ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 204
На 23 юни 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
Докладва: Цветанка Георгиева
2. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
3. Доклади по административни преписки.
Докладват:

Росица Матева, Севинч Солакова,

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Силвия
Стойчева, Красимир Ципов и Гергана Стоянова
3а. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Георги Баханов
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Севинч Солакова и Гергана Стоянова
5. Разни.
Докладва: Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Росица Матева, Емил
Войнов, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Георги Баханов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВА: Камелия Нейкова.

2

Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от
господин Емил Войнов – заместник-председател на Централната
избирателна комисия, и госпожа Росица Матева – заместникпредседател.
*

*

*

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добър ден,
колеги!
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
за днес, 23.06.2022 г., с малко закъснение, тъй като имаше проблеми
с видеоизлъчването.
Присъстват 13 членове на Централната избирателна комисия
– има необходимия кворум за провеждане на заседанието.
В платен годишен отпуск е Камелия Нейкова.
Колеги, има качен проект на дневния ред:
1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК с
докладчик Цветанка Георгиева.
2. Машинно гласуване, където ще докладвам аз.
3. Доклади по административни преписки с докладчици
Росица Матева, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Силвия Стойчева, Красимир Ципов и Гергана Стоянова.
4. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици Севинч
Солакова и Гергана Стоянова.
5. Разни, където докладва колегата Димитров.
Има ли предложения.?
КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да включите господин Баханов
към Административни преписки и в нова точка „Доклади относно
искане за изплащане на възнаграждения на ОИК“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Това ще
бъде т. 3а.
Други? Не виждам.
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Моля да гласуваме така предложения дневен ред заедно с
допълненията.
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 и
Цветозар Томов); против - няма.
Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА

В

СЪСТАВА НА ОИК.
Колега Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, в моя папка е
проект на решение за промяна в състава на ОИК – Болярово.
Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-21/21.06.2022 г. от
упълномощен предтавител на Коалиция „БСП за България”, с което
се

предлага

на

мястото

на

ОИК, да бъде назначена Теодора
предложението

са

приложени

М.

К.

Георгиева
заявление

И.

–

член

Апостолова.
от

М.

на
Към

И.

за

освобождаването ѝ като член на Комисията, декларация съгласно
Изборния кодекс (ИК) и копие от дипломата за завършено висше
образование на Теодора Апостолова, както и пълномощно.
Предвид изложеното, предлагам на Централната избирателна
комисия на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2,
т. 1 от Изборния кодекс да
„РЕШИ:
Освобождава като член на ОИК – Болярово, Миряна
Константинова Иванова и анулира издаденото ѝ удостоверение.
Назначава за член на ОИК – Болярово, Теодора Георгиева
Апостолова.
На назначения член да се издаде удостоверение.“
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
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Колеги, чухте доклада. Виждате проекта на решение.
Изказвания по него? Не виждам.
Моля, процедура по 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 и
Цветозар Томов); против - няма.
Решението е № 1183-МИ/23.06.2022 г..
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Уважаеми колеги, на предходното заседание взехме решение
да бъде сключен договор относно съхраняване и поддържане на
акумулаторните батерии. При условията, при които взехме това
решение, те са с по-ниска цена за наем на склад от първоначално
предложената. Въз основа на нашето решение е постъпила
допълнителна оферта от „ЕнЕрДжи Сорс” с вх. № ЦИК-08-22-3,
която е точно с параметрите от нашето гласувано решение.
В тази връзка е изготвена докладна записка от директора на
дирекция „Администрация” – вх. № ЦИК-09-173, с която се предлага
да бъде сключен договор с „ЕнЕрДжи Сорс” на стойностите по
приетото решение от Централната избирателна комисия. Към
докладната записка е приложен и проект за договор, обсъден на
работно заседание. На това работно заседание бяха отчетени някои
неща, които трябва да бъдат коригирани, а именно в цената да бъде
записано: „До 12 837 броя акумулаторни батерии” и единичната
цена за всяка батерия.
Моля, госпожа Елка Стоянова да припомни решенията на
работната среща.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в клаузите, където се уреждат
размерите на плащанията, да се посочат и единичните цени на
съответните устройства – предмет на договора.
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В клаузите по отношение прекратяването на договора да се
добави една, в която се уточнява, че в случай на проведена
обществена поръчка с приключил избран изпълнител, това също да
бъде основание за предсрочно прекратяване на договора без
последици за която и да е от страните поради настъпването на
съответното обстоятелство. Това бяха допълненията, около които се
обединихме.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
това са корекциите, които ще бъдат направени по договора.
Имате думата за други мнения.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване на
договора с направените корекции.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – 4 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов и Севинч Солакова).
Уважаеми колеги, на предходно заседание взехме решение да
бъде сключен договор за инсталиране на уеб базирана телефонна
централа. В тази връзка е постъпило предложение от фирмата,
изпратила оферта, с вх. № ЦИК-00-204. Изготвена е докладна
записка от директора на дирекция „Администрация” с вх. № ЦИК09-164-1, с което във връзка с приетото решение на Централната
избирателна комисия от 16 юни е подготвен проект на договор за
уеб базирана телефонна централа. Приложен е и проектът на
договор. Предлагам да го разгледаме и да одобрим сключването на
този договор.
Обръщам внимание на чл. 5, на който обърна внимание
колегата Гергана Стоянова, че срокът за конфигуриране на софтуера
е 10 работни дни, след като клиентът е предоставил на доставчика
цялата необходима за конфигурацията информация. Може би тук
трябва

да

бъде

променено,

в

смисъл

софтуерът

да

бъде

конфигуриран преди 2 юли, когато ще е необходимо използването
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на тази централа. В точката може да бъде записано „до 10 дни, но не
по-късно от 1 юли 2022 г.”
Други становища? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 2
(Йорданка Ганчева и Красимир Ципов).
Уважаеми колеги, информирам Ви, че във връзка с
частичните избори на 3 юли приключи дейността на екип 1 по
подготовка и параметризиране на бюлетините за гласуване. Вчера с
колегата Димитров и с колегата Георгиев всички електронни
бюлетини бяха прегледани, сверени с хартиените бюлетини, има
пълно съвпадение, така че днес има готовност да започне работа
екип 2.
В тази връзка предлагам да вземем решение от касата на
председателя да бъдат извадени техническите носители, необходими
за инсталиране на машините, а именно флашка за отключване на
машините, флашки с инсталационния софтуер за частичните местни
избори и флашка за проверка на инсталирания софтуер, за което да
се състави приемо-предавателен протокол. Той да бъде подписан от
екип 2, който ще извършва инсталациите на машините. Ако няма
други предложения, предлагам в тази група да бъдем аз, колегата
Димитров и колегата Георгиев.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Има ли информация, постъпила от
екип 1, за приключване на работата? Имаме ли протоколно решение
за определяне на членове, които да прегледат и да одобрят
електронната бюлетина и няма ли Централната избирателна комисия
да го направи? Имаме ли разпечатка от електронната бюлетина във
вътрешната мрежа?
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЕМИЛ
ВОЙНОВ:
Информирани са екип 1 да подготвят доклад. Очаквам до края на
деня да бъде подготвен. Може да направим разпечатка на
бюлетините и тя да бъде качена в мрежата. До края на работното
заседание електронните бюлетини ще бъдат качени, така че отлагам
този доклад за по-късно.
Продължавам с моите доклади. С вх. № ЦИК-09-174 е
постъпила докладна записка от директора на дирекция
„Администрация” относно сключване на граждански договори с три
външни лица, които да подпомагат Централната избирателна
комисия по подготовка на техническото обезпечаване при
произвеждането на частичните избори за кметове на 3.07.2022 г. На
предходно работно обсъждане говорихме за 4 лица, с които
евентуално да бъдат сключени договори, но едното лице се е
отказало, така че се предлагат три лица, с които да бъдат сключени
договорите. Те са представили CV, представен е и проект за договор.
Той е стандартен, само предметът на договор е изменен в
съответствие с дейностите, които ще извършват. Изготвен и
контролен лист. Възнаграждението е 800 лв. за първи тур и 800 лв.
при евентуален втори тур. Моля да се запознаете.
Има ли становища?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – 3 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева и
Севинч Солакова).
Уважаеми колеги, докладвам писма, постъпили от ОИК във
връзка с частичните избори, с които ни уведомяват дали са
определили технически лица за обслужване на машините и за
лицата, които ще получат машините за гласуване преди изборния
ден. Това са вх. № ЧМИ-15-65-3 от ОИК – Дулово. С него ни
изпращат предложение за техническо лице за поддръжка на
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машините; вх. № ЧМИ-15-65-2 от ОИК – Бяла, с което ни
уведомяват, че не могат да предложат техник; от Нова Загора – МИ
15-65-5 – там също не могат да предложат; Ракитово – ЧМИ 15-65-4
– предлагат 6 лица; от Дългопол са писма с вх. № ЧМИ-06-62-7,
ЧМИ-06-61-2 и ЧМИ-06-66. С тях ни уведомяват, че са подсигурили
един техник и за лицата, които ще получат машините. В писмото ни
уведомяват за броя избиратели в избирателната секция. Докладвам
писмата за сведение като лицата, предложени за техници, ще бъдат
подадени на екип 3.
Получили сме писмо с вх. № ЦИК-04-02-10 от Главна
дирекция „Жандармерия”. С него ни уведомяват, че във връзка с
наше писмо са създали необходимата организация за допускане до
склада на лицата за извършване на профилактика на климатичните
системи. Докладвам за сведение. Това са докладите.
Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви във
връзка с предходен доклад, че ОИК – Струмяни, изпрати протокол
от проведеното заседание на 16.06.2022 г., което беше необходимо,
за да се комплектува административната преписка. Подписан е
протокол, изпратен по електронна поща. Смятам в следващото
заседание да докладвам и да Ви предложа проект на решение, тъй
като след комплектуване на административната преписка няма да е
изтекъл срокът, в който трябва да се вземе решение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ:

Следващ

докладчик е госпожа Солакова.
Моля госпожа Матева да води.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За частичните избори на 3 юли
2022 г. въз основа на получените писма в Централната избирателна
комисия от ОИК и от общинските администрации има изготвена
обобщена справка за отговорните лица за получаване на хартиените
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бюлетини. Предлагам този списък да бъде изпратен на Печатницата
на БНБ. Проектът на придружителното писмо е във вътрешната
мрежа.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложението на колегата Солакова? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за изпращане на списъка с
отговорните лица за получаване на хартиените бюлетини заедно с
придружителното писмо.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против - няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам общо всички
писма, за да не Ви губя времето с посочване на входящите им
номера. Получили сме от общинските администрации заявки за
отпечатване на хартиените бюлетини за частичните избори на 3 юли.
Всички писма са във вътрешната мрежа. Докладвам ги за сведение.
Докладвам и писма относно одобряването на графичния файл
с образеца на бюлетината за частичните избори. Докладвам и всички
писма, които сме получили, за упълномощаване на двама членове от
ОИК за получаване бюлетините, те са едновременно и за получаване
на машините, както и информация от общинската администрация за
оправомощени със заповеди от кметовете на общини длъжностни
лица за получаване на бюлетини, съответно машините от ЦИК.
Както казах по повод изпращането на информацията до печатницата,
обобщената справка е във вътрешната мрежа – за сведение на ЦИК.
Представям Ви докладна записка

с вх. № ЦИК-09-

111/22.06.2022 г. относно подновяване на удостоверение за
електронен подпис. Посочено е, че на 23.06.2022 г. изтича срокът на
валидност
на
името
на
М.
Р.
–
главен
юрисконсулт в администрацията на ЦИК, на 1.07.2022 г. изтича
срокът на валидност на издаденото на името на Ж. П. – касиерсчетоводител в администрацията, и на 16.07.2022 – на главен

10
юрисконсулт Н. Ж. В докладната записка са посочени
дейностите, които изпълняват и които са възложени на тези
длъжностни лица от администрацията на Централната избирателна
комисия. С оглед на сключения Рамков договор № 6 от 20.06.2022 г.
с „Информационно обслужване” АД (ИО) за издаване, подновяване
и управление на такива квалифицирани удостоверения за
квалифициран електронен подпис при преференциални условия и
цени, необходимите средства за електронен подпис за една година
ще са необходими средства в размер до 10,00 лв. с ДДС по §10-20-10
„Други външни услуги”. По бюджета на Централната избирателна
комисия са налични финансови средства.
Предлагам да одобрим и да

изпратим

писмо

до

„Информационно обслужване” АД за удължаване срока
валидност на издадените квалифицирани устройства

на
за

квалифициран електронен подпис на тримата служители от
администрацията на ЦИК.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против - няма.
Колеги, по тази точка давам думата на колегата Баханов за
спешен доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, в предходното заседание Ви докладвах вх.
№ НС-04-02-118/13.06.2022 г. От „Икономическа полиция” желаят
данни за лице, дали е било регистрирано като кандидат за народен
представител във всички избори след 4.04.2021 г.; от коя
политическа партия и формирование е бил включен. Предлагам
писмо до изпълнителния директор на „Информационно обслужване“
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АД да направят справка и да ни отговорят в спешен порядък. Като
получим отговора, да го върнем на „Икономическа полиция”,
Областна дирекция на МВР – Пловдив. Писмото до
„Информационно обслужване“ АД е качено във вътрешната мрежа.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
Благодаря. Колеги, становища? Не виждам.

МАТЕВА:

Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо с вх. № ЦИК-04-32/22.06.2022 г. от правителствен агент
Владимир Обретенов. Той участва в работната среща по повод
изпълнението на две решения на Европейския съд по правата на
човека.

Присъстваха

служители

от

Дирекция

„Процесуално

представителство на Република България пред Европейския съд по
правата на човека” на Министерството на правосъдието на 17-ти.
Докладвам за запознаване. Иска се да им бъде предоставен протокол
от проведената работна среща. Нямаме такава практика в
Централната избирателна комисия. Искам да го обсъдим на работна
група и тогава да приемем решение. Докладвам Ви го за
запознаване.
Докладвам две писма, които сме получили от СДВР с вх. №№
НС-04-02-136 и НС-04-02-135/22.06.2022 г. Докладвам Ви ги в
момента, за да сте наясно във връзка с проблеми по проверките,
които се извършват в СДВР.
По едната преписка

извърших щателна

проверка

на

изпратеното писмо на 20.04.2022 г., с което сезираме Софийска
районна прокуратура за установени нарушения при извършване на
проверката от

ГД ГРАО. Прегледах приложенията. Оказа се, че

12
едното писмо касае лице, което изобщо не фигурира в приложението
към писмото до Софийска районна прокуратура.
По второто писмо – имам чувството, че всички писма, които
получаваме от СДВР, са написани автоматично: в момента, в който
им се възложи проверка, с искания задължително: в коя секция е
гласувало лицето, да се предоставят избирателните списъци, да се
предостави информация за членовете на СИК и т.н., подавало ли е
заявление за гласуване извън страната, ако има данни, че лицето е
гласувало извън страната.
В този смисъл забавям преписката и ако се наложи, моля и
работна група да се проведе за обсъждане на този въпрос, за да
можем да информираме по всяко едно писмо с конкретна
информация, да обърнем внимание и на Софийска районна
прокуратура, защото на този етап установявам проблеми и
възникнали

недоразумения

точно

със

Софийска

районна

прокуратура. В тази връзка може би ще прекратим по-нататъшната
кореспонденция и със СДВР. По този повод забавяме изпращането и
сезирането на компетентните районни прокуратури и по повод
установени нарушения при гласуването на изборите на 14 ноември,
съответно новият избор за президент на 21.11.2022 г, с оглед да
можем още от първоначалното писмо, с което ги сезираме, да
ограничим възможностите за последваща кореспонденция, тъй като
ЦИК прави всичко необходимо да предостави цялата налична
информация, която е при нас, включително и обяснителната част.
Поради това считам, че не се налага последваща
кореспонденция със СДВР или други РУ на МВР за доизясняване
или изпращане на документи, защото ние сме изпратили в първото
писмо до районната прокуратура всички документи, с които
разполагаме – дали са оригинали или заверени копия, в зависимост
от това какви документи има при нас, с уточненията, че например
избирателните списъци на гласувалите в страната се намират в
общинските

администрации.

За

сведение

докладвам тези две писма на заседанието.

и запознаване

Ви
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Следващ докладчик в тази точка е колегата Димитров. Заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Разпределена ми е докладна записка от директора на
дирекция „Администрация”, свързана с предложение да бъдат
удължени договорите с „Информационно обслужване“ АД. Касае се
за Договор № 29 и Договор № 30. В моята папка са двата договора,
които са действащи към момента. И двата изтичат на 24.06.2022 г.,
въпреки че са сключени на 30.06.2021 г. Предложението на
директора на дирекция „Администрация” е да бъдат сключени
отново договори при същите условия на същата цена – 29 520 лв. за
всеки от тях.
Първият договор е за управление на съдържанието и
техническа поддръжка на системата за видеоизлъчване и
съхраняване на архив с видеозаписи, както и съдържанието на
официалната интернет страница на ЦИК.
Вторият договор е за осигуряване на пространство на
собствените

интелектуални

сървъри

на

„Информационно

обслужване“ АД, управлението на 320 електронни пощенски кутии в
домейна cik.bg по заявка на ЦИК, както и защити от DDoS атаки. На
работното заседание беше отбелязано, че е добре да бъде допълнена.
Докладната записка е подкрепена от А. К. като
главен експерт по ИКТ, И. В. – юрисконсулт, и Г. М. –
като счетоводител.

Към

докладната

записка

е

приложен

и контролен лист, за да се удостовери законосъобразността относно
поемане на задължение в размер на 70 848 лв. в „Разходи за външни
услуги”, „Други външни услуги”. Финансовият контрольор е
подписал контролния лист.
Тази докладна записка има предистория. Има проект на
договор, който не сме разглеждали подробно. Появи се проблем с
това, че в поддръжката на страницата има проблем с функцията
„търсене” – „research”. Не знам какъв е статутът на договори, които
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преди това са били сключвани на 30-то число, но започват да
действат от 24-то число.
Ще допълня доклада с евентуалното предложение на
господин К. относно Договор № 29, в който дейностите, които
ще извърши „Информационно обслужване“ АД, не включват
специални изисквания към услугата „търсене”. По този договор няма
или не са постъпвали бележки. Броят на 320-те пощенски кутии в
домейна ЦИК най-вероятно се отнася и до всички останали комисии,
затова числото е толкова голямо, освен пощенските кутии на всеки
един от нас. Двата договора са в моята папка.
Извън папката за днес с вх. № ЦИК-00-200 най-долу е
папката, която съдържа всички разменени кореспонденции с
„Информационно обслужване“ АД, както и самите проекти на двата
договора. Предлагам да отложим гласуването, докато не бъде
коригирана частта, наречена „дейности” в Договор № 29 – т. 3
от чл. 1.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Благодаря, господин Димитров.
Ще си позволя най-напред аз да взема отношение. Ние
всъщност нямаме предложени проекти на нови договори, които да
бъдат сключени, за да можем, включително в предмета на договора,
който Вие предложихте, да добавим определени дейности, които
преценим.
Прави ми впечатление, че в докаладната записка е записано,
че и двата договора, които се предлага да се сключат с
„Информационно обслужване“ АД, са на стойност 29 520 лв. всеки
един от тях, докато в контролните листове се дава мнение за
законосъобразност за сключване на договори и поемане на
задължение в размер на 70 хил. за всеки поотделно.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Едното е без ДДС, другото е с
ДДС.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
29 хил. лв. ДДС трудно става 70 хиляди.

РОСИЦА

МАТЕВА:

На
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Има два контролни листа по докладната записка, единият е
отделно във Вашата папка, другият е в самата докладна. Може и
един контролен лист да има за двата договора за повече от
70 хил. лв. Аз бих предпочела да имаме становищата на
юрисконсултите на администрацията и на счетоводството не е ли
необходимо провеждането на обществена поръчка, различна от
цитираната в контролния лист, различен ред от цитирания в
контролния лист. В контролния лист е цитиран чл. 20, ал. 4, т. 3 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП), където има едно
приложение. Не е ясно по коя част от приложението се предлага да
се сключи такъв договор. Още повече, след като договорите според
становището на администрацията изтичат на 24 юни, аз не виждам
защо трябва ЦИК да бъде притискана на 23 юни да вземе решение.
По тези договори би трябвало да има определен служител на
Централната избирателна комисия, който да отговаря за тях, и
минимум един месец преди изтичане на срока да бъдем уведомени
за това, че изтичат сроковете на определен договор, за да се обсъди
сключването.
Още повече, предметите на двата договора може би се
припокриват, което също би налагало сключването и възлагането на
такъв договор да стане чрез обществена поръчка, тъй като едното е
поддържането на интернет страницата, част от другия договор е
осигуряване на домейни във виртуалното пространство, пощите са
отделно. Струва ми се, че трябва да имаме становище на
администрацията, че тези дейности са различни и могат да бъдат
сключени по този ред, ще бъде законосъобразно сключването му и
нищо не налага провеждането на процедура за обществена поръчка.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Един детайл: целият доклад е
разкъсан, тъй като най-напред е имало доклад от ЦИК-00-200.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Няма
друг доклад.
Имаше доклад от колегата Солакова, но предполагам, че тя
ще го каже.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
докладът.

В този смисъл е разкъсан

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: И при
колегата Елка Стоянова имаше докладване с такива договори.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в случая няма друга
докладна. Доколкото разбрах, по повод няколко доклада по
постъпили преписки от „Информационно обслужване“ АД стана
ясно, че има възложена задача. Поради факта, че има много
договори, сключени с „Информационно обслужване“ АД, идеята
беше да се направи и предостави обобщена справка на ЦИК в
табличен вид с посочване на предметния обхват на всеки договор,
както и цената по съответнитя договор. Такава информация все още
не е предоставена.
На следващо място, крайно време

е в Централната

избирателна комисия да се изпълнява решението по всеки един
договор да има отговорно длъжностн олице и Централната
избирателна комисия своевременно да бъде уведомявана за
договорите, чийто срок изтича. Това непрекъснато се получава по
повод на постъпили писма, чрез които сме уведомявани от другите
страни по договорите, от контрагентите. В този смисъл да се
допълни докладната записка с посочване на длъжностните лица,
които отговарвят за изпълнението на двата договора, чиито срокове
изтичат.
Видно от датата на сключването и влизането в сила е, че
договорът е слючен и подписан на 30.06.2021 г., но е прието, че
фактическото изпълнение по договора е започнало на 24 юни. От
тази гледна точка докладната при всички случаи трябва да се
допълни. Да се предостави обобщената справка. Тя не е от
предишното заседание като задача, поради което считам, че
администрацията е имала достатъчно време да изготви тази
обобщена справка, включително с посочване на длъжностните лица,
които отговарят за изпълнението на тези договори.
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Трябва да стане ясно подстраницата на ОИК по силата на кой
договор се изпълнява. Да се възложи това изпълнение, за да сме
наясно, че Централната избирателна
поддържането на тези страници.

комисия

е

обезпечила

По повод на ОИК, видяхте в края на предходните избори
поради проверката по предоставяне информация по изпълнението на
договора под формата на отчет и извършена проверка в ЦИК се
оказа, че видеоархивът на някои РИК е непълен. Оказа се, че
„Информационно обслужване“ АД като изпълнител по договора
няма задължение да уведомява ЦИК в случаите, в които не се
поддържа и не се излъчва, няма видеоизлъчване на заседанията на
РИК. Ние не можем да сключим още един договор само за това
някой да прави проверка има ли видеоизлъчване. След като има
договор, с който го възлагаме, значи трябва да се изпълни.
Има ред такива неща, включително поддържането на
сраниците на ОИК, пощенските им кутии, реда за връчване на
паролите за тези кутии, електронните подписи. Има доста неща по
тези проекти на договори, които трябва да бъдат изготвени от
администрацията, да бъдат обсъдени на работна група.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ

ВОЙНОВ:

Друг

доклад по тази точка имате ли? Не.
Следващ докладчик втази точка е колегата Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в папка с мои инициали от
днешна дата докладвам две преписки – с вх. № МИ-15-120-9 от ОИК
– Бургас, ни уведомяват за прекратени пълномощия на един
общински съветник и че е обявен за избран следващият в листата.
Докладвам го за запознаване и сведение.
Докладвам преписка с вх. № МИ-15-200-1 също за
запознаване и сведение. Това е приложение, което бях помолила от
ОИК – Каварна, да изпратят по отношение на преписката, която на
предходно наше заседание докладвах, че имат казус, отнесен към
Върховен административен съд, и са упълномощили като външна
услуга процесуален представител. Изпратили са ни писмената молба
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до ВАС и касационната жалба. Докладвам ги за Ваше запознаване и
сведение.
Докладвам две преписки от предходна моя папка с вх. № НС04-02-132-1, която е във връзка с проверка на СДВР. Сега ще ги
докладвам само за сведение, тъй като мисля, че трябва да ги обсъдим
в контекста на предходните доклади, включително на колегата
Солакова. Затова – само за сведение.
Първата е с вх. № НС-04-02-132-1, НС-04-02-119 и НС-04-02132/20.06.2022 г. Всички те касаят извършване на проверка по
отношение на лица. Две от лицата са в секции извън страната,
едното е в страната. Ще ги отложа за следващо заседание с
предложение за окончателни предложения за действия. Подготвила
съм писма до общинската администрация и „Информационно
обслужване“ АД по отношение на част от данните, които се иска да
бъдат събрани. Докладвам сега само за запознаване, за да можем да
обсъдим по-нататъшни общи действия на Централната избирателна
комисия по отношение на такива преписки.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващ
докладчик е колегата Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-14-7/21.06.2022 г.
е постъпило писмо от кмета на община Балчик, което е в изпълнение
на наше Решение № 1244-МИ.
Към писмото са приложени заповед на кмета на общината за
назначаване на комисия от длъжностни лица, протокол за
извършените от комисията действия по отваряне на запечатано
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените избори за народни представители на 11.07.2021 г., а
също така копие от писмо на ОД на МВР – Силистра, в изпълнение
на разпореждане на Районна прокуратура – Силистра, въз основа на
което се е наложило отварянето на запечатаното помещение. За
сведение на Комисията докладвам.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега
Ципов, заповядайте.
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-04-02114/10.06.2022 г. – писмо от IV РУ на СДВР, където във връзка с
прокурорска преписка ни поставят въпроси дали посоченото лице
със съответно ЕГН е било включено в списъците за гласуване извън
страната и дали фигурира в съответния избирателен списък, както и
да представим информация за две СИК в изборите за народни
представители извън страната на 11.07.2022 г. В моята папка ще
видите проект на отговор до началника на IV РУ на СДВР.
Споделям, че има необходимост да обсъдим всички тези преписки,
както предложи госпожа Солакова.
В случая, понеже се поставят конкретни въпроси, молбата е
във възможно най-кратък срок да върнем отговор на IV РУ на СДВР,
предлагам на Вашето внимание този проект на писмо, с което
изпращаме препис-извлечение на всички решения за назначаване на
СИК, както и заверено копие от списък за гласуване извън страната
в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. на съответните
две избирателни секции.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
виждате писмото. Становища? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам писмо с вх. № НС-04-02116 от отдел „Икономическа полиция” на СДВР, с което ни поставят
въпроси

дали

лицето

М.

К.-Ч.

със

съответно

ЕГН

е

подавала заявление за гласуване извън страната, както и въпрос по
отношение състава на СИК, находящи се във ФРГ, Лайпциг.
Изпращаме проект на писмо до СДВР, отдел „Икономическа
полиция”, което ще видите в моя папка от днес, с което даваме
исканата информация, а именно, че лицето няма подадено заявление
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за гласуване извън страната, а именно във ФРГ, Лайпциг за изборите
за народни представители на 11.07.2021 г., както и всички преписизвлечения от решения за назначаване на СИК във ФРГ, Лайпциг.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението на колегата Ципов за отговор. Няма
становища.
Моля, процедура по 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 и Цветозар Томов); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам вх. № НС-04-02117 – отново писмо от началника на „Икономическа полиция”
СДВР, в което иска да предоставим информация за лицето М.
Б. със съответно ЕГН с поставени въпроси дали е подавал
заявление за гласуване извън страната, както и да им бъдат
предоставени препис-извлечения за решенията на Централната
избирателна комисия за назначаване на СИК в Република Турция,
Чорлу, квартал Хавузлар 2 в изборите за народни представители на
11.07.2021 г. Представям Ви преписката за запознаване, както и
искам да Ви уведомя, че в моя папка от днес имам проект на отговор
до СДВР, но и аз смятам, че следва да направим обсъждане на
работна група как да отговаряме за в бъдеще на искания за
получаване на подобна информация от страна на СДВР, отдел
„Икономическа полиция”.
Колеги, докладвам Ви вх. № НС-04-02-131 от 20.06.2022 г. –
писмо от СДВР, VI РУ, с което ни искат информация за лицето
П. Р. П. със съответно ЕГН и адресна регистрация в
гр. София. В моя папка от днес ще видите писмо до кмета на
Столичната община с копие до началника на VI РУ, с което им
изпращаме по компетентност преписката с молба да предоставят
информацията на VI РУ на СДВР.
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ЗАМЕСТИНК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Предлагате отговор до кмета на СО.
Моля, процедура по 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 и Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик е колегата Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
вх. № НС-04-02-130/17.06.2022 г., което е в моя папка от предходно
заседание. Това също е писмо от СДВР отново за предоставяне на
информация. Както бяха и останалите доклади на докладчиците
преди мен, има подготвено запитване до „Информационно
обслужване“ АД по повод исканата от СДВР информация. Аз Ви го
докладвам също за запознаване, като ще предвидя тази преписка да
бъде общо сред преписките, които ще обсъдим на работна група с
оглед на синхронизирани отговори към СДВР. Затова на този етап го
докладвам за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
По т. 3 няма повече доклади.
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикувана жалба, която сме получили в ЦИК с вх. № МИ11-22/22.06.2022 г. Жалбата е от Десислава Тодорова в лично
качество и като представляващ местна коалиция срещу Решение
№ 147-МИ/19.06.2022 г. на ОИК – Борован. Към жалбата е
приложено заверено копие от решение за образуване на местната
коалиция. Посочени са други приложения, които не намирам.
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В опита си да се запозная със самото решение на страницата
на ОИК, както и с протокола, установих, че и жалбата е много дълга,
обемна, както и самият протокол. Помолих за помощ колегите Елка
Стоянова и Росица Матева, доколкото реших, че ще има
необходимост от приемане на решение на днешна дата от ЦИК.
Докладвам Ви жалбата сега за запознаване. Предложението ми е да
изпратим писмо до ОИК. Междувременно се чух с председателката
на ОИК, да я уведомя, че жалбата е постъпила директно при нас, но
ще поискаме от тях комплектуване и изразяване на становище – да
имат готовност. Тя ме уведоми, че ще свика заседание на ОИК в тази
връзка.
След това обаче днес в Централната избирателна комисия
постъпи писмо от ОИК с вх. № МИ-15-284-2/23.06.2022 г. В
изпълнение на Решение № 1134-МИ на ЦИК те ни изпращат за
сведение заверени копия от Решение № 149, а не обжалваното
Решение № 147, и заверено копие на Протокол № 38 от 19.06.2022 г.
Решението, което е обжалвано, е организационно. Касае определяне
на член на Комисията, който да изпълнява функциите на секретар.
Формулирано е решение за избиране на заместник на секретаря, тъй
като във всички случаи, когато отсъства секретарят на ОИК, този
член подписва за секретар решенията и протоколите на ОИК.
На днешното заседание не коментирам въпроса с правния
интерес относно допустимостта на жалбата. Дори Централната
избирателна комисия да приеме, че жалбата е недопустима поради
липса на правен интерес или наличие на правна легитимация на
жалбоподателя, при всички случаи решението следва да бъде
разгледано от ЦИК в рамките на компетентността на ЦИК по
прилагането

на

Изборния

кодекс

и

контролирането

законосъобразността на решенията на ОИК.
В самата жалба, виждате, са посочени

на

процесуални

нарушения и се позовават на противоречия с материалния закон,
както и с целта на закона.
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На днешното заседание Ви докладвам проект на писмо, което
е във вътрешната мрежа, до ОИК, да комплектуват преписката.
Може би да посочим в скоби, че писмото е написано преди да
получим другата преписка в изпълнение на Решение № 1134. В
писмото до ОИК може би в скоби да уточним – без изпратения
протокол. Искам да ги помолим да комплектуват преписката по
постъпилата жалба, като за целта изпращаме копие от жалбата и за
изразяване на становище, тъй като става въпрос за няколко факта, по
които не можем да направим съответните изводи, ако не получим
допълнителна информация от ОИК.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колеги, виждате писмото до ОИК – Борован, с направеното
уточнение – без изпратеното до момента. Не виждам становища.
Моля, процедура по 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 и Цветозар Томов); против - няма.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА: Само да уточня, че преписка с

вх. № МИ-15-284 с приложени Решение № 149 и заверено копие от
Протокол № 38 ги докладвам за сведение на ЦИК, тъй като те са
изпратени в изпълнение на Решение № 1134. Липсва искане за
изплащане

на

възнаграждение,

поради

което

приключвам

преписката.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
В тази точка остана да докладва колегата Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад от
предходно наше заседание преписка с вх.№ МИ-08-18. Има
подготвено правно становище по адм. дело № 928/2022 г. на
Административен съд – Пловдив. На предходното заседание това
становище беше оставено за запознаване. Поради това връщам на
доклад за одобряване на това становище, което процесуалният
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представител, когото сме упълномощили, да може да представи на
предстоящото заседание.
ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Чухте предложението.
Ако няма становища, моля, процедура по 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 и Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, връщаме се в трета точка.
Колега Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-04-02112/09.06.2022 г. Докладвах го и на предходно заседание. От СДВР
пожелаха по отношение на едно лице с посочено ЕГН информация
дали е подавал заявление за гласуване извън страната; информация,
ако има такова гласуване; в списъците на коя СИК извън страната е
било включено лицето. Изпратихме писмо до „Информационно
обслужване“ АД информация относно факта дали лицето е подавало
заявление за гласуване извън страната. С изх. № НС-00-44 от
22.06.2022 г. е получен отговор от „Информационно обслужване“
АД, че в резултат на извършена проверка е установено, че лицето не
присъства в списъка на лицата, подали заявления за гласуване извън
страната.
В тази връзка съм подготвил писмо до СДВР, до зам.началника на ОИП, комисар Г., в което отговаряме на
поставения въпрос. Той иска също така състава на комисията в
Лайпциг, ФРГ. Изпращаме му препис-извлечение от съответните
решения, с които е назначен съставът на СИК в Лайпциг.
Моля да погледнете писмото във вътрешната мрежа. Ако
нямате коментари за изменение и допълнение, да го гласуваме и да
изпратим на СДВР исканите заверени копия от документи. Има
заверени копия от декларации и заверено копие от списъка на
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лицата, гласували в секцията в Лайпциг, където под № 174 фигурира
и въпросното лице.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колеги, виждате проекта на отговор до СДВР.
Ако няма становища, моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС04-02-120/14.06.2022 г. от ОД МВР – Кюстендил, РУ на МВР –
Дупница. Във връзка с извършена проверка желаят да им отговорим
и предоставим информация и документация къде е упражнило
правото си на глас едно лице с ЕГН и точен адрес по време на
проведените на 11.07.2021 г. избори за народни представители в
Република България и да посочим какви нарушения на правилата на
Изборния кодекс са констатирани в нарушение на същия, дали е
упражнявал правото на глас два или повече пъти при изборите и по
каква причина и на какво основание е дописано в допълнителните
списъци към списъка за гласуване извън страната, да им бъдат
изпратени заверени копия на изборните книжа, касаещи лицето
И. Б. Молят за спешност.
Правя предложение и съм подготвил писмо по компетентност
до областния управител на област Кюстендил, тъй като лицето е
посочено с три имена, ЕГН и е от гр. Дупница, посочена е улица и
номер по постоянен адрес. Имате ли други предложения? Ако не, да
го подложите на гласуване, господин Председател.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колега Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, първото принципно нещо,
което виждам, когато изпращаме и препращаме по компетентност,
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би следвало да е с копие до съответния подател на писмото, за да е
уведомен от кой компетентен орган ще получи отговора.
Не виждам писмото до РУ МВР – Дупница, с посочен номер
и не мога да се ориентирам, но ако правилно разбрах, трябва да се
извърши проверка в коя секция е гласувало лицето. Областният
управител не разполага с тази информация. По Изборния кодекс в
областната администрация се съхранява единствено и само архивът
на РИК. Всички избирателни списъци се съхраняват в общинските
администрации в зависимост от изборите, предоставени или на
основание чл. 287, ал. 7 и 8, съответно чл. 445, същите алинеи от
Изборния кодекс. В тази връзка би следвало да изпратим до
общинската администрация.
Това е случай, в който информацията се намира при нас и тя е
част от приложението към първоначалното писмо за сезиране на
Районната прокуратура. Във всички тези случаи трябва да извадим
съответното приложение и да видим в какво се състои нарушението
и в кои секции или в коя секция е гласувало това лице.
Препращането дори може да изключва търсенето на гласуването на
лицето в коя секция се е случило, а направо да посочим това въз
основа на предоставената информация от ГД ГРАО. Аз ще гласувам
против изпращането до областния управител. Би следвало да
изпратим писмо до кмета на община Дупница, включително бихме
могли да посочим в коя секция е гласувало лицето.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега
Баханов.
ГЕОРГИ

БАХАНОВ:

Не

възразявам

по

направеното

предложение – да се изпрати до кмета на община Дупница.
Има и друго предложение – да не изпращаме до ГД ГРАО, а
да направим справка в списъка, изпратен ни от ГД ГРАО за
евентуално двойно гласуване, оттам да извадим необходимите
документи, ако има такива, ако се съдържат в списъка. Така ли да
възприема предложението?
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, това е част от преписката, която
е при нас.
ГЕОРГИ
информацията.

БАХАНОВ:

Вие

казахте

до

ГД

ГРАО

–

Предполагам, че като първоначално информацията е
изпратена от ГД ГРАО до съответните прокуратури, въз основа на
които са започнати проверките, там се съдържа тази информация.
Предполагам, че като е изпратен този списък, са изпратени и
необходимите документи. Защо ни го искат? Те ги имат при тях.
Правим двойни неща. Два пъти ги пращаме.
Уважаеми колеги, с оглед на дискусията и от написаното в
списъка, че лицето е гласувало в чужбина, да се приложи и на какво
основание е дописана допълнителна страница към списъка за
гласуване извън страната, тоест гласуване във и извън страната,
предлагам да отложим преписката. След допълнителна справка в
архива на ЦИК относно това лице, за да установим дали същото е
гласувало извън страната, едва тогава да изпратим писмо до община
Дупница за евентуално гласуване на същото и на територията на
община Дупница по постоянен адрес.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Отлагаме разглеждането на тази преписка.
Други доклади по тази точка имате ли?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-04-02142/14.06.2022 г. имаме писмо от ОД МВР Хасково, РУ –
Димитровград. Молят във връзка с разследване по досъдебно
производство по чл. 168, ал. 1 от НК да им изготвим и предоставим
писмена

справка

за

лицето И.

Г.

с

посочено ЕГН и с

постоянен адрес – дали при проведените на 27.10.2019 г. избори за
общински съветници и за кметове е била регистрирана като
застъпник на кандидатите в кандидатските листи на партия,
коалиция или инициативен комитет. Ако да, съответно за коя
избирателна секция. Предлагам да се изпрати по компетентност на
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ОИК – Димитровград, с копие до РУ – гр. Димитровград, ОД на
МВР – Хасково.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението – писмото да бъде изпратено до ОИК –
Димитровград.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Преминаваме към точка 3а:
ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНИЯ

ЗА

ИЗПЛАЩАНЕ

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Колега Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-27125/8.06.2022 г. – искане, подписано от председателя и секретаря на
ОИК – Благоевград, и подпечатано с печата на същата, за изплащане
на възнаграждение за проведени две заседания на 30 май и на 1 юни
2022 г. и 4 броя дежурства. Описани са подробно в справка за
проведени заседания. На заседанието, проведено на 30 май – вземане
на решение за необявяване на кандидатска листа. Изпратено ни е
копие от решението и протокол от заседанието. Присъствали са
председател, двама заместник-председатели, секретар и 8 членове на
комисията; дежурството, дадено на 31 май от председател, секретар
и един член; заседание проведено на 1 юни от председател, двама
заместник-председатели, секретар и 8 членове; на 1 юни заседанието
е за обявяване за избран следващият в листата общински съветник и
вземане

на

решение

за

установяване

на

административно

нарушение, като са изпратени протоколи на двете решения и
протокол от заседанието. Има дежурство на 2 юни, 3 юни и 6 юни

29
тази година. На 2 юни е за изпращане по поща един брой акт за
установяване на административно нарушение с обратна разписка
ведно с копие на решение и протокол от заседание, проведено на 3
юни – участие в клетва в заседание на ОС – Благоевград, на 6 юни –
получаване на 2 броя акт за установяване на административно
нарушение с обратни разписки като непотърсени и изготвяне на два
броя съобщения за табло и публикуване на сайт на ОИК по чл. 496а
от Изборния кодекс.
Има
становище
през
контролен
лист
относно
законосъобразността на поемане на задължението, изготвен от
счетоводството, както и счетоводна справка за размера на исканите
възнаграждения, които, общо с осигурителните вноски,
са 1859,34 лв. за двете заседания и 4-те дежурства на ОИК –
Благоевград.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухме доклада на колегата Баханов. Има ли становища? Не виждам.
Моля

да

гласуваме

решението

за

изплащане

на

възнаграждението на ОИК – Благоевград.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против - няма.
Преминаваме към последната – пета точка от днешния ни
дневен ред:
РАЗНИ.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, господин Председател.
Колеги, в днешната ми папка има само един вх. № – ЦИК-073-5, който е съобщение, че на 13.07.2022 г., сряда, ще се проведе
уебинарът, организиран от ICPS. Ако някой има намерение и
желание да участва, трябва да се регистрира. Посочен е линк за
регистрация.
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Номерата, които имам да докладвам, са в папката ми от
предходното заседание: вх. № ЦИК-07-53-7 е съобщение-писмо, с
което са ни изпратили протокол от срещата на неформалната група
за изготвяне на сборник с практиките за електронно гласуване.
Срещата беше на 7.06.2022 г. Никой от нас не е присъствал. Ако
някой се интересува по какъв дневен ред текат такива срещи, може
да го погледне на номера, който съобщих.
С вх. № ЦИК-07-66/17.06.2022 г. ни уведомяват, че 19-тата
Европейска конференция на органите, които управляват избори, ще
се проведе на 14 и 15 ноември в Страсбург. Организатор – Съветът
на Европа, Венецианската комисия. Съобщението е: запазете датата.
Имаме писмо с вх. № ЦИК-07-45-9 – благодарствено писмо,
че сме взели участие в срещата на 8 и 9, организирана от
Секретариата на вече несъществуващото АСЕЕЕО. То е адресирано
персонално, разбрали са, че съм участвал.
Имаме съобщение с вх. № ЦИК-07-65 – писмо от
Секретариата на A-WEB, от което добих ясна представа какво е
намерението на Секретариата. Повтарят обявлението, че трябва да
бъде избран заместник-председател на Общото събрание, което ще
се състои в Кейптаун наесен – между 17 и 22 октомври. Избирането
на такъв вицепрезидент, заместник-секретар, не зная точно, това е
сложна структура, означава, че са открили процедура за номинации.
Особеното е, че който поеме такава функция, по съгласие би
трябвало да поеме отговорността за организиране на следващата
обща среща. В момента позицията ще бъде заета от Южна Африка,
където ще се състои въпросната годишна среща.
IFES ни е изпратил молба с вх. № ЦИК-07-64/16.06.2022 г. да
попълним анкета. Не съм я разгледал подробно. Като я разгледам,
ще Ви я докладвам. Имаме известно време. С писмо 07-64/1 ни
известяват, че са удължили срока до 4.07.2022 г., в началото беше до
края на юни 2022 г. Молят ни най-късно до тази дата отговор.
Това са писмата от последното заседание, доклада по които
отложих, защото не бяха спешни.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Връщаме
се в трета точка: Доклади по административни преписки.
Колегата Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Във връзка с предходния доклад за
лице, за което искаха информация бил ли е кандидат за народен
представител в трите избора миналата година, изпратихме писмо до
„Информационно обслужване“ АД и с вх.№ НС-00-46/23.06.2022 г.
ни отговарят, че посоченото лице е било регистрирано като кандидат
в изборите на 4.04.2021 г. за Четиридесет и петото народно събрание
в кандидатската листа на партия БНО под № 106 с Решение на РИК
– Благоевград.
Предлагам да изпратим писмо до ОД на МВР – Пловдив, в
което да отговорим на поставения въпрос.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колеги, чухте предложението за писмо.
Ако няма становища, моля, процедура по 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 и Цветозар Томов); против - няма.
Колеги, прекъсвам заседанието до 14,30 ч.
(След прекъсването.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
продължава заседанието на Централната избирателна комисия.
Връщаме се в точка: Машинно гласуване.
Докладвам Ви постъпил доклад в Централната избирателна
комисия от външните експерти, екип 1, с вх. № ЦИК-00-212 относно
изпълнението на дейностите от екип 1 във връзка с частичните
местни избори на 3 юли 2022 г. В доклада са описани дейностите,
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които е извършил екип 1 по подготовка на електронните бюлетини.
Работата на екипа е завършена. Имат готовност да бъде предадена на
екип 2.
В тази връзка предлагам да одобрим работата на екип 1 и
като второ решение да вземем решение да бъдат извадени от касата
флашката за отключване на машините, флашката с инсталационния
софтуер и флашките за проверка на инсталирания софтуер, като за
това бъде съставен приемо-предавателен протокол между членове на
Централната избирателна комисия и екип 2. Флашката за
отключване на машините да остане в Централната избирателна
комисия и по график, който ще бъде подготвен, членовете на
Централната избирателна комисия да отключват машините за
инсталации.
Имате думата по направеното предложение.
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тази флашка – хубаво, ще се борави с нея
с машините в някакъв отрязък от работно време. А после какво ще
правим с нея? Тя ще се връща обратно в касата ли? Нали правим
някакви действия?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Нямам
нищо против да се връща в касата. Трябва да уточним работното
време на екип 2, тъй като те до доста късно ще работят.
Колегата Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Подкрепям предложението на колегата
Чаушев, но не е казано, че трябва да се прибира в касата в кабинета
на председателя. Има каса и в стаята на директора, но със сигурност
има 3 каси в стаята на отдел „Регистри”. Все в една от тези каси тази
флашка може да бъде прибирана в един плик, върху който да се
подписват членовете на Централната избирателна комисия, които
последно са работили с нея, и на другия ден да бъде изваждана и
предавана на другите членове по график. Минимум двама членове
да се подпишат и това е.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колегата
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с представения доклад
искам да направя няколко отметки, включително да направя
предложение.
Ще започна с предложението. Подписаните сканирани
договори да се публикуват във вътрешната мрежа с експертите,
които осигуряват машинното гласуване на 3 юли 2022 г.
На второ място, когато говорехме за тези договори,
предложението ми беше да бъдем уведомявани своевременно и да
бъдем дори предварително информирани за нещата, които ще се
случват, и за действията, които ще се извършват при необходимост
от вземане на решене на Централната избирателна комисия, защото
ние сме колективен орган. В случая, включително и докладът
съдържа дейност, за която Централната избирателна комисия няма
нито предварително уведомление, нито решение. И нито по
собствена

инициатива,

нито

въз

основа

на

личен

контакт

предоставена информация на отделни членове не освобождава
изпълнителите по договора от предоставянето на информация. Нека
бъдем наясно: предоставянето на информация за дейностите е
различно от представяне на доклад, който е отчитане по
изпълнението на договора. Това са две различни неща. Предаването
на информация на отделни членове не освобождава информирането
на ЦИК като колективен орган.
Лошото ще бъде, ако ние не сме наясно с въпроса, че сме
колективен орган и че органът трябва да бъде информиран, и още
по-лошото – ако нямаме еднаквото виждане по този въпрос.
Съвместно с членовете валидиране на електронните бюлетини за
първи тур нямаме нито решение, с което да сме определили лицата,
които ще извършват тези действия, да са упълномощени, нито днес
има предложение за последващо одобрение. Вчерашния ден, целия
ден съм била тук, не съм разбрала, че такива дейности се извършват.
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Да не забравяме, че имахме един мандат, в който
включително по телефона се осведомявахме за изпратена
информация по имейла и не е нито загуба на време, още повече,
когато член на ЦИК е в самата комисия, да бъде осведомяван за
това, което касае Централната избирателна комисия.
Тъй като става въпрос за изпълнение на договорите, свързани
с машинно гласуване, аз лично предлагам тези срещи и разговори с
изпълнителите по договори да бъдат на работни срещи, на които да
има стенографски протокол.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Съгласен съм с доста от предложенията, които направихте.
Договорите ще бъдат качени във вътрешната мрежа. Ще поставя
задача на екип 2 до края на работния ден да опише действията, които
ще се извършват. Това ще бъде изпратено на всички членове на
Централната избирателна комисия.
Не разбрах само за валидиране на електронни бюлетини
какво имате предвид.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като се отчита, че тази дейност
е извършена съвместно с членове на ЦИК, не помня да имаме
протоколно

решение

за

упълномощаване

за

валидиране

на

електронните бюлетини на определени членове на ЦИК.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Това е
задължение на екип 1 и че членове на ЦИК са присъствали при
валидирането, е тяхна инициатива. На никого от членовете на
Централната избирателна комисия не му е попречено да се качи и да
присъства на работата на екипа. Смятам, че по време на работата на
екип 2 всички членове на ЦИК трябва да проявят инициатива и да
видят как се извършва дейността на екип 2.
Други изказвания?
Ако няма, с така направените уточнения, за които поех
ангажимент, подлагам на гласуване приемането на работата на екип
1 и решение за изваждане на техническите носители, които изброих,
необходими за работата на екип 2 за инсталиране на машините, като
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предлагам приемо-предавателният протокол, с който техническите
носители ще бъдат предадени на екип 2, да бъде подписан от мен,
господин Георгиев и господин Димитров, ако нямате други
предложения. След заседанието предлагам да изготвим график за
отключване на машините от членовете на Централната избирателна
комисия, като след края на всеки работен ден флашката с ънлокера
(unlocker) да бъде заключвана отново в касата. Предлагам пак в
касата на председателя да бъде.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 7 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Любомир Георгиев,
Росица Матева и Силвия Стойчева); против – 2 (Ерхан Чаушев и
Севинч Солакова).
Колеги, има ли още някой с желание да се включи в дневния
ред?
Ако няма, поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам
следващото за вторник, 28 юни 2022 г., от 10,30 ч.
(Закрито в 15,40 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емил Войнов
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Виржиния Петрова

