среща с Централната
избирателна комисия от страна на администрацията на
Министерския съвет ще вземе участие господин И.
Ц.
, който
изпълнява длъжността началник-отдел „Административна и
регионална координация“.
В крайна сметка нашето желание за среща е с министърпредседателя и с министъра на финансите, тъй като проблемът със
сграда, в която да бъде разположена Централната избирателна
комисия, е от десетилетия, бих казала и не смятам, че може да се
реши на ниво администрация на Министерския съвет. В момента Ви
го докладвам за запознаване и за обсъждане на работна група, за да
вземем решение какви да бъдат по-нататъшните ни действия.
Докладвам Ви призовка по административно дело
№ 41/2022 г. на Административен съд – Благоевград, с което ни
информират, че съдебното заседание, насрочено за 30 март, няма да
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се проведе, тъй като съгласно разпореждане на Административния
съд заседанието е пренасрочено за 5 май от 14,30 ч. Докладвах Ви го
за информация и за сведение.
Следващият ми доклад е относно бележки от заседание на
Обществения съвет към Централната избирателна комисия от
вторник – 22 март, с вх. № ЦИК-12-14/24.03.2020 г. – изпращат ни се
работни бележки от последното заседание.
На това заседание Общественият съвет е обсъдил отзвукът от
анализа и бъдещите участия в медиите на членовете на Обществения
съвет. Уточнили са се да пишат до Администрацията на Президента
относно анализа и възможността за среща и сътрудничество по
предложените в анализа теми, да бъде внесено хартиено копие на
анализа до председателя на Народното събрание и всички
парламентарни групи.
Постигнато е принципно съгласие за бъдещ общ документ
след публикуването на резултатите от преброяване на населението –
общ документ, предполагам, че е от различните организации,
членове на Обществения съвет, въпреки че когато има решение на
Обществения съвет, то си е документ на Обществения съвет.
Беше обсъдено Общественият съвет да излезе с позиция
относно предстоящите избори за Европейски парламент с оглед на
съществуващи недомислици в административната рамка и е
уговорено да бъде запазен денят, часът и форматът на срещите,
предполагам на заседанията на Обществения съвет, а именно всеки
вторник от 18,00 ч. в платформата, линк към която е предоставен с
това писмо, като заседанията ще бъдат разредени – на всеки две
седмици по едно. Докладвам Ви го за сведение.
Следващ докладчик – госпожа Стоянова.
Заповядайте, колега Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
постъпило писмо с вх. № НС-04-02-53 от Първо РУ на СДВР, с което
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се изисква да бъде предоставена информация дали две лица са
упражнявали правото си на глас през 2021 г.
В моя папка има проект на отговор, както беше коментирано
и на работна група. Моля да се запознаете с текста на отговора,
който е изготвен и да дадете коментари, ако има такива.
Моля да гласуваме изпращането на отговора.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становища по предложения текст на писмо от колегата
Стоянова.
Не виждам предложения за корекции.
Моля, режим на гласуване за одобряване на писмото.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви писмо,
получено по електронната поща от „Информационно обслужване“
АД с вх. № МИ-00-1, с което ни уведомяват, че ОИК – Разлог, е
изискала от тях информация за датата и начина на обявяване на
техен протокол от проведено заседание на 11 март. Същото това
искане ОИК е отправила и към „Информационно обслужване“ АД
във връзка с получено писмо от Административен съд –
Благоевград, по административно дело 247/2022 г., което беше
насрочено за съдебно заседание на 28 март 2022 г.
В писмото от ОИК – Разлог, към „Информационно
обслужване“ АД, е посочено, че информацията им е необходима за
представяне в съдебното заседание и същата да бъде предоставена
до 25 март 2022 г.
В писмото, което „Информационно обслужване“ АД са ни
изпратили по електронната поща, се съдържа и отговор на
поставените въпроси. Тъй като това заседание на Административния

18
съд, за което е следвало да послужи информацията, е вече отминало
към момента, когато писмото е достигнало до нас за доклад, Ви
докладвам тези писма за сведение и запознаване с тяхното
съдържание.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Следващ докладчик в тази точка – колегата Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. В моя папка има проект
на писмо до „Информационно обслужване“ АД. Бях Ви го
докладвал, но го оттеглих, тъй като решихме, че е по-добре да се
опрости, иначе беше многословно.
Във връзка с анализа, който Централната избирателна
комисия трябва да изработи за проведените през 2021 г. – трикратни
гласувания, се обръщаме към тях със задачата да направят файл.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Димитров, извинявам се, че Ви прекъсвам. Доколкото си спомням,
докладът Ви беше оттеглен, за да бъде обсъдено на работна група
най-напред и след това да бъде взето решение какво писмо да бъде
изпратено и с каква информация.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Писмото беше дълго и обстойно.
Аз го редактирах.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Ще Ви
помоля отново да оттеглите това писмо, защото тогава
председателят водеше заседанието и много ясно си спомням, че
трябваше да бъде обсъдено на работна група, както обсъдихме
останалите текстове, които ще влязат в изготвения анализ.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Оттеглям го, макар че няма кой
знае колко да се промени.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Следващ докладчик – колега Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в днешна папка е писмо, което
не гласувахме в предходното заседание – трябваше да се нанесат
корекции в текста. Това е във връзка с наши вх. №№ НС-04-02-54;
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НС-04-02-55, които са запитване от пето РУ към СДВР с искане за
предоставяне на информация и документи.
Моля да погледнете проекта на писмото. По двете писма е
изготвен общ отговор, тъй като те са в една и съща институция и
смятам, че е целесъобразно по този начин да им се отговори.
Ако нямате други забележки, моля да го гласуваме и да го
изпратим.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложения проект?
Моля, режим на гласуване за изпращането на това писмо,
което е с идентичен текст на гласуваното по доклада на колегата
Гергана Стоянова.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в същата папка има писмо с
вх. № НС-09-36, което е запитване от Окръжна прокуратура –
Разград, Окръжен следствен отдел с искане да бъдат предоставени
избирателни списъци от община Исперих за секции с подвижни
избирателни кутии.
Тъй като проектът на отговор все още не е качен в папката,
ще Ви го изчета, защото предложението е буквално едно изречение:
„Във връзка с Ваше писмо, получено в Централната избирателна
комисия, Ви уведомяваме, че след произвеждането на изборите на
основание чл. 287, ал. 8 и чл. 457, ал. 5 от Изборния кодекс всички
изборни книжа, в това число и избирателните списъци, се
съхраняват за периода до следващите избори от същия вид от
общинските администрации. В тази връзка необходимата Ви
информация може да бъде получена от Общинската администрация
– град Исперих, област Разград“.
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Това е предложението ми за отговор. Изчитам го, за да не
внасям отново проекта за гласуване.
Ако сте съгласни, моля да го подложим на гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря. Колеги, становища по предложения текст на писмо? Не
виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващият докладчик в тази точка е колегата Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
преписка с вх. № МР-06-4/29.03.2022 г., получена от община Девня,
която съдържа всички изискуеми документи съгласно Решение
№ 1244 на Централната избирателна комисия във връзка с отваряне
на запечатано помещение, в което са били прибрани книжата и
материалите от проведения на 27 март 2022 г. местен референдум в
село Падина, община Девня. Докладвам Ви го за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Следващ докладчик – заповядайте, колега Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № ПВР/НС04-02-11/23.03.2022 г. – писмо от Областната дирекция на МВР –
Велико Търново, РУ – Свищов, с което искат да бъде предоставена
информация за девет лица – упражнили ли са правото си на вот при
проведените на 14 ноември избори, както и заверени копия от
списъците, в които гражданите се подписват при гласуване, както е
написано в писмото във връзка с досъдебно производство.
С оглед на това в моя папка от днес ще видите писмо до
областния управител на област Велико Търново, с копие до РУ на
ОД на МВР – Свищов, за да бъде предоставена съответната
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информация във връзка с чл. 296, ал. 5 от Изборния кодекс, според
което изборните книжа и материали се съхраняват от областните
администрации.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложения текст на писмо? Не виждам.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, предлагам корекция – писмото
да бъде адресирано до кмета на община Свищов, тъй като
населеното място, за което става дума – село Морава, е на
територията на община Свищов.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
ние одобрихме проекта на писмото, само че ще бъде изпратено до
кмета на община Свищов.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Изчерпахме трета точка от дневния ред.
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ЗДОИ.
Заповядайте, колега Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка от днешното
заседание в подпапка „ЗДОИ“ е качен протоколът от работата на
комисията, която беше определена с протоколно решение от 28 март
2022 г., за подготовка на документацията във връзка със заявлението
на „Музикаутор“ за достъп до обществена информация. След
постановяване на решението на Административен съд – София-град,
комисията се събра. Виждате протокола, съставен от нейната работа,
като предложението е във връзка с т. 4 от заявлението, където се
изисква предоставянето на сключени договори между Централната
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избирателна комисия и три от медиите, се счита, че следва да бъдат
изпратени писма, в които да бъде изискано съгласие за предоставяне
на исканата информация от трето лице във връзка с чл. 31 от Закона
за достъп до обществена информация, респективно да бъде удължен
срокът по заявлението с 14 дни с цел получаване на това съгласие от
третите лица.
В папката също така са налични текстовете на тези писма,
както и писмо до заявителя, с което го уведомяваме за това
удължаване на срока с цел необходимостта от получаване
съгласието на третите лица.
Моля да се запознаете с текста на протокола и да бъде
подложено на гласуване изпращането на тези писма към посочените
три медии и към заявителя.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становище. Не виждам.
Първо, ще подложа на гласуване удължаване на срока за
отговор с 14 дни на основание чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ и изпращането
на уведомление в този смисъл до „Музикаутор“.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Подлагам на гласуване писмата до трите медии – БТВ медия
груп, „Инвестор. БГ“ и „Нова броудкастинг груп“ за исканото
съгласие като трети лица за предоставяне на тази информация.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев,
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Изчерпахме четвърта точка.
Преминаваме към пета точка от дневния ред:
РАЗНИ.
Заповядайте, колега Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. В папката ми има текст,
който е информация за организацията – онлайн google анкетата на
A-WEB секретариата.
Предлагам да одобрим отговорите, за да ги нанеса в анкетата
– имахме напомняне, че тази анкета не е пристигнала. Тя е съвсем
служебна, нищо, което би трябвало да излиза извън стандартните
параметри – адреси, телефони, представляващи лица, имейл адреси,
дати на предстоящи избори; дали ще имаме някакви специални
събития – теми, по които бихме се включили в планирани уебинари.
Съвсем произволно съм подчертал една от темите, но те са четирипет. Има и опция „други“, ако искаме да посочим нещо специално.
Моля да се запознаете.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Димитров, председателят на Централната избирателна комисия има
личен имейл в Gmail поща и ако ще се посочва личен имейл, подобре да е на председателя на Централната избирателна комисия,
отколкото на служител в Деловодството.
Има посочен имейл на Централната избирателна комисия и
на него ще се изпращат документите.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не мислете, че не съм го погледнал
и не съм опитал. Просто няма такава…
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Димитров, нали не искате да ни кажете, че през имейла на служител
в Деловодството е отворена тази анкета и попълнена или това ни
казвате?
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това Ви казвам, само че не е
попълнена и изпратена. Просто е попълнена чернова, за да се
преведе и да се докладва.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Но е
извлечена като информация през мейла на служителя.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, защото паролата, която няколко
пъти се опитахме да вкараме с видим, невидим и така нататък, не
може да се получи. Нямам представа каква е техниката.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Потърсихте ли съдействието на господин К.
?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, но нямам представа какво е
отговорил, тъй като трябваше да отидем към „Карго-партнер“.
Ще направим още един опит, ако може да се влезе през друга
парола.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Ако в
момента ние одобрим тази информация, тя ще бъде подадена към AWEB през платформата, профилът, който е отворен от служителя на
Централната избирателна комисия.
Колега Димитров, предлагам следното: ако колегите са
съгласни, да се установи има ли създаден в предишни години
профил на Централната избирателна комисия в google – ако не, да
бъде информирана Централната избирателна комисия какви
решения трябва да вземе, за да бъдат създадени такива и
информацията да бъде изпращана само и единствено през
официални имейли или профили на Централната избирателна
комисия, а не през личните такива на служители в администрацията.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам това предложение. Само
да кажа, че ние никога не сме получавали нещо различно на пощата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Въпросът не е до получаването, а за изтеглянето и за подаването на
тази информация.
Заповядайте, колега Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По отношение на последното, не бих
Ви препоръчала да бъдете така категоричен и не се и налага, защото
не е този въпросът.
Аз предлагам винаги, когато се получава едно писмо в
Централната избирателна комисия, да не е работа и задължение на
докладчика да ходи, да пита, да рови, да изисква, да търси, да види
дали е на работа, дали има настроение, дали има възможност в
момента да обърне внимание и така нататък.
По всяко писмо съответното длъжностно лице от
администрацията под ръководството на директора на дирекция
„Администрация“ трябва да предоставя всички данни – че с тази
организация се кореспондира чрез този профил, профилът е
създаден от еди-кое си длъжностно лице, паролата се държи от едикое си длъжностно лице и така нататък.
Съгласете се, че ако някой в момента ни гледа, много ще се
чуди що за орган сме, след като дори елементарна информация не ни
е предоставена и гадаем – може да продължим и с часове да гадаем,
за какво идва реч.
Винаги се чувствам страшно неловко и неудобно да съм част
от такава организация.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
мисля, че това, което и аз казах, се подкрепя от казаното от колегата
Солакова.
Колега Димитров, предлагам да възложите на директора на
дирекция „Администрация“ да обобщи цялата необходима
информация и да бъде предоставена на знанието на Централната
избирателна комисия, за да бъдат взети съответните решения.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще свърша техническата част. Не
погледнахте по същество, но мисля, че няма кой знае какво да се
гледа, тъй като това са служебни параметри на потока на
информация. Преводът е коректен – тези пет теми са посочени като
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възможни: обучение на гласоподавателите, на членовете на
секционните избирателни комисии и така нататък.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Защо е
подчертано само участието в дебати?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е пример, примерно съм го
посочил и е отбелязано с въпросителна. Може и нищо да не
посочим, ако не се интересуваме от уебинари.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Димитров, въпросът ми е следният: така изброени във всичките ли
означава, че ще се включим, или само в подчертаното?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може да се избере едно или повече.
Това е указанието. Това е предложение на Секретариата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам да видим писмото,
което са ни изпратили, с указанието, за да можем да взимаме и
решения, тъй като специално подчертаното е най-неудачно в
уебинар, организиран от A-WEB – да участваме в дебати по промени
в Изборния закон.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ето това изказване беше по
същество. Всяко друго е еднакво равностойно.
Между другото, няма никакво указание освен това, което е
записано в онлайн анкетата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Димитров, за да можем да вземем решение как да гласуваме по
одобряване на това предложени, моля да бъде качена информацията,
както беше поискана от колегата Солакова.
През това време ще Ви докладвам нещо в точка „Разни“ и ще
се върнем към първа точка – Машинно гласуване.
След като е толкова дълъг срокът, нека тогава да остане за
следващото заседание.
Колеги, докладвам Ви, че във вътрешната мрежа в папка
„текущи дела“ е качена информация за двете дела, образувани във
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Върховния административен съд, които докладвах в предходно
заседание. По дело № 2865/2022 г. е насрочено съдебно заседание за
18 април 2022 г. Припомням, това е по жалба на Централната
избирателна комисия срещу решение на Административен съд –
Пловдив, а второто дело е по решение на Административен съд –
Благоевград, по жалба на Централната избирателна комисия. Делото
е № 2854 и е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
15 септември 2022 г. Докладвах Ви го за сведение.
Връщаме се към точка първа: Машинно гласуване.
Заповядайте, колега Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Извинявам се, но оттеглям
заявяването си в тази точка, тъй като все още не са качени от
администрацията материалите по доклада, които трябваше да бъдат
подготвени. Бях информирана от юрисконсулт Ж.
, че се бави
съгласуването на докладната записка и документите, поради което
оттеглям заявяването си в тази точка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
други доклади? Не виждам други желаещи да докладват.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за
5 април 2022 г. от 10,30 ч.
(Закрито в 12,00 ч.)
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