
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 59

На  5  юни  2014 г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Регистрация  на  сдружение  „Гражданска  инициатива  за 

свободни  и  демократични  избори”  за  участие  с  наблюдатели в 

частичните избори за  кмет на кметство Гороцвет, община Лозница, 

област Разград, насрочен на 8 юни 2014 г.

Докладва: Александър Андреев

2. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил 

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейманов, 

Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова.

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Цветозар  Томов, 

Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Мария Бойкинова и Таня Цанева.

 

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията,

* * *



ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата  присъстват  11 члена на  Централната  избирателна комисия. 

Имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното  заседание  на 

Комисията.

Определям колегата Грозева за преброител.

По първа точка от дневния ред има думата колегата  Андреев. 

Заповядайте, колега Андреев.

Точка 1. Регистрация на сдружение „Гражданска инициатива 

за  свободни и  демократични избори” за  участие с  наблюдатели в 

частичните избори за  кмет на кметство Гороцвет, община Лозница, 

област Разград, насрочен на 8 юни 2014 г.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Постъпило  е  заявление  с  вх. 

№ ЧМИ-18-1  от  5  юни  2014  г.  от  сдружение  „Гражданска 

инициатива за свободни и демократични избори”, представлявано от 

Михаил  Стоянов  Мирчев,  председател  на  Управителния  съвет  на 

сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в частичните 

избори  за  кмет  на  кметство  Гороцвет,  община  Лозница,  област 

Разград, насрочени на 8 юни 2014 г.

Към  заявлението  са  приложени  удостоверение  за  актуално 

състояние на сдружението от 27 март 2014 г. по фирмено дело № 

3113/1990  г.,  издадено  от  Софийски градски  съд,  пълномощно от 

Михаил Мирчев, представляващ сдружението, в полза на Надежда 

Богомилова Гологанова и едно лице – представител на сдружение 

„Гражданска  инициатива  за  свободни  и  демократични  избори”, 

което да бъде регистрирано като наблюдател в частичните избори за 

кмет на кметство Гороцвет.

На основание чл.  57,  ал.  1,  т.  14,  чл.  111-116 от Изборния 

кодекс и наше Решение № 289-МИ от 4 май 2014 г. предлагам на 

Централната  избирателна  комисия  да  регистрираме  сдружение 

„Гражданска  инициатива  за  свободни  и  демократични  избори”  за 

участие  с  наблюдатели  в  частичните  избори  за  кмет  на  кметство 

Гороцвет, община Лозница, област Разград, насрочени на 8 юни, и 
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да  регистрираме  като  наблюдател  упълномощен  представител  на 

сдружението Андон Йорданов Мичев.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Регистрираният 

наблюдател да се впише в публичния регистър и да му се издаде 

удостоверение.

Колеги, чухте доклада на колегата Андреев. Имате ли своите 

предложения  за  изменения  и  допълнения  към  така  представения 

проект на решение? Имате ли коментари и възражения? Не виждам, 

колеги.

Който е съгласен с така предложения ни проект на решение, 

моля да гласува.

Гласували  11   члена на ЦИК:  за  –  11:  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия  Нейкова,   Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,   Иванка  

Грозева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Колеги, това е Решение № 587-МИ.

С това приключихме точка първа от дневния ред.  Отиваме 

към точка 2 – Разни. Заповядайте, колега Грозева.

Точка 2. Разни.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, преди  началото  на 

днешното  заседание Работна група 1.2. се събра на  заседание и взе 

решение да се изплатят възнаграждения и главният счетоводител да 

изготви изчисленията на сумите, които решихме, на следните лица:

Асен Станков, изработил 61 дни; Васил Александров – 71 дни 

–  2100  лева;  Георги  Палашев  –  34  дни;  Ивайло  Янков  –  18  дни; 

Ивайло  Трифонов  –  20  дни;  Михаил  Илиев  –  61  дни;  Георги 

Стилянов – 6 дни; и Васил Стойов – 10 дни.

Главният  счетоводител  да  изчисли  индивидуалните 

възнаграждения на всички лица в съответствие с изработените дни, 

на базата на 2100 лева –  възнаграждението на Васил Александров, 

който има най-много изработени дни.
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Също така предлагам на господата Велин Методиев Велинов, 

Валентин Борисов Димитров, Румен Славчев Топчийски и Светослав 

Цветанов Тодоров – служителите от пожарната безопасност, да бъде 

изплатена еднократна награда по 500 лева.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

възражения към така направеното предложение? Не виждам.

Който е съгласен с така направеното  предложение,  моля да 

гласува.

Гласували  12   члена на ЦИК:  за  –  12  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна 

Сидерова).

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Сега ви предлагам да одобрим работата 

на  нашите  сътрудници  Кирил  Пенев,  Снежана  Велкова,  Петър 

Зъбов,  Ваня  Стоянова,  Калина  Василева,  Юлия  Караиванова, 

Гергана Петрова и Айгюн Ахмедов за времето, за което бяха наети, а 

именно от 7 май до 6 юни 2014 г.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  имате  ли  възражения  да  одобрим  тяхната  работа?  Не 

виждам, колеги, всички сме видели резултатите от тяхната работа.

Който е съгласен ан блок да одобрим работата на посочените 

лица, моля да гласува.

Гласували  12   члена на ЦИК:  за  –  12  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна 

Сидерова).

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Във връзка с това, което коментирахме, 

предлагам на госпожа Ваня Стоянова да бъде продължен договорът 

с един месец, до 6 юли, тъй като канцеларията остава само с един 

човек и във връзка с  предстоящите частични избори на 8 юни се 

налагат дежурства.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

възражения към така направеното предложение? Не виждам, колеги.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  12  члена  на  ЦИК:  за  –  12  (Ивилина  Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна 

Сидерова).

Колеги,  в  тази  връзка  и  като  председател  на  Централната 

избирателна  комисия,  който  наблюдава  работата  на  всички 

служители, било на служебен, било на трудов договор, ви предлагам 

да  дадем  награда  на  служителите  към  администрацията  на 

Централната  избирателна  комисия Красимира  Манолова  и  Стоян 

Русинов  за  изключително изпълнение  на  техните  служебни 

задължения през  периода,  в  който ние бяхме в активен период,  в 

рамките на една заплата.

Колеги, имате ли възражения? Не виждам възражения.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  12   члена на ЦИК:  за  –  12  (Ивилина Алексиева,  

Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Камелия Нейкова, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна 

Сидерова).

Колеги, обръщам се към вас със следната молба отново като 

председател  на  Централната  избирателна комисия.  Аз наблюдавах 

изключително внимателно и лицата на граждански договор, които 

изпълняваха своите задължения, и имам своите впечатления, че част 

от  тях  изпълняваха  не  само  ангажиментите  си  по  гражданския 

договор, така както са разписани, но и редица други ангажименти и 

по мои впечатления част от тях бяха свръх ангажирани. Моля и вие 

да прецените това и в рамките на следващото заседание да преценим 

дали  и  доколко  някои  от  лицата,  които  бяха  назначени  на 
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граждански  договор  също  заслужават  бонус.  Това  остава  за 

следващото заседание.

Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  мисля,  че  в 

рамките на това заседание можем да разрешим и стимулирането на 

нашата  машинописка,  която  е  на  трудов  договор  и  е  постоянен 

сътрудник в Комисията. Мисля, че заслужава. Или поне в рамките на 

следващото заседание да се постави. Машинописката е тази, която 

остава с председателя и секретаря до сред нощ и на другия ден от 

началото на работния ден е тук.

Много  ви  моля  да  не  пропускаме  работата  и  на  тези 

сътрудници.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега,  какво е Вашето 

предложение?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да бъде поне в същите рамки, както и 

на другите служители. И мисля, че не могат тези неща да се решават 

в  крачка  и  ад  хок,  а  трябва  да  минат  през  работната  група  и  в 

понеделник  да  се  предложат  на  заседание,  за  да  бъдат  решени 

докрай всичките въпроси.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението  на  колегата  Сидерова.  Убедена  съм,  че  работната 

група  ще  се  свика  и  ще  излезе  със  съответното  решение,  което, 

колега  Сидерова,  аз  поемам  ангажимент  да  включа  като  точка  в 

дневния ред.

Колеги,  имате  ли  други  доклади  в  точка  „Разни”? 

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Много  бърз  доклад.  Докладвам ви,  че 

днес  с  колегата  Солакова  бяхме  в  печатницата  и  предадохме 

бюлетините и  книжата за  изборите,  които предстоят  в  неделя,  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Две  могили,  и  Общинската 

избирателна комисия – Русе, за изборите в с. Помен и с.  Червена 

вода.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Това  е  за 

сведение.

Други доклади, колеги? Не виждам.

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. Както знаете, следващото редовно заседание е 

свикано за понеделник от 13,30 ч., което не изключва възможността 

ние да свикаме и извънредно заседание.

Благодаря ви, колеги!

(Закрито в 15,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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