ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 207
На 1 юли 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева и Любомир Георгиев
ПРИСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАТ: Георги Баханов и Елка Стоянова.
Заседанието бе открито в 14,15 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната
избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Дванадесет членове сме в залата – имаме необходимия кворум за
провеждане на заседание.
В отпуск е колегата Баханов и Елка Стоянова.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред, който всъщност
е само от една точка:
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1. Доклади по административни преписки с докладчици аз,
госпожа Матева, господин Войнов, госпожа Ганчева.
Има ли други предложения за допълване на дневния ред?
Господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моля да ме включите в същата
точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други спешни
преписки? Няма.
Моля да гласуваме така предложения дневен ред.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Колеги, ще започна с моя доклад. С вх. № ПВР/НС-009/01.07.2022 г. сме получили писмо от управителя на „Каргопартнер“ ЕООД. Писмото е в моя папка от днешна дата, с което
можете да се запознаете. Свързано е със съхраняването на
устройствата за гласуване.
Във връзка с писмото, което вчера изпратихме на вниманието
на министър-председателя, с копие до министъра на финансите и
копие до „Карго-партнер“, Ви предлагам и това писмо, постъпило в
днешния ден, също да бъде изпратено, като в моя папка Ви моля да
погледнете проект 3281 на писмо във връзка с това предложение на
„Карго-партнер“.
Колеги, запознахте ли се с проекта? Имате ли предложения?
Ако няма предложения по текста, моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
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Във връзка с писмото, което Ви докладвах, от „Каргопартнер“, тъй като на практика това е допълнение към тяхната
оферта от 2 юни, по която, само припомням, че ние изпратихме
писмо, че ще дадем становище след санкцията на министъра на
финансите, каквато нямаме до момента, Ви предлагам да изпратим
писмо до „Карго-партнер“ с копие до министър-председателя и
министъра на финансите във връзка с вчерашните писма, които им
изпратихме, по отношение на прилагането на чл. 6, ал. 3 и чл. 18,
ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с ангажиментите им по
съхранение на машините за гласуване, като в това писмо
Централната избирателна комисия възрази по офертата от 2 юни и
днешното писмо по отношение на направеното предложение за
увеличение на цената за предоставяне на услугите – в този смисъл да
бъде изпратено писмо.
Имате ли друго предложение?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, продължаваме със следващите доклади.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
преписка с вх. № ЦИК-00-173-1/30.06.2022 г., която се намира в
работна папка. Ще Ви моля да се запознаете, сега я докладвам само
за запознаване и за работно обсъждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам
Ви две писма от Т.
Г.
с вх. №№ ЧМИ-23-51 и ЧМИ-2350. Писмата са относно достъпа до CRM системата на техниците,
които ще обслужват машините за гласуване на изборите на 3 юли.
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С второто писмо ни изпраща и презентация на CRM. Въз
основа на тези писма беше проведена работна среща със
специалиста, на която беше обяснено подробно работата със
системата CRM и във връзка с тази работна среща бяха изготвени
корекции в ръководството за работа на техниците, а именно
добавени са задълженията на техник ниво 2 координатори,
изготвени са и стъпки при регистриране на инцидент с техническо
устройство за машинно гласуване, а също така и проект за приемопредавателен протокол, с който експертът предава на Централната
избирателна комисия информацията от Министерството на
електронното управление с данни за регистрация и достъп до
пространството на ЦИК в държавния хибриден частен облак със
съответната парола. Всички тези неща са публикувани в моя папка –
файл „ръководство за работа“.
Предлагам да се запознаете с тях и ако няма забележки,
предлагам да ги одобрим, като ръководството за работа да бъде
изпратено на общинските избирателни комисии; приемопредавателният протокол да бъде подписан от страна на
Централната избирателна комисия от Емил Войнов, Любомир
Георгиев и Гергана Стоянова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първо, по същество. Това е система, с
която се регистрират действия на техници, така наречени второ ниво
техници, контрольори, трето ниво – обсъждахме въпроса, дали да се
включват и ОИК, включително и създаване на акаунти за
Централната избирателна комисия по изявено желание и съответния
списък.
Достъпът до тази система се осъществява именно със
създаването на този тип акаунти, нещо, което го няма в момента.
Има и още едно нещо – тази система е създадена, хвърлена е
на някакъв си облак, получаваме някаква обща парола и така
нататък.
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Стои обаче въпросът: при създаването на тази система и
качването й на този облак каква е функцията на Министерството на
електронното управление и дали при качването на това нещо в този
облак има достъп до тази система, или чрез тази парола, дето я
пишат, е изключена възможността на Министерството да влиза в
някакви си масиви, създавани от Централната избирателна комисия?
Къде е всевиждащото око? Нямам тук уточнение по този въпрос.
Ако ще приемем това нещо, искам категорично да се запише,
че след качването на този облак администраторите от
Министерството на електронното управление нямат абсолютно
никаква визия какво става тук. Не съм много убеден. Искам
категорични твърдения! Казах го и ще го повтарям това!
Електроника, електроника, но да не се изживяват като всевиждащо
око, както правеха едни други. Дотук с възраженията. Категоричен
текст тук!
Второ, решение на ЦИК по отношение правим ли акаунти на
общинската избирателна комисия? Нищо не приемам със желателни
пожелания, аз това го говорих и преди два дни, откъдето тръгна
цялата история. Защото, ако не бях тръгнал, нямаше да стигнем и
дотук, щяхме да си го приемем и не знаехме как ще върви тази
система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако сте
успели да се запознаете с това, което беше предложено, аз бих
предложила поне в стъпките при регистриране на инцидент да се
направи редакция в т. 6, също така ми се струва, че и в т. 5 е
необходима редакция и в т. 7 да се допълни тази справка, която е
предвидена да се изготвя, на кого се предоставя и при чие поискване
се предоставя.
Имате ли други предложения по текста?
Предложението на колегата Войнов беше това ръководство,
след като бъде одобрено, да се предостави на общинските
избирателни комисии и на техниците, които ще обслужват
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машините, като на ОИК ще се изпрати по електронната поща, а на
техниците може да се предостави чрез тази система.
По отношение на създаването на акаунти в системата на
общинските избирателни комисии може би също трябва да вземем
решение.
Колеги, за да няма объркване, нека да ги гласуваме едно по
едно.
Първото предложение беше колегите Войнов, Георгиев и
Стоянова за Централната избирателна комисия да получат от
експерта Т.
Г.
плика с паролата за достъп до тази
система, която ще бъде предоставена в запечатан плик.
Имате ли други предложения?
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз лично не виждам защо трябва да
се определят членове от ЦИК, които да получат един запечатан плик
и какво по-различно има в този плик с една парола, която вече,
разбрахме, че е получена от наш експерт някога в Министерството
на електронното управление.
Ще дам пример с пароли примерно във връзка с гласуването
извън страната. Те се получават в запечатани пликове в
деловодството на Централната избирателна комисия, след което, с
протоколно решение се определя кой да борави с паролата, ще се
смени или по-нататъшното процедиране на този плик. Не виждам
кое е по-специалното в този случай, след като вече, забележете,
експерт е получил без Централната избирателна комисия да е
уведомена парола от Министерството на електронното управление и
на мен лично не ми стана ясно кой за Министерството я е предал и
кой е упълномощил експерта да приеме тази парола.
В този случай не виждам някакви по-специални нужди и
правила да се създават, та, видите ли, трима членове на ЦИК да
приемат един запечатан плик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения
има ли?
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Заповядайте, госпожо Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Ако ми позволите, по изказаното
предложение от докладчика и от други колеги, да допълня към
предложението с колегите Войнов и Георгиев да приемем плика от
изпълнителя със сключения с нас договор, едновременно с това да
бъде определено и непосредствено след получаването на този плик
да го депозираме в касата на Централната избирателна комисия, за
да се съхранява там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения
има ли? Няма.
Моля, режим на гласуване по направеното предложение за
определяне на колегите, които да получат плика с паролата и къде да
се съхранява – в касата на Централната избирателна комисия, която
се намира в зала № 76а.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – 4 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Севинч Солакова).
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах „против“, защото това е
абсолютен тип схема „смокиново листо“. Тази парола е получена, тя
е разпечатана. Сега, след като сме го получили и разпечатили, го
вкарваме в още един плик, представете си, подписваме го, пък и го
оставяме в някаква си каса. Абсурд! Толкова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов,
следващите Ви предложения какви бяха в тази връзка?
По ръководството за работа, което се представи, с
направените допълнения по него, които трябва да се допишат в
стъпките, има ли други предложения?
Ако няма, моля да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир

8
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – 2 (Йорданка Ганчева, Севинч Солакова).
Следващ докладчик – госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам преписка с вх.
№ НС-09-95/30.06.2022 г., като това е писмо от Районна прокуратура
– Шумен, с което ни уведомява, че е образувано досъдебно
производство във връзка с упражняване на активно избирателно
право два пъти за изборите, произведени на 4 април 2021 г. – за
прилагане към съответната преписка с наш изходящ номер по
първоначалното писмо до Районна прокуратура – Шумен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев,
заповядайте с Вашия доклад.
ЛЮБОМИР
ГЕОРГИЕВ:
Докладвам
за
сведение
кореспонденция с „Информационно обслужване“ АД – писмо,
получено по електронната поща. С това писмо „Информационно
обслужване“ АД уведомява Централната избирателна комисия, че са
извършени тестовете за зареждане на данните от предоставените
файлове и тези тестове са установили, че структурата отговаря на
описаната и вече използвана на предходните частични местни
избори. Това е докладът ми – вх. № ЧМИ-23-53/01.07.2022 г., в
папката с мои инициали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с ръководството и писмото до общинските избирателни комисии Ви
предлагам да вземем решение за създаване на акаунти на
общинските избирателни комисии, които ще провеждат частичните
местни избори на 3 юли 2022 г., като това ще бъде посочено и в
писмото, което ще им изпратим, както и акаунти за членовете на
Централната избирателна комисия, за което ще бъде изготвен списък
с имената и електронната поща, който ще бъде предоставен на
експерта Т.
Г.
, за създаването и предоставянето на
съответния колега – в този смисъл е моето предложение.
Имате ли друго предложение?
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Гласувах „против“ не защото съм
против акаунти за Централната избирателна комисия, а затова, че
своеволно, без да има решение на Централната избирателна
комисия, по преценка на изпълнител по договор е създаден акаунт за
член на Централната избирателна комисия, без да има протоколно
решение за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради
изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централната
избирателна комисия.
Следващото заседание е насрочено за вторник, 5 юли 2022 г.,
както Ви е известно. Благодаря.
(Закрито в 15,05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

