
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 560 

На 19 август  2017  г. се  проведе заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади по жалби и сигнали. 

Докладва: Катя Иванова

2. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 

Мусорлиева, Севинч Солакова,  Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, 

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Кристина 

Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Георги Баханов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария 

Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева.  

Заседанието  бе  открито  в  15,30  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *



ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  добър  ден!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната 

избирателна комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам  извънредното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия на  19 август  2017 г. 

Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: т.  1. - 

Доклади по жалби и сигнали, с докладчик госпожа Иванова, и т. 2. – 

Разни, като в т. 2 нямаме докладчик. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред? – Нямаме. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

дневен ред. 

Режим на гласуване. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Севинч Солакова), против – 1 (Мария Мусорлиева).   

Дневният ред е приет.  

Колеги,  моля,  нека  да  отворим  вътрешната  мрежа  и  да 

преминем към разглеждането на точка първа от дневния ред: 

1. Доклади по жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  от 

днешното  заседание  е  качен  проект  за  решение  под  № 4837-МР, 

относно  жалба от „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД, представлявано от Спирос 

Номикос  –  изпълнителен  директор,  срещу решение  № 178-МР от 

17.08.2017 г. на Общинската избирателна комисия – Суворово.  

Ще  ви  припомня,  че  в  предходно  заседание  по  повод 

постъпила  молба  от  „СОЛВЕЙ  СОДИ“  АД,  с  вх.  №  МР-23-6  от 

24.08.2017   г.,  Централната  избирателна  комисия  препрати  по 

компетентност   на  Общинската  избирателна  комисия в  Суворово 
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подадената  от  посоченото  търговско  дружество  молба,  за  да 

извърши  проверка  относно  действията  на  председателя  на  СИК 

№ 032600006,  с.  Чернево,  и  да  предприеме  съответни  действия  в 

зависимост от резултатите от проверката. 

Общинската избирателна комисия – Суворово, след като се е 

запознала  с  препратената  от  Централната  избирателна  комисия 

молба, е извършила необходимата проверка. Приела е, че тази молба 

има  характер  на  сигнал-жалба  и  е  постановила  по  този  повод 

Решение  №  178-МР  от  17.08.2017   г.,  с  което  е  оставила  без 

разглеждане като недопустима подадената от „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД 

жалба. 
Най-напред жалбата срещу оспореното решение № 178-МР, е 

постъпила  в  Централната  избирателна  комисия  по  електронната 
поща.  Впоследствие,  на  19.08.2017  г.  Общинската  избирателна 
комисия –  Суворово,  ни  е  изпратила  цялата  административна 
преписка,  като  подробно  в  проекта  на  решението  са  описани 
съдържащите се в тази преписка документи. 

В  процесната  жалба  са  наведени  няколко  довода  за 

неправилност  на  решението  на  ОИК –  Суворово.  Твърди  се  най-

общо, че същото е немотивирано и незаконосъобразно. 

Твърди се,  че   оспореното решение „поставя под съмнение 

прозрачността,  демократичността и честността  при гласуването на 

въпроса,  повдигнат  в  местния  референдум  в  с.  Чернево,  като  се 

нарушава  и  принципът,  прокламиран  в  чл.  3,  ал.  3  от  Изборния 

кодекс“. 
Твърди се, че е  неправилен изводът на ОИК – Суворово,  че 

г-жа Кадрия Мехмед не е извършвала действия в подкрепа на тезата 
на  инициативния  комитет  след  датата  на  назначаването  й  за 
председател  на  секционната  избирателна  комисия.  И  че  това 
обстоятелство се опровергава от приложените към настоящата жалба 
публикации, направени в личния профил на инж. Кадрия Мехмед. 

Обръщам внимание на комисията,  че  тези материали не са 
били  приложени  към  първоначалната  молба-сигнал,  която  е  била 
предмет на разглеждане от общинската избирателна комисия, а се 
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прилагат  едва  към  настоящата  жалба  срещу  постановеното   от 
Общинската избирателна комисия – Суворово решение. 

И на последно място се твърди,  че оспореното решение на 
общинската  избирателна  комисия  е  незаконосъобразно,  тъй  като 
„ОИК  –  Суворово  извършва  действия  по  подготвянето  и 
провеждането на 20.08.2017 г. на местния референдум в с. Чернево, 
въпреки че  изпълнението  на  това  решение е  спряно по силата  на 
закона  –  визира  се  нормата  на  чл.  45,  ал.  4,  изр.  последно  от 
ЗМСМА,  поради  факта,  че  административният  акт  е  оспорен  от 
областния управител пред Административен съд – Варна“. 

Колеги,  аз  ви  предлагам  проект  на  решение,  с  което  да 
приемем,  че  Решение  №  178-МР  от  17.08.2017  г.  на  Общинска 
избирателна комисия – Суворово е валидно, както и че подадената 
жалба  е  допустима,  но  разгледана  по  същество,  е  неоснователна, 
поради следните съображения: 

Колеги,  аз  считам,  че  в  конкретния  случай  не  е  нарушен 
принципът, прокламиран в чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, тъй като 
знаете, че в посочената правна норма законодателят е предвидил, че 
едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид 
избор  във  всички  възможни  изброени  хипотези  в  тази  правна 
разпоредба.  От  доказателствата,  които  са  приложени  към 
административната  преписка,  се  установява,  че  госпожа  Кадрия 
Мехмед участва в насрочения за 20.08.2017 г. местен референдум в 
с.  Чернево,  само и единствено в качеството  си на председател на 
секционната избирателна комисия в с. Чернево. Липсват каквито и 
да било доказателства същата да е член на инициативния комитет, 
регистриран за подкрепа на въпроса на същия местен референдум.

Предлагам  ви  да  приемем  в  мотивите  на  решението  за 

неоснователно и твърдението на жалбоподателя, че ОИК – Суворово 

неправилно е приела, че „госпожа Кадрия Мехмед не е извършвала 

действия в подкрепа на тезата на инициативния комитет след датата 

на  назначаването  й  за  председател  на  СИК.  В  този  смисъл  ви 

предлагам  да  приемем,  че  от  приложените  към  жалбата  писмени 

доказателства – разпечатки от страницата на групата „Гледна точка 

–  Суворово“,  се  установява,  че  жалбоподателят  се  позовава  на 
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публикации в социалната мрежа фейсбук. 

Знаете, че съгласно § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби 

на Изборния кодекс, приложими на основание § 2 от ПРЗ на Закона 

за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление, нито ОИК, нито ЦИК осъществява контрол върху 

социалната  мрежа  фейсбук.  В  този  смисъл  доколкото  госпожа 

Кадрия  Мехмед  е  публикувала  нещо  на  личната  си  фейсбук 

страница,  а  пък не  можем да  бъдем и сигурни,  че  това  са  лично 

нейни публикации, аз считам, че това твърдение на жалбоподателя е 

неоснователно. 

И  не  на  последно  място  ви  предлагам  Централната 

избирателна комисия да приеме за неоснователно и твърдението на 

жалбоподателя  за  незаконосъобразност  на  оспореното  решение 

поради  това,  че  решението  на  Общинския  съвет  –  Суворово,  е 

спряно на основание чл. 45, ал. 4, изр. последно от ЗМСМА, поради 

факта, че е налице жалба от областния управител срещу решението 

за  произвеждане  на  местен  референдум  и  има  висящо  дело  пред 

Административен съд – Варна. 

Във  връзка  с  това  ви  предлагам  да  се  позовем  на 

разпоредбата  на  чл.  32,  ал.  1  от  Закона  за  прякото  участие  на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление, в който 

текст законодателят е разписал специална процедура за обжалване 

на решението на Общинския съвет, – Суворово по чл. 30 от същия 

закон, поради което разпоредбата на  чл. 45, ал. 4, изр. последно от 

ЗМСМА е неприложима в конкретния случай.

При  така  изложените  мотиви  и  на  посочените  правни 

основания  ви  предлагам  проект  на  решение,  с  което  жалбата  на 

„СОЛВЕЙ СОДИ“ АД, да бъде отхвърлена като неоснователна.

И разбира се, нашето решение  подлежи на обжалване пред 

Върховния  административен  съд  чрез  Централната  избирателна 

комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, коментари? 
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(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми  колеги,  виждам,  че  в  момента  се  запознаваме 

подробно и правим справки. (Реплики, уточнения.) 
Уважаеми колеги, след като се запознахте, коментари? – Не 

виждам. 
С леки корекции, които са технически, колеги, подлагам на 

гласуване така предложения ни проект на решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 4858-МР. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  извънредно 
заседание  на Централната избирателна комисия. 

Колеги, следващото редовно заседание е на 22 август 2017 г., 
вторник, в 10,30 ч., но ви моля да имате предвид, че е възможно утре 
отново да свикам извънредно заседание, на което да се съберем тук 
при условията на чл. 53 от Изборния кодекс във връзка с чл. 7 от 
Закона  за  прякото  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и 
местното  самоуправление,  за  което,  колеги,  предварително  ви 
благодаря. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 15,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
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Цвета Минева
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	Ще ви припомня, че в предходно заседание по повод постъпила молба от „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД, с вх. № МР-23-6 от 24.08.2017 г., Централната избирателна комисия препрати по компетентност на Общинската избирателна комисия в Суворово подадената от посоченото търговско дружество молба, за да извърши проверка относно действията на председателя на СИК № 032600006, с. Чернево, и да предприеме съответни действия в зависимост от резултатите от проверката.
	В процесната жалба са наведени няколко довода за неправилност на решението на ОИК – Суворово. Твърди се най-общо, че същото е немотивирано и незаконосъобразно.
	Твърди се, че  оспореното решение „поставя под съмнение прозрачността, демократичността и честността при гласуването на въпроса, повдигнат в местния референдум в с. Чернево, като се нарушава и принципът, прокламиран в чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс“.

