
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 559

 

На 15 август  2017 г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  относно  укази  на  президента  за  насрочване  на 

частични избори.

Докладва: Мария Мусорлиева

2. Проект на  решение относно промяна в състава на ОИК – 

Червен бряг.

Докладва: Румен Цачев

3. Доклад  относно  искане  за  отваряне  на  запечатано 

помещение.

Докладва: Емануил Христов

4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.

Докладват:  Румен  Цачев,  Бойчо  Арнаудов,  Метин 

Сюлейман

5. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват: Катя Иванова, Иванка Грозева

6. Доклади по писма.

Докладват: Росица Матева, Иванка Грозева,

Катя Иванова, Александър Андреев, Метин Сюлейман,

Таня Цанева, Владимир Пенев

7. Разни.



ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, 

Иванка Грозева,  Катя Иванова,  Мартин Райков, Метин Сюлейман, 

Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.  

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка  Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румяна 

Сидерова.   

Заседанието  бе  открито  в  10,50  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на Комисията. 

* * *

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Здравейте, 

уважаеми  колеги!  Поздравявам  цялата  Комисия  с  невероятния 

християнски празник на Голяма Света Богородица! Нека всички да 

бъдем живи и здрави! Много късмет! Да бъдем по-добри едни към 

други,  по-състрадателни  и  по-милосърдни,  просто  да  виждаме  в 

човека срещу нас самия себе си!

Днес всички колеги, които отсъстват, отсъстват по обективни 

причини. Благодаря на всички, които са тук, за да направим кворум!

Предлагам  да  погледнете  дневния  ред  и  ако  имате 

допълнения, да ги направите.

РОСИЦА МАТЕВА: Честит имен на председателстващия от 

всички нас!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря ви 

сърдечно!

Има ли допълнения към дневния ред?

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Моля  да  ме  включите  в  точка 

четвърта  от  така  предложения  проект  на  дневен  ред  –  доклади 

относно искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Разбира  се, 

включвам ви.

Уважаеми  колеги,  моля  да  гласуваме  така  предложения  и 

допълнен дневен ред. Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

Уважаеми  колеги,  моля  ви  да  гласуваме  днес  с  мен  да 

разписва решенията и всички документи като втори подпис госпожа 

Росица Матева. Режим на гласуване, ако няма други предложения.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

Започваме с  първа точка  от дневния ред – доклад относно 

укази на президента за насрочване на частични избори.

Точка 1.  Доклад относно укази на президента за насрочване 

на частични избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

докладвам  ви  писмо  от  администрацията  на  президента  на 

Република България с вх. № ЧМИ-01-33 от 11 август 2017 г., с което 

канцеларията на президента ни уведомява, че ни изпраща преписи от 

укази № 177, № 178 и № 179 от 10 август 2017 г., с които насрочва 

частични  избори за  кмет  на  кметство Ракево,  община  Криводол, 

област Враца, на 8 октомври 2017 г.; за  кмет на кметство Попович, 

община Бяла, област Варна, на 8 октомври 2017 г. с вх. № ЧМИ-01-

34 от 11  август 2017 г.;  и  за  частичен избор за  кмет на кметство 

Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, на 8 октомври 

2017 г., с вх. № ЧМИ-01-35 от 11 август 2017 г.

Заповядайте, господин Цачев по втора точка.
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Точка 2. Проект на  решение относно промяна в състава на 

ОИК – Червен бряг.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  МИ-11-11  от  11 

август 2017  г.  в  ЦИК е  постъпило  предложение от  упълномощен 

представител на коалиция АБВ за промяна в състава на Общинската 

избирателна комисия – Червен бряг, като се предлага на мястото на 

Христина Йонкинска, която е член на ОИК, да бъде назначена Валя 

Димитрова.

Към  предложението  са  приложени  всички  необходими 

документи във връзка с  исканата промяна в ОИК, включително и 

заявление  от  Христина  Йонкинска  за  освобождаването  й  от 

заеманата длъжност в комисията.

Предлагам да приемем  решение, с което да освободим като 

член на Общинската избирателна комисия – Червен бряг, Христина 

Ваньова  Йонкинска  и  на  нейно  място  да  назначим  за  член  Валя 

Христова  Димитрова.  Проектът  на  решение е  в  папката  с  моите 

инициали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

въпроси, мнения има ли? Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

Уважаеми господин Цачев, номерът на решението ви е 4855-

МИ/НР.

Господин Христов,  заповядайте  по  трета  точка –  доклади 

относно искания за отваряне на запечатани помещения.

Точка 3.  Доклад относно искане за отваряне на запечатано 

помещение.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ: Благодаря ви.  Колеги,  във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали има проект за решение 

във  връзка  с  искането  на  кмета  на  гр.  Сандански  за  отваряне  на 
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запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа и 

материали  от  изборите  за  народни  представители  на  5  октомври 

2014  г.,  като  в  писмото  изрично  пише,  че  в  това  помещение  се 

съхраняват само тези материали.

В  тази  връзка  съм  подготвил  решение,  макар  и  малко 

разширено, тъй като в Решение № 1392 не са описани процедурите 

при отварянето, затова използвам и последното решение - Решение 

№4387, точки 20 и 21, за начина на отварянето на помещенията.

Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 

решение,  че  разрешава  достъпа  до  запечатаното  помещение  във 

връзка с извършването на експертиза,  обработване и предаване на 

изборните книжа и материали от изборите за народни представители 

2014 г. на отдел „Държавен архив”, Благоевград, с описание какво 

трябва да изпратят на Централната избирателна комисия – заповеди, 

протоколи  и  другите  необходими  действия,  които  трябва  да 

извършат,  и  да  уведомят  Централната  избирателна  комисия  за 

извършената работа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

ако няма въпроси и мнения, режим на гласуване.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

Уважаеми господин  Христов,  номерът  на  решението  ви  е 

4856-НС.

Заповядайте, господин  Цачев, по  четвърта точка  - искания 

за изплащане на възнаграждения.

Точка  4.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  вх.  № 

ЦИК-27-143  от  9  август 2017  г. искане  за  изплащане  на 

възнаграждение  за  две  дежурства  и  заседание на  Общинската 
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избирателна комисия – Плевен. Първото дежурство е на 4 август. То 

е  дадено  от  председателя  и  член  на  комисията  за  подготовка  на 

заседание, което е проведено на 7  август 2017 г. Заседанието е във 

връзка  с  жалба,  постъпила  в  ОИК  срещу  тяхно  решение,  жалба, 

която е подадена в Административен съд – Плевен, и има резолюция 

на Административния съд за становище от комисията във връзка с 

тази жалба.

На заседанието е прието решение със становище във връзка с 

подадената жалба и образуваното административно дело.

На 8 август е дадено друго дежурство от председателя и член 

на  комисията  във  връзка  с  комплектуване  на  преписката, 

включително и становището, и изпращането й в  Административен 

съд – Плевен. Спазени са изискванията на наше  Решение № 2901. 

Предлагам  да  приемем  решение,  с  което  да  уважим  направеното 

искане  да  бъдат  изплатени  възнагражденията  на  членовете  от 

комисията, участвали в дежурствата и  заседанието. Към искането е 

приложена счетоводна справка и контролен лист.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

Заповядайте, господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ: Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна  комисия  е  постъпило  искане  от  Общинската 

избирателна комисия – Габрово, за изплащане на възнаграждение с 

вх.  МИ-27-140  от  8  август 2017  г.  Искането  е  за  изплащане  на 

възнаграждение за проведено заседание на 7 юли 2017 г., на което е 

било взето  решение № 189-МИ за прекратяване пълномощията на 

общински съветник поради подаване на оставка и за обявяване на 

нов общински съветник от списъка.
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Изпълнени  са  изискванията  на  наше  Решение  № 2901.  На 

заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар и 6 членове. Към искането е приложен и заверен протокол 

от  проведеното  заседание  на  7  юли  2017  г.,  както  и  счетоводна 

справка и контролен лист за предварителен контрол.

Предлагам да бъде изплатено исканото възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-148 от 

14  август 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

искане  от  Общинската  избирателна  комисия –  Ивайловград,  за 

изплащане  на  възнагражденията  на  членовете  на  ОИК  – 

Ивайловград,  за  проведено  заседание на  3  август 2017 г.  На това 

заседание с  решение №  177-МИ  са  прекратени  предсрочно 

пълномощията  на  кмета  на  кметство  с.  Бял  градец,  община 

Ивайловград, на основание чл. 42, ал. 1, т. 13, тоест установено е, че 

лицето е починало.

Към преписката са приложени заверено копие от  решението 

на  Общинската  избирателна  комисия,  както  и  протокол  от 

проведеното  заседание.  Към  преписката  са  приложени  контролен 

лист  за  предварителен  контрол,  както  и  счетоводна  справка  за 

размера  на  исканите  възнаграждения,  с  оглед  на  което  правя 

предложение с  протоколно  решение  да  одобрим  изплащането  на 

възнагражденията  на  членовете  на  Общинската  избирателна 

комисия  –  Ивайловград,  за  проведено  заседание  на  3  август.  На 

заседанието  са  присъствали:  председател,  заместник-председател, 

секретар и 7 членове.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

ако няма въпроси, режим нагла.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

Следващата  точка  четвърта  е  доклади  по  дела,  жалби  и 

сигнали.  Докладва  госпожа Катя  Иванова,  след  това  –  госпожа 

Иванка Грозева. Заповядайте.

Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали.

КАТЯ  ИВАНОВА: Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна  комисия  е  постъпила  препратена  ни  от  Общинската 

избирателна  комисия –  Суворово,  подадена  жалба  от  страна  на 

„Солвей Соди” АД против решение № 172-МР от 24 юли 2017 г. на 

Общинската избирателна комисия – Суворово. Става дума за вх. № 

МР-15-91 от 10 август 2017 г.

С  въпросното  решение №  172-МР  от  24  юли  2017  г. 

Общинската  избирателна  комисия се  е  произнесла  по  подадена 

жалба-сигнал от  Инициативен комитет, представляван от Валентин 

Христов Георгиев, който инициативен комитет е бил регистриран на 

основание чл. 34, ал. 3 от Закона за прякото участие на гражданите в 

държавната  власт  и  местното  самоуправление  за  участие  в 

информационната кампания по въпросите на местния референдум в 

с. Чернево в подкрепа на въпроса на референдума.

Общинската избирателна комисия – Суворово, е приела, че 

тази жалба е основателна и е възложила на кмета на с. Чернево да 

предприеме действия по компетентност съгласно Изборния кодекс. 

Става  дума  за  това,  че  с  въпросното  решение  Общинската 

избирателна  комисия е  установила нарушение на  разпоредбата  на 

чл.  34,  ал.  3  от  Закона  за  прякото  участие  на  гражданите  в 

държавната  власт  и  местното  самоуправление  и  съответните 

текстове  на  Изборния  кодекс,  приложими  на  основание  §  2  от 

8



Преходните и заключителните разпоредби на Закона за прякото участие 

на  гражданите  в  държавната  власт  и местното самоуправление от 

страна  на  „Солвей  Соди”  АД,  които  са  осъществявали 

информационна  кампания  в  нарушение  на  цитираните  правни 

норми.

От  страна  на  „Солвей  Соди”  най-напред  е  бил 

разпространяван един писмен материал, който има отношение към 

въпроса  на референдума,  без  същите да  са  били регистрирани по 

надлежния  ред  да  осъществяват  информационна  кампания.  Този 

писмен материал е разпространяван най-напред сред жителите на с. 

Чернево,  а впоследствие е налице и платена публикация в местен 

вестник „Вести Суворово”, бр. 114, като тази платена публикация е 

била  отпечатана  в  продължение  на  три  поредни  дни,  точно  в 

същинската кампания, предхождаща референдума.

Както казах, с въпросното решение Общинската избирателна 

комисия е приела, че жалбата е основателна и е възложила на кмета 

на с.  Чернево да предприеме необходимите действия.  Срещу това 

решение е постъпила жалба от „Солвей Соди” АД, които считат, че 

решението е незаконосъобразно. Навеждат се доводи за това, че в 

самото  решение  не  са  изложени  никакви  мотиви.  И  вторият 

аргумент,  който  те  излагат,  е  свързан  с  обстоятелството,  че 

областният управител е депозирал жалба пред Административен съд 

– Варна, срещу решението на Общинския съвет за произвеждане на 

местен референдум с посочения въпрос,  по повод на която жалба 

към  настоящия  момент  е  висящо  административно  дело  пред 

Административен съд – Варна. И на трето място, те твърдят, че не са 

осъществявали каквато и да било дейност, която би могла да бъде 

определена  като  осъществяване  на  информационна  кампания  по 

въпросите на референдума.

Колеги, аз предлагам Централната избирателна комисия да се 

произнесе с решение, с което да остави без разглеждане процесната 

жалба,  подадената  от  „Солвей  Соди”  АД  като  процесуално 

недопустима поради просрочие. Както ви казах,  решение № 172 е 
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взето  в  заседание  на  ОИК  –  Суворово,  на  24  юли  2017  г.,  като 

същото  е  обявено  на  интернет  страницата  на  Общинската 

избирателна комисия на посочената дата в 9,51 ч. Жалбата е с вх. № 

00-2 и е постъпила в Общинската избирателна комисия на 31 юли 

2017 г., тоест много по-късно от изискуемия тридневен срок по чл. 

88, ал. 1 от Изборния кодекс.

За пълнота и правна прецизност следва да се отбележи, че в 

съдържанието на самата жалба от страна на „Солвей Соди” АД е 

налице едно признание, че на 27 юли 2017 г. са получили писмо от 

Общинската избирателна комисия – Суворово, с изх. № 00-9 от 25 

юли, нещо, което Общинската избирателна комисия е направила, без 

да й влиза в законоустановените задължения, с което комисията ги е 

уведомила за установеното от тях решение № 172. 

Дори  и  след  27  юли  и  предвид  правилата  за  броене  на 

сроковете  тази  жалба  е  просрочена,  поради  което  ви  предлагам 

проект на решение в този смисъл.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Въпроси? 

Уважаеми колеги, след подробно запознаване и с  благодарност за 

така добре изложения доклад, нека да гласуваме предложеното от 

колегата Иванова. Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

Уважаема колега  Иванова, номерът на решението ви е 4857-

МР. Продължете с доклада си.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, този път ви докладвам 

само за сведение, че във връзка с взетото  решение от Централната 

избирателна комисия № 4853-МР от 18 август 2017 г. в оригинал са 

постъпили  документите  от  Общинската  избирателна  комисия – 

Суворово, които преди това бяха постъпили по електронната поща и 

по повод на които беше постановено цитираното от мен решение. 

Докладвам ви го за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, 

уважаема госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  от 

днешна  дата  с  вх.  №  ЦИК-11-29  от  10  август 2017  г.  е  качен 

документ, който не зная как точно да определя – сигнал,  жалба… 

Адресиран е до ЦИК, гр. София, господин председател. Сигналът, 

ако  приемем,  че  е  сигнал,  е  анонимен.  С  него  подателят  ни 

уведомява, че съпругата на кмета на с. Говежда, област Монтана, е 

главен счетоводител на община Георги Дамяново, област Монтана, а 

мъжът й е кмет на Говежда. Законът разрешава ли това?

Централната  избирателна  комисия  не  е  компетентна  да  се 

произнесе относно конфликта на интереси, който е посочен в случая. 

Всички сте видели как изглежда сигналът и ако изглеждаше в по-

добър  вид,  бих  ви  предложила  да  бъде  изпратен  на  компетентни 

органи,  които  да  се  занимаят  и  да  го  разгледат.  Но  тъй  като  е 

анонимен и  в този вид,  ви  предлагам да остане  за  сведение.  Ако 

Комисията има друго мнение, разбира се, ще се съобразя с него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги? 

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  10 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Таня Цанева); против –3 (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Ивайло Ивков).

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА: Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна комисия е постъпил с вх. № ЦИК-08-36/1 от 10 август 

2017 г. сигнал от фирма „Интерланг”  ЕООД относно работата  на 

назначената  комисия със  заповед на  председателя на Централната 

избирателна комисия във връзка с обществената поръчка с предмет 

предоставяне  на  преводачески  услуги  за  нуждите  на  Централната 

избирателна  комисия.  Изложени  са  съображения  за  допуснати 

нарушения в работата на комисията.  Докладвам ви този сигнал за 
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сведение, тъй като знаете, че Централната избирателна комисия вече 

утвърди  протоколите  и  определи  изпълнител  на  обществената 

поръчка, поради което този сигнал е само за сведение.

Уважаеми  колеги,  следващата точка  шеста  е  доклади  по 

писма.  Първи  докладчик  е  госпожа  Росица  Матева,  след  това: 

госпожа Иванка Грозева, госпожа Катя Иванова, господин Андреев, 

господин Сюлейман, госпожа Цанева и господин Владимир Пенев.

Заповядайте, госпожо Матева.

Точка 6. Доклади по писма.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от  заместник-министър  на  Министерството  на  външните  работи 

госпожа Емилия Кралева, която ни изпраща писмо с вх. № ЕП-04-

01-2 от 11 август 2017 г., качено е във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали. Госпожа заместник-министърът ни уведомява, че 

по време на предстоящата есенна сесия на Европейския парламент в 

Комисията  по конституционни въпроси ще се разглеждат няколко 

важни инициативи и законодателни предложения от хоризонтален 

характер, а именно: Актът за избиране на членове на Европейския 

парламент;  Право  на  разследване  на  Европейския  парламент; 

Междуинституционално споразумение за регистъра за прозрачност; 

Статут и финансиране на европейските политически партии.

В тази връзка и с цел изготвяне на национална позиция по 

тези  въпроси  моли  за  нашето  становище  в  рамките  на 

компетентността ни по посочените досиета по възможност в срок до 

28 август 2017 г.

Аз ви предлагам да гласуваме едно писмо в отговор на това 

писмо,  с  което да  заявим,  че  Централната  избирателна комисия е 

компетентна само по Акта за избиране на членове на Европейския 

парламент и поддържа досега изразените позиции по предложените 

промени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Предложения има 

ли, колеги? Режим на гласуване, уважаеми колеги, на този отговор.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  сега  само  за 

сведение  и  запознаване  едно  становище,  което  също  е  във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Входящият номер е 

ЦИК-00-545-1  от  8  август  2017  г.  То  е  на  главен  юрисконсулт 

Желязков  във  връзка  с  информация по писмо от  председателя  на 

Държавната  агенция  „Електронно  управление”.  Напомням  ви,  че 

това писмо е на доклад на колегата Нейкова и тя беше възложила на 

администрацията да изготви такова становище. По информация от 

председателя  на  ЦИК  молбата  е  да  се  вземе  решение  по  това 

становище и по отговора, когато Комисията е в по-голям състав и 

докладчикът и председателят са тук. Така че ви го докладвам само за 

сведение  и  запознаване.  В  следващата  седмица,  когато  основният 

докладчик  е  на  работа,  ще  го  докладва  отново  с  конкретните 

предложения за изпращане на отговор.

Също за  сведение  в  момента ви докладвам писмо с  вх.  № 

ЦИК-08-48 от 14 август 2017 г., с което фирмата, която избрахме да 

й възложим логистиката по организацията на 26-ата конференция на 

Асоциацията  на  избирателните  комисии  от  Европа  от  8  до  10 

ноември,  която  Централната  избирателна  комисия  организира. 

Фирмата ни е изпратила проект за договор, който да сключим. Той 

се намира в папка с моите инициали. Предлагам да се запознаем с 

него  и  до  следващото  заседание,  ако  някой  има  предложения  за 

корекции,  да ги изпрати,  ако – не,  в  следващото заседание ще го 

одобрим, за да бъде сключен.

И  последен  доклад.  Докладвам  ви  докладна  записка  от 

Красимира Манолова, директор на дирекция „Администрация”, с вх. 

№  ЦИК-09-149  от  14  август  2017  г.  Това  е  представяне  на 

актуализирано  очаквано  изпълнение  на  бюджета  на  Централната 

избирателна  комисия  за  2017  г.  Виждате  го  в  папката,  то  е  в 
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табличен  вид.  Това  е  актуализираният  макет  за  месечно 

разпределение  на  бюджета  за  2017  г.,  който  в  електронен  вид  се 

предоставя на дирекция „Държавни разходи” на Министерството на 

финансите в срок до 15-то число на всеки месец.

Предлагам ви да  го  одобрим и да  възложим на заместник-

председателя на Комисията, която в момента изпълнява функциите 

на  председател,  да  подпише  обяснителната  записка  и  да  бъде 

изпратено  това  актуализирано  очаквано  изпълнение  на 

Министерството на финансите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

други  предложения  има  ли?  Режим  на  гласуване  на  това 

предложение.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

Госпожо Грозева, заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги,  и  аз  имам няколко 

доклада във връзка с 26-ата конференция на АСЕЕЕО. С вх. № ЦИК-

08-47  от  11  август  2017  г.  по  електронната  поща  е  пристигнало 

писмо  от  фирма  „Меркурий”,  която  Централната  избирателна 

комисия  определи  като  фирма,  която  ще  се  занимава  с 

организацията  и  логистиката.  Фирмата  ни  благодари,  че  сме  я 

избрали като партньор и ни казва, че ще ни изпрати договор, който, 

както  преди  малко  колегата  Матева  докладва,  че  е  пристигнал. 

Докладвам ви го за сведение.

С вх. № ЦИК-08-26/4 от 11 август 2017 г. е пристигнало също 

по електронната поща писмо от една от фирмите, които поканихме 

на  разговор,  а  именно  „Ивент  Дизайн”.  Фирмата  ни  моли  с  цел 

вътрешния им анализ да им предоставим кратка информация защо 

сме избрали фирма „Меркурий”. Лично моето мнение е, че не им 

дължим  обяснение,  тъй  като  това  не  е  обществена  поръчка.  Ние 

уведомихме  фирмите  от  любезност  коя  от  тях  е  избрана  и 
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благодарихме на останалите за участието в нашето събеседване. Ако 

Комисията реши да им отговорим по електронната поща с няколко 

реда, може. Но моето мнение е, че не им дължим обяснение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз само искам да 

допълня,  че  много  благодаря  на  госпожа  Грозева  за  целия  труд, 

който свърши по събиране на офертите, както и на всички участвали 

в преценка, всъщност ние всички взехме участие.

Има  ли  други  предложения  освен  това,  което  предложи 

госпожа Грозева? Не. Благодаря.

Продължете, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И още нещо. Уважаеми колеги, както 

знаете,  с  вх.  № ЦИК-07-55/20  от  4  август 2017  г. е  пристигнало 

писмо  от  Фабриче  Лобела,  съветник  на  президента  на  ЦИК  на 

Република  Конго.  Писмото  е  по  електронната  поща.  С  него  той 

казва, че би искал да промени датата на пристигането си, а именно 

на 5 ноември, а не на 15 ноември и ни моли едва ли не ние да платим 

хотела,  като  „начинът  на  плащане  може  да  бъде  направен  чрез 

„Уестър Юниън” на ваше име или на физически адрес, като аз ще ви 

изпратя мой български приятел да плати вместо мен”.

Да  ви  напомня,  сумите  по  хотелското  настаняване  и  по 

транспорта на участниците са за сметка на съответните централни 

избирателни комисии, които са командировали свои членове. Така 

че  съм  подготвила  един  отговор,  който  е  качен  в  моята  папка. 

Даваме електронния адрес на хотел „Маринела” и го молим да се 

обърне  за  всякакви  промени  в  резервации  и  начини  на  плащане 

директно към хотела.

Ако  искате,  да  ви  прочета  отговора,  той  е  съвсем  кратък: 

„Във връзка с Вашето запитване относно вариантите за заплащане на 

хотел и възможностите за по-дълъг престой по повод предстоящата 

конференция ви уведомяваме, че следва да отправите всички ваши 

въпроси  относно  резервацията  в  хотел  „Маринела”  по  имейла  на 

самия хотел (който им посочваме).”
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РОСИЦА МАТЕВА: Да обърнем внимание, че заплащането 

се извършва директно в хотела.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  „Заплащането  следва  да  извършите 

директно в хотела, където има посочена и сметка.”

С тази добавка ви предлагам да отговорим на лицето, за да си 

действа то по обичайния начин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА: Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпило  в  Централната  избирателна  комисия  по  електронната 

поща писмо-молба с вх. № МР-23-6 от 14 август 2017 г. Писмото е 

качено  в  папката  на  колегата  Матева.  Същото  е  подписано  от 

Спирос Номикос, изпълнителен директор на „Солвей Соди” АД. С 

въпросното  писмо  посоченото  дружество  се  обръща  към 

Централната избирателна комисия с молба за съдействие във връзка 

с действията на Общинската избирателна комисия – Суворово, по 

подготовката и провеждането на местен референдум в село Чернево 

на  20  август  2017  г.  В  посоченото  писмо  „Солвей  Соди”  ни 

уведомява, че е правоприемник на „Девин”АД и че в собствения си 

имот в землището на с. Чернево е изградило депо за обезвреждане на 

неопасни  производствени  отпадъци,  образувани  от  дейността  на 

топлоелектрическата  му  централа.  Именно  това  съоръжение  е 

поставено  в  центъра  на  местния  референдум,  който  следва  да  се 

произведе на 20 август въз основа на решението на Общинския съвет 

и с формулирания въпрос на референдума.

В писмото са изложени съображения, че срещу решението на 

Общински съвет – Суворово, за произвеждане на местен референдум 

е депозирана жалба от  областния управител,  по повод на която е 

16



образувано  административно  дело № 1962/2017  г.  на 

Административен съд – Варна, като откритото съдебно заседание е 

насрочено за 13 септември 2017 г.

В писмото си дружеството се позовава на разпоредбата на чл. 

45,  ал.  4,  изр.  последно от  Закона  за  местното  самоуправление и 

местната  администрация и  твърди,  че  на  основание  посочената 

разпоредба изпълнението на оспорения акт, а именно решението на 

Общинския съвет за произвеждане на местен  референдум е спряно 

до влизане в сила на съдебното решение по жалбата. 

При това положение същите ни молят за две неща. На първо 

място,  молят  Централната  избирателна  комисия  да  укаже  на 

Общинската  избирателна  комисия –  Суворово,  да  преустанови 

извършването  на  действия  по  организирането  и  провеждането  на 

местен референдум в с. Чернево на 20 август 2017 г. до отпадане на 

причините за спиране на изпълнението на решението на Общинския 

съвет.

На второ място ни молят, тъй като се излагат твърдения, че 

междувременно  Общинската  избирателна  комисия –  Суворово,  е 

назначила състава на една от двете секционни избирателни комисии 

за  произвеждане  на  местен  референдум и  за  председател  на  тази 

секционна  избирателна  комисия е  назначена  госпожа Къдрия 

Мехмед  Мехмед,  която  според  търговското  дружество  е  активен 

застъпник  на  тезите  на  инициативния  комитет  за  провеждане  на 

референдума  в  с.  Чернево  от  самото  начало  и  дейно  участва  в 

прокламиране на идеите му. Та, втората молба е да укажем на ОИК – 

Суворово, да извърши проверка относно действията на председателя 

на  секционната избирателна комисия в с. Чернево и да предприеме 

съответни действия в зависимост от резултатите от проверката.

Колеги,  не  за  първи  път  имам  възможността  да  изразя 

становище  относно  твърдението  на  търговско  дружество  „Солвей 

Соди” АД, че позоваването им на разпоредбата на чл. 45, ал. 4, изр. 

последно от ЗМСМА в конкретния случай е неприложимо, тъй като 

в  Закона  за  пряко  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и 
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местното  самоуправление,  който  се  явява  специален  закон  по 

отношение на  местните  референдуми,  съществува  специално 

разписана  процедура  относно  обжалването  на  решенията  на 

общинския  съвет,  с  които  същият  се  произнася  по  искането  за 

произвеждане на местен референдум - това е разпоредбата на чл. 32, 

ал. 1. 

Поради  което  независимо  от  обстоятелството,  че  е  налице 

жалба  от  областния  управител  срещу  решението  на  Общинския 

съвет  за  произвеждане  на  местен  референдум,  аз  считам,  че 

Централната  избирателна комисия,  която изпълнява функциите на 

централна комисия при произвеждане на местен референдум, няма 

как да указва на ОИК – Суворово, да преустанови извършването на 

действия по организирането и провеждането на местен референдум. 

Още  повече,  че  този  спор  е  пренесен  пред  съда  и  едва  с 

постановяването на съдебно решение ще стане ясно каква ще бъде 

съдбата на този референдум.

Нямам яснота как бихме могли да се произнесем и по второто 

искане да укажем на ОИК – Суворово, да извърши проверка относно 

действията  на  председателя  на  секционната  избирателна  комисия. 

Ако  Централната  избирателна  комисия  укаже  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Суворово,  да  преустанови  действията  по 

подготовката и провеждането на референдума, не виждам как ОИК – 

Суворово, при спряна дейност може да извършва проверка относно 

действията  на  секционните  избирателни комисии и  в  частност  на 

отделни техни членове.

Моето  предложение  към  вас  е  по  отношение  на  първото 

искане да изразим становище (ако въобще прецените, че следва да 

изпращаме  някакъв  писмен  отговор  на  „Солвей  Соди”  АД),  че 

Централната избирателна комисия не е компетентна по този въпрос, 

а по отношение на второто искане, честно казано, нямам конкретно 

предложение.  Ако  прецените,  да  укажем на  ОИК –  Суворово,  да 

предприеме действия за извършване на проверка по случая относно 
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действията на члена на секционната избирателна комисия госпожа 

Къдрия Мехмед.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

уважаеми колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, аз подкрепям 

във втората част предложението на колегата Иванова и считам, че е 

хубаво  да  препратим  това  писмо  на  Общинската  избирателна 

комисия по отношение на втория въпрос, който е поставен с оглед на 

това,  че  ако  има  по  отношение  на  председателя  на  секционната 

избирателна комисия съмнения,  че той участва в информационно-

разяснителната  кампания  по  някакъв  начин  активно,  тоест  че  би 

могло  по  някакъв  начин това  да  повлияе  на  изборния процес,  то 

съответно  Общинската  избирателна  комисия  е  тази,  която  е 

компетентна  да  направи  такава  проверка  и  да  предприеме 

действията за замяната на този председател.

По  отношение  на  първата  част  е  ясно,  че  нямаме 

компетентност, за да можем да се произнасяме ние.

Затова  предлагам  да  се  изпрати  едно  писмо,  което  да  е  с 

копие, тоест да не отговаряме на дружеството, което ни е изпратило 

писмото, а с копие просто че изпращаме по компетентност за втория 

въпрос на Общинската избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  ако  сте 

съгласни с това обединено и изкристализирано от колегата Андреев 

предложение, моля да гласуваме.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

Колега Андреев, заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило писмо с вх. № НС-04-01-169/2 от 11 август 2017 г. Това е 

писмо  от  директора  на  дирекция  „Права  на  човека”  към 

Министерството  на  външните  работи Мария  Спасова,  с  което  ни 
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уведомяват,  че  представянето  на  Доклада  на  Бюрото  за 

демократични  институции  и  правата  на  човека”  в  ОССЕ  от 

проведените избори на 26 март 2017 г. е публикуван на страницата 

на ОССЕ и че имат готовност да бъде обсъден, като бъде проведено 

посещение и среща в България до края на тази година. В случай че 

се  осъществи  такава  среща,  Делегацията  на  БДИПЧ  ще  включва 

определени лица. Иска се нашето становище с оглед възможността 

да  бъде  проведена  среща  с  Централната  избирателна  комисия  и 

питат дали е удобно тя да бъде проведена във втората половина на м. 

септември. Ако не, ние да посочим друга дата, която е удобна.

Това писмо е препратено вече за втори, дори за трети път до 

Централната избирателна комисия. Ние сме отговорили на писмото с 

две наши писма, а именно писмо изх. № НС-04-01-170 от 19  юли 

2017  г.,  с  което  сме  изразили  становище,  че  Централната 

избирателна комисия е готова да приеме Делегацията на ОССЕ по 

всяко  време при необходимост.  А във връзка  с  текущия дебат  за 

евентуални  промени  в  изборното  законодателство  в  Република 

България  и  измененията  на  Изборния  кодекс  следва  Делегацията 

следва  да  се  обърне  към  Народното  събрание  на  Република 

България.  И второ писмо, което е изпратено на 25  юли 2017 г.,  с 

което  сме  отговорили,  че  за  нас  периодът,  който  е  предложен,  а 

именно  средата  на  м.  септември,  е  удобен  за  провеждането  на 

срещата.

Явно нашите отговори не са достигнали или не са били взети 

предвид и затова е препратено за трети път това писмо, което ви 

докладвам.

В тази връзка аз предлагам да ме упълномощите да се свържа 

с  дирекция  „Права  на  човека”,  за  да  ги  уведомим,  че  вече  сме 

изпратили отговор с  нашите писма и ако те не са  достигнали,  то 

тогава вече да бъдат отново изпратени. Защото няма смисъл ние да 

пращаме  трето  писмо  в  отговор,  което  ако  не  достигне  до 

заинтересуваната дирекция, отново да ни препращат същото писмо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Колеги,  нали 

упълномощаваме  колегата  Андреев  да  се  свърже  с  дирекцията? 

Моля да гласуваме протоколно въпросът да се изясни по телефона от 

колегата Андреев.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо  вх.  №  ЦИК-03-13/2  от  11  август 2017  г.,  качено  е  във 

вътрешната  мрежа  в  моя  папка.  Това  е  писмо,  постъпило  по 

електронната  поща  от  госпожа  Стоянова,  началник  отдел 

„Програмиране и договаряне” в дирекция „Добро управление” към 

администрацията на Министерския съвет. С него ни уведомяват и ни 

изпращат за запознаване заповед № ДУ-34 от 10 август 2017 г. на 

ръководителя  на  управляващия  орган  на  Оперативна  програма 

„Добро управление”,  където са въведени изменения в насоките за 

кандидатстване по процедурата „Приоритетни проекти в изпълнение 

на  пътната  карта  за  изпълнение  на  стратегията  за  развитие  на 

електронното  управление  в  Република  България  за  периода  2016-

2020 г., версия 4.”

В  тази  връзка  ви  предлагам  тази  заповед  да  остане  за 

сведение  и  запознаване  от  членовете  на  Централната  избирателна 

комисия,  тъй  като  тя  е  с  оглед  кандидатстване  за  последващи 

проекти,  а  не за  тези,  които вече  са  одобрени като проекти и по 

отношение на които и Централната избирателна комисия е партньор 

за  електронното  гласуване  в  един  от  тези  проекти  по  добро 

управление. Заповедта да бъде предоставена на госпожа Манолова и 

госпожа  Тихолова,  които  участват  от  името  на  Централната 

избирателна  комисия  в  съвместния  проект  за  дистанционно 

електронно  гласуване  с  Държавната  агенция  „Електронно 

управление”  за  запознаване  и  ако  има  необходимост,  те  да  ни 

предложат дали трябва ние да предприемем нещо допълнително.

21



ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване на предложеното.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева).

 АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в предходните 

заседания  ви  бях  докладвал  отвореното  писмо  на  омбудсмана  на 

Република  България  госпожа  Манолова  във  връзка  с  хода  на 

въвеждането на дистанционно електронно гласуване. В тази връзка в 

петък миналата седмица беше публикувана и обществената поръчка 

по  Дейност  1  на  страницата  на  Държавната  агенция  „Електронно 

управление” в профила на купувача. Качено е и съобщението, което 

може да видите в моята страница.

Доколкото  разбрах,  в  днешния  ден  ще  бъде  изготвено  от 

страна  на  Държавната  агенция  „Електронно  управление” 

прессъобщение,  което  ще  ни  бъде  предоставено  за  запознаване. 

Предлагам ви с оглед уведомяване на обществеността за действията, 

които Централната  избирателна комисия предприема във връзка с 

изпълнението  на  своите  задължения  по  Изборния  кодекс  и  като 

партньор по проекта, да качим и ние на страницата на Централната 

избирателна  комисия  прессъобщение  за  обявената  обществена 

поръчка по Дейност 1.

Може би нашият председателстващ – колегата Мусорлиева – 

ще  вземе  думата,  тъй  като  тя  участва  и  в  срещата,  която  беше 

проведена. Тоест моето предложение е такова прессъобщение ние да 

качим  едновременно  с  Държавната  агенция  „Електронно 

управление” или след като те ни изпратят тяхното.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колега 

Андреев, много ви благодаря за дипломатичността. Само искам да 

направя  следната  отметка  за  протокола.  Обществената  поръчка, 

както и цялата работа по нашия съвместен проект от три или четири 

месеца  назад,  няма  нищо  общо  с  публикацията  на  госпожа 
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Манолова, то не е във връзка. И искам да уточня за протокола, че, 

както  казах и  предния път,  уважаемият  омбудсман е  уведомен за 

всички действия и то от главния партньор, от Агенцията, за всички 

действия,  които  се  извършват.  Пред  обществото  се  създава 

впечатление, че тя движи нещо, не, проектът се движи между нас 

като  партньор  и  Държавната  агенция  „Електронно  управление”, 

както разбраха всички.

Благодаря  ви  за  останалите  предложения.  Изключително 

коректни действия имат партньорите ни по този проект. Благодаря 

им и за съобщението.

Вие предложихте ли да качим и това съобщение на нашата 

страница и да дадем някакво изявление за медиите?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето предложение е  да качим 

прессъобщението  на  страницата  на  Централната  избирателна 

комисия за това, че е обявена обществената поръчка по Дейност 1 

към  момента.  Ако  Централната  избирателна  комисия  има  друго 

предложение по отношение на качването на някакво друго, различно 

прессъобщение… Тоест моето предложение е свързано с това ние да 

покажем, че така или иначе,  Централната избирателна комисия си 

изпълнява задълженията като партньор по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Искам  да  Ви 

попитам дали е  възможно освен  прессъобщението,  както питам и 

останалите колеги, не е ли добре публикация за конкретна медия. 

Ние говорихме с партньорите, сега ще говоря отново, но ще Ви моля 

Вие  да  влезете  във  връзка  и  Комисията  да  ни  упълномощи  за 

официална публикация в голяма медия и за конкретни интервюта. 

Да се доведе до знанието на обществеността, че отдавна се работи, 

чакахме само публикацията на обществената поръчка.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, така или иначе ние ще имаме 

една среща с Държавната агенция „Електронно управление” с оглед 

съгласуването на изявленията, които ще бъдат правени във връзка с 

осъществяването  на  проекта.  Но  това  не  пречи  ние  да  качим  на 

нашата страница това прессъобщение, което те изготвят, или което 
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ще  бъде  изготвено  допълнително  –  че  по  този  проект  е  обявена 

обществената  поръчка,  така  както  и  по  отношение  на  останалите 

дейности по изпълнението на проекта.

Моето  конкретно  предложение  е  да  изчакаме 

прессъобщението, което те ще качат, за да може евентуално ние да 

качим това,  което те са изготвили. Доколкото разбрах,  в днешния 

ден то ще ни бъде изпратено, а ще бъде качено утре или в четвъртък. 

В  момента,  в  който  те  го  изготвят  и  ни  го  изпратят  и  ние  го 

погледнем  и  Централната  избирателна  комисия  го  приеме  с 

протоколно решение, да бъде качено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре. Уважаеми 

колеги,  аз  подлагам  на  гласуване  това  предложение,  като  си 

позволявам да го разширя с това да упълномощим и говорителите 

заедно  после  с  партньорите,  ако  се  наложат  изявления  по  медии 

(нашите  говорители  винаги  са  ни  представяли  добре),  да  имат 

широкия картбланш да дават изявления. Имате ли нещо против?

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин  

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева); против – 1 

(Ивайло Ивков).

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  предходния  доклад  на 

колегата  Андреев  ви  моля  да  гласуваме  протоколно една  широка 

възможност на ЦИК по наша преценка за рекламиране на проекта – 

дали ще е с медийни публикации, дали ще е дори с документален 

филм, което да не звучи тежко, дали ще е с интервюта. Просто да си 

дадем широка  възможност  ние  да  рекламираме  проекта,  което  не 

противоречи на целите на проекта, напротив.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля, госпожо председател, че ние 

не  трябва  да  рекламираме  този  проект,  ние  трябва  да  дадем 

публичност  на  обстоятелството,  че  Централната  избирателна 
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комисия изпълнява законовите  си задължения да  организира и да 

предприеме  необходимите  действия  за  провеждането  на  три 

симулации до края на годината. Това че те ще бъдат направени във 

връзка  с  този  проект,  то  не  е  само  това  нашата  дейност  и 

задължения. Така че предлагам не конкретно по проекта, по принцип 

да  дадем  публичност  на  действията,  които  прави  Централната 

избирателна комисия да се проведат тези три симулации, които са 

записани в проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  С  всичко,  което 

преценим като публичност, нали?

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  съм  съгласен,  но  с  оглед 

доброто  институционално  сътрудничество  ви  предлагам  да 

допълним протоколното решение, а именно че преди това трябва все 

пак да съгласуваме действията си, защото водещите по проекта са 

Държавната  агенция  „Електронно  управление”.  И  не  може  те  да 

говорят едно, ние в нашите изяви да говорим нещо съвсем различно. 

Да е съгласувано в тази насока.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Ние съгласуваме всички действия, тъй 

като ние сме партньор по проекта, а в този проект има предвидени 

всякакви  такива  действия  по  разясняване  и  по  публичност, 

включително – аз миналата седмица направих справка – има избрани 

изпълнители  по  обособени  позиции  за  даване  на  гласност  и  за 

информиране  на  обществото.  Но  в  крайна  сметка,  тъй  като 

Агенцията  е  основният  изпълнител  по  проекта,  а  ние  сме  само 

партньори, моето мнение е, че ние съгласувано с тях, разбира се, но 

би  следвало  да  популяризираме  онази  част  от  действията,  които 

Централната избирателна комисия извършва, за да изпълни своите 

законови  задължения,  предвидени  в  Преходните  и  заключителни 

разпоредби на Изборния кодекс.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Режим  на 

гласуване на тези обобщени предложения ние да предприемаме, разбира 

се, съгласувано с партньорите, но от името и за сметка на ЦИК действия 

във връзка с публичност от гледна точка на тази, която трябва ЦИК да 

има във връзка с трите симулации по всякакви възможно начини – дали 

ще е с документален филм, дали ще е с интервюта, дали ще е с клипове, 

публикации, както ЦИК прецени. Но сега широко да си отворим вратите с 

тези предложения.

Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин  

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева); против – 1 

(Ивайло Ивков).

Заповядайте, за отрицателен вот.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах „против”, защото не разбрах 

точно  смисъла  на  решението,  какви  са  параметрите,  рамките, 

сроковете, какво ще проведем, какво точно ще разясним, кои реални 

действия ние сме извършили, по какви канали, колко ще струва това 

на Централната  избирателна комисия.  Тоест  нито един съществен 

елемент не разбрах от предложението, затова гласувах „против”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Понеже  нямам 

права да коментирам отрицателен вот, пак във връзка с изложеното 

от  колегата  Андреев  да  допълня  за  протокола,  че  благодаря  на 

Централната избирателна комисия, че широко отвори с протоколно 

решение възможността по всички конкретизирани параметри, когато 

прецени, да изготви с всичко, което изброи колегата Ивков, всичко, 

което прецени Централната избирателна комисия. Тоест протоколно 

ние  сме  отворили  широко  вратите,  дали  сме  си  картбланш  да 

обсъждаме, гласуваме, рекламираме, публикуваме. Благодаря.

Заповядайте, колега Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  с  вх. 

МИ-15-299 от 14 август 2017 г. в Централната избирателна комисия 
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е  получено  писмо  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Ивайловград, в изпълнение на тяхното задължение съгласно чл. 42, 

ал.  5,  изр.  последно  от  Закона  за  местното  самоуправление  и 

местната  администрация.  Към  писмото  са  приложени решение  № 

177 от 3 август 2017 г. на ОИК – Ивайловград, което докладвах по-

рано  в  днешното  заседание.  С  това  решение  Общинската 

избирателна  комисия  –  Ивайловград,  предсрочно  прекратява 

пълномощията на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация на кмет на кметство с. 

Бял градец, община Ивайловград.

Към същото писмо е приложена справка от Национална база 

данни „Население” към ГД „ГРАО” към 15 юни 2017 г., от която се 

вижда,  че  същото  село има 122 жители.  Приложено е  и  заверено 

копие от акта за смърт на същото лице.

В тази връзка съм подготвил проект на писмо в моя папка в 

днешно заседание, с което изпращаме по компетентност на кмета на 

община Ивайловград нашето предложение, с което не предлагаме до 

президента на Република България за насрочване на частичен избор 

за  кмет  на  кметство  Бял  градец,  тъй  като  същото  кметство  не 

отговаря  на  изискванията  на  чл.  16,  т.  1  от  Закона  за 

административно-териториалното  устройство  на  Република 

България. Същото писмо да изпратим и на Общинската избирателна 

комисия – Ивайловград, за сведение.

Предлагам да одобрим изпращането на това писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Питания, въпроси, 

мнения? Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, следващото писмо, 

което докладвам за сведение, е с ПВР-06-176 от 11 август 2017 г. 

Това е писмо от кмета на община Брацигово, с което писмо той ни 
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изпраща  пълен  комплект  заверени  ксерокопия  от  документи  от 

извършената  експертиза  на  постоянно  действащата  комисия  във 

връзка  с  предаването  на  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на Република 

България на 23 и 30 октомври 2011 г. в община Брацигово.

Припомням,  че  на  предходното  заседание  ние  върнахме 

изпратените  по  грешка  от  тях  оригинали  на  документи,  като  им 

указахме, след като бъдат получени оригиналните документи, да ги 

копират и заверени да ни ги изпратят.

Докладвам за сведение това писмо.

И още едно, ако позволите. С вх. № ЦИК-00-559 от 14 август 

2017 г.  в  Централната  избирателна комисия е  получена покана за 

участие  в  тренинг  по  обществени  поръчки.  Тя  е  във  вътрешната 

мрежа в моя папка в днешно заседание. Докладвам я на този етап за 

сведение и запознаване. Този тренинг ще бъде на 28 и 29 септември 

в  хотел  „Централ”  и  ако  има  проявен  интерес  от  колегите  и  от 

администрацията,  можем  тогава  да  върнем  за  допълнително 

обсъждане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  за  сведение  с  вх.  № 

ЦИК-07-74-2 от 14 август ви докладвам покана за петдневен курс в 

Кейптаун.  Курсът е  в  сферата  на  публичния и  неправителствения 

сектор. Тази покана за сведение съм докладвала и на 29 юни, идва за 

втори път.

За  сведение  ви  докладвам  писмо  вх.  №  ЦИК-07-68  от  14 

август 2017 г. от Международния център за парламентарни науки, с 

което ни съобщават, че са лимитирани местата за предстоящия курс 

по  професионално  сертифициране  на  стратегически  реформи  в 

изборните процеси, който ще бъде от 6 до 10 ноември 2017 г.

Докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-07-135  от  27  юли  2017  г. 

Съжалявам,  че  така  късно  ви  докладвам,  но  тъй  като  получихме 

текста на 25 юли, а аз от 27-ми бях в отпуск и преводът е дошъл след 
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това. Мисля, че това по-скоро би трябвало да бъде преразпределено 

на  колегите,  които  участваха  в  мероприятието  в  Индия,  тъй  като 

предложението  към  нас  е  да  се  включим  със  статии  в  техния 

електронен вестник.

И с вх. № ЦИК-07-135 от 25 юли 2017 г., както казах, тогава 

дойде от Индия. Направен е превод, който превод е изпратен веднага 

на колегите, които участваха в това мероприятие. Мисля, че може би 

тази практика не трябва да я продължаваме, това е моето мнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЦИК-04-28 от 14 август 2017 г.  Писмото е от Министерството на 

финансите  и  с  него  ни  уведомяват,  че  след  извършен  анализ  на 

отчетените  от  ЦИК към 30 юни 2017 г.  ангажименти за  разходи, 

които могат да бъдат поети през 2017 г., и на новите задължения за 

разходи,  които  могат  да  бъдат  натрупани  през  2017  г.,  и  след 

съпоставянето им с уточнения план, към 30 юни се е констатирало, 

че ЦИК е достигнала 69 на сто от утвърдения максимален годишен 

размер  на  ангажиментите  за  разходи  и  68  на  сто  от  утвърдения 

максимален годишен размер на новите задължения за разходи.

В тази връзка от Министерството на финансите препоръчват 

да се извърши анализ на отчетените и на предстоящите ангажименти 

и  задължения за  разходи с  цел да  не  се  допусне превишаване на 

максималния  одобрен  размер  на  утвърдените  разходи  и 

задълженията за разходи по бюджета. Съответно е необходимо да 

информираме  Министерството  на  финансите  за  резултатите  от 

извършения анализ.

Предлагам  ви  да  възложим  на  главния  счетоводител 

извършването  на  този  анализ,  съответно  доклад  във  връзка  с 

резултатите  от  анализа  и  при  необходимост  –  предложения  във 

връзка с резултатите от анализа, след което преписката отново да се 

върне на обсъждане в Централната избирателна комисия. Тоест да 

възложим  на  главния  счетоводител  да  предприеме  необходимите 
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действия във връзка с постъпилото от Министерството на финансите 

писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

мнения, въпроси? Режим на гласуване.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

Други писма или неща, които желаете да докладвате, има ли, 

уважаеми колеги? В точка „Разни” няма доклади.

Много ви благодаря за това заседание. 

Уважаеми  колеги,  с  оглед  на  това,  че  много  компактно 

свършихме  наистина  сериозна  работа,  ви  предлагам  следващото 

заседание на ЦИК да бъде на 22 август от 10,30 ч.

Режим на гласуване.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).

 

(Закрито в 12,15 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 Мария Мусорлиева

За СЕКРЕТАР:

Росица Матева

Стенограф:

Стойка Белова
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