Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен районЯмболски
ПРОТОКОЛ
№ 32
На 3 октомври 2014г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия Ямбол
при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение относно промени в СИК на територията на община Ямбол и
на община Тунджа по искане на ПП АТАКА
Докладва: Екатерина Янева
2. Проект на решение относно промени в СИК на територията на община Тунджа
по искане на Коалиция за България
Докладва: Дженко Дженков
3. Проект на решение относно промени в СИК на територията на община Елхово по
искане на Коалиция за България
Докладва: Дженко Дженков
4. Проект на решение относно промени в СИК на територията на община Ямбол,
община Тунджа и община Елхово по искане на ПП ГЕРБ
Докладва: Пенка Михайлова
5. Проект на решение относно регистрация на заместващи застъпници на ПП
АТАКА
Докладва: Тодор Чиповски
6. Проект на решение относно регистрация на застъпници на БСП лява България
Докладва: Тодор Чиповски
7. Проект на решение относно регистрация на заместващи застъпници на БСП лява
България
Докладва: Тодор Чиповски
8. Проект на решение относно регистрация на застъпници на ПП ГЕРБ
Докладва: Светла Кирилова
9. Проект на решение относно регистрация на заместващи застъпници на ПП ГЕРБ
Докладва: Светла Кирилова
10. Доклад по сигнал с вх. № 194 от 01.10.2014г.
Докладва: Пенка Михайлова
11. Доклад по жалба с вх. № 217 от 02.10.2014г.
Докладват: Илиана Колева
Екатерина Янева
Нели Стоянова
12. Доклад по жалба с вх. № 220 от 03.10.2014г.

Докладват: Елена Иванова
Драгомир Димитров
Силвия Атанасова
13. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков, Пенка
Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина Янева, Светла
Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Нели Стоянова и
Силвия Атанасова.
ОТСЪСТВАХА: Мехмед Мехмедов и Емин Ахмедов
Заседанието бе открито в 16.30 ч. и председателствано от госпожа Мариана
Христова - Председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Добър ден колеги, откривам
днешното заседание на комисията, имаме необходимия кворум за провеждането му, в
залата присъстват 13 членове.
Предлагам колегата Чиповски за преброител при поименно гласуване.
За протоколист на днешното заседание предлагам колегата Иванова.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 13 членове на РИК.
ОТСЪСТВАТ: Мехмед Мехмедов и Емин Ахмедов
ГЛАСУВАЛИ: За – 13: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков,
Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина Янева, Светла
Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Нели Стоянова и
Силвия Атанасова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги обявения дневен ред за
днешното заседание е следният: точка първа разглеждане на проект за решение относно
промени в СИК на територията на община Ямбол и на община Тунджа по искане на ПП
АТАКА, точка втора разглеждане на проект относно промени в СИК на територията на
община Тунджа по искане на Коалиция за България, точка трета разглеждане на проект на
решение относно промени в СИК на територията на община Елхово по искане на
Коалиция за България, точка четвърта разглеждане на проект на решение относно
промени в СИК на територията на община Ямбол, община Тунджа и община Елхово по
искане на ПП ГЕРБ, точка пета разглеждане на проект за решение относно регистрация на
заместващи застъпници на ПП АТАКА, точка шеста разглеждане на проект за решение
относно регистрация на застъпници на БСП лява България, точка седма разглеждане на
проект за решение относно регистрация на заместващи застъпници на БСП лява
България, точка осма разглеждане на проект за решение относно регистрация на
застъпници на ПП ГЕРБ, точка девета разглеждане на проект за решение относно
регистрация на заместващи застъпници на ПП ГЕРБ, точка десета доклад по сигнал с вх.
№ 194 от 01.10.2014г. , точка единадесета доклад по жалба с вх. № 217 от 02.10.2014г.,
точка дванадесета доклад по жалба с вх. № 220 от 03.10.2014г. и точка тринадесета разни.
Имате ли предложения и допълнения към предложения дневен ред?

Заповядайте Стоянова.
НЕЛИ СТОЯНОВА: Благодаря, Г-жо Председател.
Предлагам следните допълнения на дневния ред: разглеждане на проект за решение
относно промени в състави на СИК на територията на общините Ямбол, Стралджа и
Елхово по подадено заявление от ПП „ДПС“, Доклад по жалба с вх.№238/03.102014г.,
разглеждане на проект за решение относно промени в състави на СИК на територията
община Тунджа по искане на ПП ДПС, разглеждане на проект за решение относно
промени в състави на СИК на територията на община Ямбол по искане на ПП „ГЕРБ“ и
разглеждане на проект за решение относно регистрация на застъпници на ПП „ДПС“.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги и аз ще допълня дневния ред
и предлагам да започнем днешното заседание с разглеждане на проект за решение относно
приемане на оперативен план на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи
изборен район-Ямболски за предизборния и изборния ден в изборите за народни
представители на 5 октомври 2014 г.
Колеги, който е съгласен с така направените предложения за допълнения на
дневния ред, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 13 членове на РИК.
ОТСЪСТВАТ: Мехмед Мехмедов и Емин Ахмедов
ГЛАСУВАЛИ: За – 13: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков,
Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина Янева, Светла
Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Нели Стоянова и
Силвия Атанасова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Преминаваме към разглеждане на
т. 1 от дневния ред, която аз ще докладвам. Предлагам Ви следният проект за решение.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия
в Тридесет и първи изборен район-Ямболски
Р Е Ш И:
1.Приема оперативен план за организацията на работата в РИК в деня преди и на
датата на произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и
приемането от СИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите
съгласно Приложение 1 - неразделна част от настоящото решение.
2. РИК-Ямбол ще работи в изборния ден в предоставените и помещения в сградата
на областна администрация – Ямбол от 06.00 ч. до 19.30 ч. и ще приема всички сигнали и
жалби място, по следните телефони: 046 686828; 046 686830, и по електронната поща на
адрес rik31@cik.bg РИК – Ямбол
3.Решението да се изпрати за сведение и изпълнение на общинските
администрации в изборния район.
Колеги, чухте проекта за решение. Предложения за допълнения имате ли? Не виждам
такива, затова който е съгласен с така предложения проект за решение относно приемане
на оперативен план на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен районЯмболски за предизборния и изборния ден в изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г. моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 13 членове на РИК.
ОТСЪСТВАТ: Мехмед Мехмедов и Емин Ахмедов
ГЛАСУВАЛИ: За – 13: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков, Пенка
Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина Янева, Светла
Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Нели Стоянова и
Силвия Атанасова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с №127-

НС/ 03.10.2014г.
Преминаваме към т. 2 от дневния ред - Проект на решение относно промени в СИК на
територията на община Ямбол и на община Тунджа по искане на ПП АТАКА.
Заповядай Янева.
ЕКАТЕРИНА ЯНЕВА: Предлагам на Вашето внимание следният проект за
решение:
Постъпили са писмени предложения от Кръстьо Панайотов Петров, упълномощен
представител на ПП “Атака“, заведени под № 218 и 219 от 03.10.2014 г. във входящия
регистър на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски,
с които се искат промени в състави на СИК на територията на общините Ямбол и Тунджа.
Към заявленията са приложени издадените удостоверения за назначаване на лицата,
чиято смяна се иска.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и Решение №672-НС от
13.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски
Р Е Ш И:
1.ОСВОБОЖДАВА в:
СИК №312500034 – с.Победа, общ.Тунджа Милен Иванов Атанасов с ЕГН
………………… – член и анулира издаденото удостоверение.
2.НАЗНАЧАВА в:
СИК №312500034 – с.Победа, общ.Тунджа, Янка Неделчева Славова с ЕГН
……………. –член и издава удостоверение.
3.ОСВОБОЖДАВА в:
СИК №312600022 – гр.Ямбол, Димитър Петров Йорданов с ЕГН ……………… –
член и анулира издаденото удостоверение.
4. НАЗНАЧАВА в:
СИК №312600022
– гр.Ямбол, Стойна Иванова Димитрова
с ЕГН
…………………. – член и издава удостоверение.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК,
чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги чухте проекта за решение.
Въпроси към докладчика? Не виждам такива, затова който е съгласен с така предложения
проект за решение относно промени в СИК на територията на община Ямбол и на община
Тунджа за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.,
моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 13 членове на РИК.
ОТСЪСТВАТ: Мехмед Мехмедов и Емин Ахмедов
ГЛАСУВАЛИ: За – 13: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков, Пенка
Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина Янева, Светла
Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Нели Стоянова и
Силвия Атанасова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с №128НС/ 03.10.2014г.
По т.3 от дневния ред
Заповядай Дженков.
ДЖЕНКО ДЖЕНКОВ: Колеги, предлагам на Вашето внимание проект за решение
относно: промени в състави на СИК на територията на община Тунджа за произвеждане
на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмено предложение от Нели Петрова Славова, упълномощен
представител на КП “Коалиция за България“, заведено под № 221 от 03.10.2014 г. във
входящия регистър на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски,с което се иска промени в състави на СИК на територията на община
Тунджа.Към заявлението са приложени издадените удостоверения за назначаване на
лицата,чиято смяна се иска.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и Решение №672-НС от
13.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски
Р Е Ш И:
1.ОСВОБОЖДАВА в:
СИК № 312500019 Велина Димитрова Костадинова с ЕГН …………….–секретар и
анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312500039 Елена Костадинова Зурлева с ЕГН ……………. – член и анулира
издаденото удостоверение.
2.НАЗНАЧАВА в:
СИК № 312500019 Пенка Станчева Димитрова с ЕГН ……………. – секретар и
издава удостоверение.
СИК №312500039 Желязко Колев Тонев с ЕГН ……………. – член и издава
удостоверение.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК,
чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, чухте проекта за решение.
Въпроси към докладчика? Не виждам такива, затова който е съгласен с така предложения
проект за решение относно промени в състави на СИК на територията на община Тунджа
за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5
октомври 2014 г., моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 13 членове на РИК.
ОТСЪСТВАТ: Мехмед Мехмедов и Емин Ахмедов
ГЛАСУВАЛИ: За – 13: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков, Пенка
Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина Янева, Светла
Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Нели Стоянова и
Силвия Атанасова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с №129НС/ 03.10.2014г.
Колеги преди да преминем към следваща точка от дневния ред ще Ви запозная с
писмо на ЦИК относно разпластяването на протокола на СИК за установяване на
резултатите при приемането му от РИК.
При разпластяване на протоколите на СИК с данните от гласуването в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г. – приложение №87 – НС-х от зборните
книжа, следва да имате предвид следното:
І екземпляр, бял – за предаване в ЦИК;
ІІ екземпляр, зелен – за предаване в РИК;
ІІІ екземпляр, розов – за предаване в общинската администрация.
Преминаваме към по т.4 от дневния ред
Заповядай Дженков.

Мариана Христова излиза от залата. Упълномощен да води заседанието е
зам.председателят Недялко Савов.
ДЖЕНКО ДЖЕНКОВ: Колеги, предлагам на Вашето внимание следният проект на
решение относно промени в СИК на територията на община Елхово за произвеждане на
изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г .
Постъпило е писмено предложение от Христо Георгиев Костов, упълномощен
представител на КП “Коалиция за България“, заведено под № 222 от 03.10.2014 г. във
входящия регистър на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски, с което се иска промяна в състав на СИК на територията на община Елхово.
Към заявлението е приложено издаденото удостоверение за назначаване на лицето, чието
смяна се иска.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и Решение №672-НС от
13.08.2014 г. на ЦИК,Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски
Р Е Ш И:
1.ОСВОБОЖДАВА в:
СИК №310700029 Мария Танева Иванова с ЕГН ……………..–зам.-председател и
анулира издаденото удостоверение.
2.НАЗНАЧАВА в:
СИК №310700029 Въльо Стоянов Димов с ЕГН …………….. – зам.-председател и
издава удостоверение.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК,
чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НЕДЯЛКО САВОВ: Колеги, чухте проекта
за решение. Въпроси към докладчика? Не виждам такива, затова който е съгласен с така
предложения проект за решение относно промени в състави на СИК на територията на
община Елхово за произвеждане на изборите за народни представители за Народно
събрание на 5 октомври 2014 г., моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 14 членове на РИК.
извън зала: Мариана Христова
ГЛАСУВАЛИ: За – 14: Недялко Савов, Мехмед Мехмедов, Дженко Дженков,
Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина Янева, Светла
Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Емин Ахмедов,
Нели Стоянова и Силвия Атанасова.
Против: няма
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НЕДЯЛКО САВОВ: Решението се приема и
е с №130-НС/ 03.10.2014г.
В ЗАЛАТА ВЛИЗА МАРИАНА ХРИСТОВА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Благодаря, Савов.
Преминаваме към т.5 от дневния ред. Разглеждане на проект на решение относно
промени в СИК на територията на община Ямбол, община Тунджа и община Елхово по
искане на ПП ГЕРБ.
Заповядай Михайлова.
ПЕНКА МИХАЙЛОВА: Колеги предлагам Ви следният проект за решение.
Постъпили са писмени предложения от Галин Славчев Костов, упълномощен
представител на ПП “ГЕРБ“, заведени под №№225, 226, 227 и 233 от 03.10.2014 г. във

входящия регистър на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски, с които се иска промени в състави на СИК на територията на общините
Елхово, Ямбол и Тунджа. Към заявленията са приложени издадените удостоверения за
назначаване на лицата, чиято смяна се иска.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и Решение №672-НС от
13.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски
Р Е Ш И:
1. ОСВОБОЖДАВА в:
СИК №310700007 – община Елхово, Димитринка Вичева Димитрова-Налбантова с
ЕГН …….. – председател и анулира издаденото удостоверение.
2. НАЗНАЧАВА в:
СИК №310700007 – община Елхово, Кремена Ченкова Димитрова с ЕГН ……… –
председател и издава удостоверение.
3. ОСВОБОЖДАВА в:
СИК №312600009 – община Ямбол, Атанас Костов Иванов с ЕГН … – секретар и
анулира издаденото удостоверение.
СИК №312600053 – община Ямбол, Яна Иванова Козикова с ЕГН …. – зам.председател и анулира издаденото удостоверение.
СИК №312600052 – община Ямбол, Добромир Илиев Димитров с ЕГН….. – член и
анулира издаденото удостоверение.
4. НАЗНАЧАВА в:
СИК №312600009 – община Ямбол, Даниела Йорданова Чернева с ЕГН…….. –
секретар и издава удостоверение.
СИК №312600053 – община Ямбол, Мая Иванова Динева с ЕГН ….. – зам.председател и издава удостоверение.
СИК №312600052 – община Ямбол, Теодора Димитрова Димитрова с ЕГН …….. –
член и издава удостоверение.
5. ОСВОБОЖДАВА в:
СИК №312500008 – община Тунджа, Таня Иванова Мъндева с ЕГН… – секретар и
анулира издаденото удостоверение.
СИК №312500008 – община Тунджа, Василка Янкова Стоянова с ЕГН……. – член
и анулира издаденото удостоверение.
СИК №312500017 – община Тунджа, Таня Иванова Митева с ЕГН… – член и
анулира издаденото удостоверение.
СИК №312500023 – община Тунджа, Георги Василев Куманов с ЕГН….. – член и
анулира издаденото удостоверение.
СИК №312500014 – община Тунджа, Динко Енев Петков с ЕГН ….. – председател
и анулира издаденото удостоверение.
СИК №312500037 – община Тунджа, Жана Славова Колева с ЕГН ….. – член и
анулира издаденото удостоверение.
6. НАЗНАЧАВА в:
СИК №312500008 – община Тунджа, Василка Янкова Стоянова с ЕГН….. –
секретар и издава удостоверение.
СИК №312500008 – община Тунджа, Таня Иванова Мъндева с ЕГН… – член и
издава удостоверение.
СИК №312500017 – община Тунджа, Динко Иванов Андонов с ЕГН… – член и
издава удостоверение.

СИК №312500023 – община Тунджа, Красимира Иванова Петрова с ЕГН …… –
член и издава удостоверение.
СИК №312500014 – община Тунджа, Марияна Янкова Митева с ЕГН…–
председател и издава удостоверение.
СИК №312500037 – община Тунджа, Динка Трифонова Павлова с ЕГН…. – член и
издава удостоверение.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК,
чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, чухте проекта за решение.
Въпроси към докладчика? Не виждам такива, затова който е съгласен с така предложения
проект за решение относно промени в състави на СИК на територията на община Ямбол,
община Тунджа и община Елхово за произвеждане на изборите за народни представители
за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
ГЛАСУВАЛИ: За – 15: Мариана Христова, Недялко Савов, Мехмед Мехмедов,
Дженко Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров,
Екатерина Янева, Светла Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор
Чиповски, Емин Ахмедов, Нели Стоянова и Силвия Атанасова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с №131НС/ 03.10.2014г.
По т.6 от дневния ред.
Заповядай Чиповски.
ТОДОР ЧИПОВСКИ:Колеги, предлагам ви следният проект за решение относно
регистрация на заместващи застъпници на ПП АТАКА.
Постъпило е писмено предложение, на основание чл. 118, ал.4 от ИК, от Кръстьо
Панайотов Петров към вх. № 2/ 30.09.2014г. във входящия регистър за застъпниците.
РИК - Ямбол установи, че е подадено Заявление – приложение № 41 - НС,
подписано от лице, изрично упълномощено от представляващия партията, към което е
представено пълномощно, и е приложен списък на хартиен носител - 2 /два/броя и на
електронен носител - 1 /един/ брой, съдържащ името и единния граждански номер на
лицето, което следва да бъде регистрирано като заместващ застъпник,
и съответно
лицето, което следва да бъде заличено.
Предлага се за регистрация 1 /един/ брой заместващ застъпник на кандидатската
листа на ПП „Атака“, съгласно приложения списък.
След извършена от Информационно обслужване АД проверка на списъка с
подаденият от ПП „Атака“ заместващ застъпник, и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл.
118, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №716-НС/15.08.2014 г. на
ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски
РЕШИ:
1. ОСВОБОЖДАВА назначеният с Решение № 64-НС/23.09.2014 г. на Районна
избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски застъпник на ПП
„Атака“ на територията на тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в
изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., както
следва:
Янка Неделчева Славова с ЕГН …………. и анулира издаденото удостоверение.
2. РЕГИСТРИРА като заместващ застъпник на ПП „Атака“ на територията на

тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в изборите за народни
представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., както следва:
Кремена Кръстева Петрова-Николова
удостоверение на регистрирания застъпник.

с

ЕГН ……………. и

издава

Решението да се публикува незабавно в публичния регистър на застъпници в
избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК,
чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, чухте проекта за решение.
Въпроси към докладчика? Не виждам такива, затова който е съгласен с така предложения
проект за решение относно регистрация на заместващ застъпник на ПП „Атака“ на
територията на тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в изборите за
народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
ГЛАСУВАЛИ: За – 15: Мариана Христова, Недялко Савов, Мехмед Мехмедов,
Дженко Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров,
Екатерина Янева, Светла Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор
Чиповски, Емин Ахмедов, Нели Стоянова и Силвия Атанасова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с №132НС/ 03.10.2014г.
По т.7 от дневния ред.
Заповядай Чиповски.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: Колеги, предлагам ви следният проект за решение относно
регистрация на застъпници на Коалиция „БСП Лява България“.
Постъпило е писмено предложение на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Румен Данчев
Банков с № 1 /16.09.2014г. във входящия регистър за застъпниците.
Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски
установи, че е подадено Заявление по образец № 39- НС, подписано от лице изрично
упълномощено от Михаил Райков Миков представляващ коалиция „БСП лява България„
към което е представено и пълномощно, и е приложен списък на хартиен носител- 2
/два/броя и на електронен носител - 1 /един/ брой, съдържащ имената и единния
граждански номер на лицето, което да бъде регистрирано като застъпник.
След извършена от „Информационно обслужване“ АД проверка на списъка с
подадените от упълномощеното лице застъпници и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл.
118, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №716/15.08.2014 г. на Централната
избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски
РЕШИ:
1. Регистрира 1 /един/ застъпник на коалиция „БСП лява България„ на територията
на Тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в изборите за народни
представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., както следва:

232.

Пенка Димитрова Иванова

……………

2. Издава удостоверение на регистрирания застъпник.

Решението да се публикува незабавно в публичния регистър на застъпници в
избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК,
чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, чухте проекта за решение.
Въпроси към докладчика? Не виждам такива, затова който е съгласен с така предложения
проект за решение относно регистрация на застъпници на Коалиция „БСП Лява
България“, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
ГЛАСУВАЛИ: За – 15: Мариана Христова, Недялко Савов, Мехмед Мехмедов,
Дженко Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров,
Екатерина Янева, Светла Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор
Чиповски, Емин Ахмедов, Нели Стоянова и Силвия Атанасова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с №133НС/ 03.10.2014г.
По т.8 от дневния ред - Проект на решение относно регистрация на заместващи
застъпници на БСП лява България.
Заповядай Чиповски.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: Колеги, предлагам ви следният проект за решение:
Постъпило е писмено предложение на основание чл. 118, ал.4 от ИК от Румен
Данчев Банков към вх. № 1/29.09.2014г. във входящия регистър за застъпниците.
РИК - Ямбол установи, че е подадено Заявление – приложение № 41 - НС,
подписано от лице, изрично упълномощено от представляващия коалицията, към което е
представено пълномощно и е приложен списък на хартиен носител-2 /два/броя и на
електронен носител - 1 /един/ брой, съдържащ имената и единния граждански номер на
лицата, които следва да бъдат регистрирани като заместващи застъпници и съответно
лицата, които следва да бъдат заличени.
Предлагат се за регистрация 6 /шест/ броя
заместващи застъпници на
кандидатската листа на Коалиция „БСП лява България“ съгласно приложения списък.
След извършена от Информационно обслужване АД проверка на списъка с
подадените от коалиция „БСП лява България“ заместващи застъпници и на основание
чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №716НС/15.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен
район – Ямболски
РЕШИ:
1. ОСВОБОЖДАВА назначените с Решение №55-НС/16.09.2014 г. на Районна
избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски застъпници на
Коалиция „БСП Лява България“ на територията на тридесет и първи изборен районЯмболски за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 5
октомври 2014 г., както следва:
1.Желязка Стоянова Никова с ЕГН ………….
2.Стоянка Тодорова Петрова с ЕГН ………….
3.Ангелина Димитрова Иванова с ЕГН ………….

4.Керанка Иванова Вълчева с ЕГН ………….
5.Павлина Валентинова Велева с ЕГН ………….
6.Росица Радкова Балчева с ЕГН …………. и анулира издадените удостоверения.
2. РЕГИСТРИРА като заместващи застъпници на коалиция „БСП лява България“
на територията на тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в изборите за
народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., както следва:
1.Илия Георгиев Ников с ЕГН ………….
2. Иванка Зелезчева Дучева с ЕГН ………….
3.Таня Георгиева Христова с ЕГН ………….
4.Веселин Николаев Панайотов с ЕГН ………….
5.Пламена Валентинова Велева с ЕГН ………….
6.Мара Стоянова Димитрова с ЕГН …………. и
регистрираните застъпници.

издава удостоверения на

Решението да се публикува незабавно в публичния регистър на застъпници в
избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК,
чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, чухте проекта за решение.
Въпроси към докладчика?Нямате, но аз имам. Искам да попитам докладчика към
представеното от Коалиция „БСП Лява България“ предложение за регистрация на
заместващите застъпници, кой номер Приложение от изборните книжа е представено?По
мое мнение неправилно е предсавено Приложение №41
ТОДОР ЧИПОВСКИ: Момент да погледна регистъра на застъпниците.
Приложение №42-НС от изборните книжа.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Приложение № 42-НС се отнася за
Предложение за регистрирация на заместващи застъпници на кандидатска листа за
изборите за народни представители за Народно събрание за СИК извън страната.
Давам възможност да се свържете с внеслите Предложението, за да си коригират
Приложението, след което ще подложим решението за гласуване. Чиповски възлагам на
теб да се свържеш с представителите на Коалиция „БСП Лява България“.
Преминаваме към разглеждане на т.9 от дневния ред.
Заповядай Кирилова.
СВЕТЛА КИРИЛОВА: Предлагам Ви следният проект за решение относно
регистрация на застъпници на ПП „ГЕРБ“
Постъпило е писмено предложение на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Галин
Славчев Костов към вх.№4/03.10.2014г. във входящия регистър за застъпниците.
Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски
установи, че е подадено Заявление по образец № 39-НС, подписано от лице изрично
упълномощено от Бойко Методиев Борисов, представляващ ПП,,ГЕРБ”, към което е
представено и пълномощно, и е приложен списък на хартиен носител - 2 /два/броя и на

електронен носител - 1 /един/ брой, съдържащ имената и единния граждански номер на
лицата, които да бъдат регистрирани като застъпници.
След извършена от „Информационно обслужване“ АД проверка на списъка с
подадените от упълномощеното лице застъпници и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл.
118, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №716/15.08.2014 г. на Централната
избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски
РЕШИ:
1. Регистрира 15 /петнадесет/ застъпници на ПП,,ГЕРБ” на територията на Тридесет
и първи изборен район-Ямболски за участие в изборите за народни представители за
Народно събрание на 5 октомври 2014 г., както следва:
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Иван Тотев Митев
Добромира Ренетова Петрова
Галин Димитров Димитров
Димитър Тодоров Тодоров
Георги Ангелов Дойчев
Господин Стоянов Стоянов
Янаки Динев Янакиев
Светлан Валентинов Радев
Георги Динчев Чамбуров
Боян Георгиев Димов
Божидар Стойчев Стойчев
Ралчо Иванов Ралчев
Пенко Динев Йорданов
Димо Илиев Гарванов
Петър Тодоров Турлаков

2. На основание чл.72, ал.1, т.1 във вр. чл.117, ал.7 от Изборния кодекс и във
връзка с Решение № 716/15.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и
първи изборен район– Ямболски отказва да регистрира като застъпник:
Михаил Колев Василе

тъй като лицето вече има регистрация като застъпник от друга кандидатска листа в
Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район– Ямболски.
3. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
Решението да се публикува незабавно в публичния регистър на застъпници в
избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК,
чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, чухте проекта за решение.
Въпроси към докладчика? Не виждам такива, затова който е съгласен с така предложения
проект за решение относно регистрация на застъпници на ПП „ГЕРБ“ на територията на
тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в изборите за народни
представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., моля да гласува.

ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
ГЛАСУВАЛИ: За – 15: Мариана Христова, Недялко Савов, Мехмед Мехмедов,
Дженко Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров,
Екатерина Янева, Светла Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор
Чиповски, Емин Ахмедов, Нели Стоянова и Силвия Атанасова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с №134НС/ 03.10.2014г.
Преминаваме към разглеждане на т.10 от дневния ред.
Заповядай Кирилова.
СВЕТЛА КИРИЛОВА: Предлагам Ви следният проект за решение относно
регистрация на заместващи застъпници на ПП „ГЕРБ“:
Постъпило е писмено предложение на основание чл. 118, ал.4 от ИК от Галин
Славчев Костов към вх.№4 / 03.10.2014 г. във входящия регистър за застъпниците.
РИК - Ямбол установи, че е подадено Заявление – приложение № 41 - НС, подписано
от лице, изрично упълномощено от Бойко Методиев Борисов, представляващ ПП,,ГЕРБ”,
към което е представено и пълномощно и е приложен списък на хартиен носител - 1
/един/ брой и на електронен носител - 1 /един/ брой, съдържащ имената и единния
граждански номер на лицата, които следва да бъдат регистрирани като заместващи
застъпници и съответно лицата, които следва да бъдат заличени.
Предлагат се за регистрация 2 /два/ броя заместващи застъпници на ПП,,ГЕРБ”,
съгласно приложения списък.
След извършена от Информационно обслужване АД проверка на списъка с
подадените от ПП,,ГЕРБ” заместващи застъпници, и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл.
118, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №716-НС/15.08.2014 г. на
ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски
РЕШИ:
1. ОСВОБОЖДАВА назначените с Решение № 107-НС/01.10.2014 г. на Районна
избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски застъпници на
ПП,,ГЕРБ” на територията на тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в
изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., както
следва:
1. Динко Танев Чиликов с ЕГН …………
2. Йорданка Атанасова Джогова с ЕГН …………,
и анулира издадените
удостоверения.
2. РЕГИСТРИРА като заместващи застъпници на ПП,,ГЕРБ” на територията на
тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в изборите за народни
представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., както следва:
1. Димитър Йовчев Димитров с ЕГН: ………..
2. Стоян Панайотов Добрев с ЕГН …………., и издава удостоверения на
регистрираните застъпници.
Решението да се публикува незабавно в публичния регистър на застъпници в
избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК,
чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, чухте проекта за решение.
Въпроси към докладчика? Не виждам такива, затова който е съгласен с така предложения
проект за решение относно регистрация на заместващи застъпници на ПП „ГЕРБ“ на
територията на тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в изборите за

народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
ГЛАСУВАЛИ: За – 15: Мариана Христова, Недялко Савов, Мехмед Мехмедов,
Дженко Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров,
Екатерина Янева, Светла Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор
Чиповски, Емин Ахмедов, Нели Стоянова и Силвия Атанасова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с №135НС/ 03.10.2014г.
Преминаваме към разглеждане на т.11 от дневния ред - промени в състави на СИК на
територията на община Ямбол, Община Стралджа и Община Елхово.
Заповядай Стоянова.
НЕЛИ СТОЯНОВА: Предлагам следния проект за решение.
Постъпило е писмени предложения от : Марияна Димитрова Христова и Моньо
Дженков Стоянов преупълномощени представители на ПП “ДПС“, заведени под № 239 от
03.10.2014 г. , под № 240 от 03.10.2014 г. и под № 242 от 03.10.2014 г.във входящия
регистър на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски,
с което се иска промени в състави на СИК на територията на община Ямбол, Община
Стралджа и Община Елхово Към заявлението са приложени издадените удостоверения за
назначаване на лицата, чиято смяна се иска.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и Решение №672-НС от
13.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски
Р Е Ш И:
1. ОСВОБОЖДАВА в:
СИК № 312600011 –Община Ямбол Тотка Иванова Тодорова с ЕГН …………… –
секретар и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312600024–Община Ямбол Диана Георгиева Кисьова с ЕГН ……………. –
член и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312600090 –Община Ямбол Даниела Иванова Христова с
ЕГН……………….–член и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312600045–Община Ямбол Христо Симеонов Ангелов с ЕГН ……………..
– председател и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312600045 –Община Ямбол Иван Стоянов Иванов с ЕГН …………….. –
член и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312600046 –Община Ямбол Атанас Манолов Митков с ЕГН ………………
–зам.-председател и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312600046 –Община Ямбол Атанас Василев Димитров с ЕГН
………………–член и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312600047 –Община Ямбол Тодор Маринов Павлов с ЕГН …………….. –
секретар и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312600047 –Община Ямбол Васил Иванов Димитров с ЕГН ………………–
член и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312600048 –Община Ямбол Асен Митков Георгиев с ЕГН ………………–
секретар и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312600049 –Община Ямбол Минко Димитров Керемедчиев с ЕГН
…………….–зам.-председател и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312600049–Община Ямбол Атанас Георгиев Ганев с ЕГН ……………… –
член и анулира издаденото удостоверение.

СИК № 312600049 –Община Ямбол Слав Красимиров Василев с ЕГН
………………–член и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312200013 –Община Стралджа Александър Асенов Томов с ЕГН
………………–член и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312200029–Община Стралджа Асен Михайлов Бошнаков с ЕГН
………………. –член и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312200020 –Община Стралджа Али Хасан Мехмед с ЕГН ……………. –
зам.-председател и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 310700010–Община Елхово Тоня Вълкова Георгиева с ЕГН ……………. –
председател и анулира издаденото удостоверение.
СИК № 312200019 –Община Елхово Бойко Иванов Иванов с ЕГН ……………… –
зам.-председател и анулира издаденото удостоверение.
НАЗНАЧАВА в:
СИК № 312600011 –Община Ямбол Мери Костова Стоилова с ЕГН …………… –
секретар и издава удостоверение.
СИК № 312600024–Община Ямбол Данка Динева Пенева с ЕГН …………….. –член
и издава удостоверение.
СИК № 312600090 –Община Ямбол Цветан Динев Пенчев с ЕГН
………………–
член и издава удостоверение.
СИК № 312600045–Община Ямбол Хасан Мехмедов Мехмедов с ЕГН
………………. – председател и издава удостоверение.
СИК № 312600045 –Община Ямбол Шукри Ахмед Хасан с ЕГН …………….–член
и издава удостоверение.
СИК № 312600046 –Община Ямбол Емил Йосифов Ангелов с ЕГН ……………..–
зам.-председател и издава удостоверение.
СИК № 312600046 –Община Ямбол Юсеин Халилов Юсеинов с ЕГН
……………….–член и издава удостоверение.
СИК № 312600047 –Община Ямбол Реджеб Селяхтинов Арифов с ЕГН
………………. –секретар и издава удостоверение.
СИК № 312600047 –Община Ямбол Хасан Мехмедов Хасанов с ЕГН ……………..–
член и издава удостоверение.
СИК № 312600048 –Община Ямбол Веселин Михайлов Мартинов с ЕГН
……………… –секретар и издава удостоверение.
СИК № 312600049 –Община Ямбол Амза Смаил Вели с ЕГН ……………–зам.председател и издава удостоверение.
СИК № 312600049–Община Ямбол Юсеин Яшаров Нуриев с ЕГН ……………… –
член и издава удостоверение.
СИК № 312600049 –Община Ямбол Илми Нихат Османов с ЕГН ……………….. –
член и издава удостоверение.
СИК № 312200013–Община Стралджа Любчо Йорданов Кабранов с ЕГН
………………–член и издава удостоверение.
СИК № 312200020 –Община Стралджа Йордан Станчев Христов с ЕГН
………………… –зам.-председател и издава удостоверение.
СИК № 312200029–Община Стралджа
Митко Сергеев Митев с ЕГН
…………………..–член и издава удостоверение.
СИК № 310700010–Община Елхово Кирил Иванов Стоилов с ЕГН ……………….. –
председател и издава удостоверение.
СИК № 310700019 –Община Елхово Иван Колев Иванов с ЕГН ……………… –
зам.-председател и издава удостоверение.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК,
чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, чухте проекта за решение.
Въпроси към докладчика? Не виждам такива, затова който е съгласен с така предложения
проект за решение относно промени в състави на СИК на територията на община Ямбол,
Община Стралджа и Община Елхово, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
ГЛАСУВАЛИ: За – 15: Мариана Христова, Недялко Савов, Мехмед Мехмедов,
Дженко Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров,
Екатерина Янева, Светла Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор
Чиповски, Емин Ахмедов, Нели Стоянова и Силвия Атанасова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с №136НС/ 03.10.2014г.
Преминаваме към разглеждане на т.12 от дневния ред –Доклад по сигнал
вх.№194/01.10.2014г.
Заповядай Михайлова.
ПЕНКА МИХАЙЛОВА: Благодаря, г-жо председател.Колеги в РИК – Ямбол е
постъпил сигнал по телефона на 01.10.2014 г. в 11.40 часа от гражданин, който не желае
да се легитимира, вписан под №194 от 01.10.2014 г. във входящия регистър на Районна
избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски. В сигнала се твърди,
че на проведен предизборен концерт на Коалиция „БСП – Лява България“ в голямата зала
на Община Ямбол в нарушение на Изборния кодекс е имало участие на деца, което
събитие е отразено във вестник „Ямболски новини“.
При извършване на проверка от определен от РИК член – Пенка Михайлова се
установи, че в посоченият вестник няма отразяване на предизборен концерт на Коалиция
„БСП – лява България“, но това мероприятие е отразено в други ямболски електронни
медии, а именно „Ямбол свят“ и „Ямболпрес“.
Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски
разгледа снимковия и видео материалите публикувани в тези две медии и установи
следното:
- по снимковия материал:
Снимка 1 - от същата се вижда, че на сцената на голямата зала на Община Ямбол на
преден план е застанало момиченце с микрофон непосредствено пред председателя на
БСП Михаил Миков и кандидатите от кандидатската листа на коалиция „БСП – лява
България“ в Тридесет и първи район - Ямболски – Атанас Мерджанов, Кирчо Карагьозов,
Иван Георгиев, Катя Георгиева, като същите държат в ръцете си червени рози, флагчета с
националния трибагреник и червени такива с изписан номер 22. На заден фон има
младежи облечени в червени тениски, на които е изписан номер 22 и които държат в
ръцете си флагчета с националния трибагреник и червени такива с изписан номер 22. На
стената зад тях има преизборен плакат на който е изписано „ПАРЛАМЕНТАРНИ
ИЗБОРИ 5 октомври 2014“, „в бюлетината с №22“ с отразен знак „Х“, „БСП – лява
БЪЛГАРИЯ“, „ДОСТОЕН ЖИВОТ В СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВА!“, като последното е
вплетено в националния трибагреник и „КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА
ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ“;
Снимка 2 – от същата се вижда, че на сцената на голямата зала на Община Ямбол на
преден план е застанало момиченце с микрофон непосредствено пред председателя на
БСП Михаил Миков и кандидатите от кандидатската листа на коалиция „БСП – лява
България“ в Тридесет и първи район - Ямболски като същите държат в ръцете си червени
рози, флагчета с националния трибагреник и червени такива с изписан номер 22. На заден
фон има младежи облечени в червени тениски, на които е изписан номер 22 и които
държат в ръцете си флагчета с националния трибагреник и червени такива с изписан
номер 22. На стената зад тях има преизборен плакат на който е изписано „БСП – лява
БЪЛГАРИЯ“, „ДОСТОЕН ЖИВОТ В СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВА!“, като последното е
вплетено в националния трибагреник и „КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА

ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ“;
По видео материала - РИК-Ямбол изгледа 3 клипа от събитието:
първия с продължителност 3:06 минути е заснет балкона на голямата зала на Община
Ямбол във втория с продължителност 1:51 минути се чува призив „Смело напред, горе
главата и победа на пети октомври с номер 22“ и възгласи „Браво Христо“ в третия с
продължителност 4:39 минути в 1:32 минута се появява момиченце на сцената, което пее
„Моя страна, моя България“ докато председателят на БСП Михаил Миков и кандидатите
от кандидатската листа на коалиция „БСП – лява България“ в Тридесет и първи район –
Ямболски слизат от сцената.
Въз основа на така установеното, РИК-Ямбол приема, че с присъствието на деца на
предизборен концерт се нарушава забраната по аргумент от чл. 11, ал. 4 от Закона за
закрила на детето, според която всяко дете има право на закрила срещу въвличането му в
политически дейности. От друга страна е видно, че цялостната композиция на
предизборния плакат на коалиция „БСП – лява България“ вплита националното знаме.
Изобразяването на националния флаг съвместно и във връзка с политическите символи и
послания на коалицията нарушава нормата, съдържаща се в чл. 5, ал. 1 от Закона за
политическите партии, а именно, че политическите партии не могат да използват в своите
символи герба или знамето на Република България. Районната избирателна комисия –
Ямбол приема, че по този начин се нарушава забраната за използване на агитационни
материали, които накърняват добрите нрави, посочена в чл. 183, ал. 4, предложение
последно от Изборния кодекс. Освен това с провеждането на предизборен концерт в
голямата зала на Община Ямбол се нарушава и забраната по чл. 182, ал. 1 от ИК, а именно
не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции,
държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала.
Забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК е насочена към субекта, който използва подобен тип
агитационен материал, в случая коалиция „БСП – лява България“. Следователно коалиция
„БСП – лява България“ следва да понесе отговорността за нарушаване на забраната по чл.
183, ал. 4 от ИК.
Съгласно чл. 186, ал. 1 от ИК Районна избирателна комисия в Тридесет и първи
изборен район – Ямболски е органът, който трябва да постанови спиране на
разпространението на агитационния материал.
Освен мерки за премахване и изземване на агитационните материали, с което РИКЯмбол осъществява правомощията си по изборния процес, в рамките на предвидените в
част трета от Изборния кодекс функции на актосъставител РИК-Ямбол следва да ангажира
административнонаказателната отговорност на нарушителя - коалиция „БСП – лява
България“
Предвид горното и на основание чл. 183, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и
чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Районната избирателна
комисия:
Р Е Ш И:
УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали,
които накърняват добрите нрави в изборите за народни представители на 5 октомври 2014
г., а именно: агитационен клип на Коалиция „БСП Лява България“, излъчен по телевизия
„Диана“ по време на предизборната кампания за изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г.
ПОСТАНОВЯВА спиране излъчването на същия агитационен клип на Коалиция
„БСП Лява България“ в кабелна телевизия „Диана“.
ОПРАВОМОЩАВА председателя на РИК да състави акт за установеното нарушение
на Коалиция „БСП Лява България“, представлявана от Михаил Райков Миков, с адрес за
кореспонденция гр. София, ул. „Позитано“ 20.
Актът да се изпрати на областния управител на област Ямбол за издаване на

наказателно постановление.
Решението да се изпрати на телевизия „Диана“ за изпълнение спиране излъчването на
агитационния клип на Коалиция „БСП Лява България.
Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия чрез
Районна избирателна комисия – в тридесет и първи изборен район –Ямболски в тридневен
срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА:Откривам дискусията.
Заповядай Колева.
ИЛИАНА КОЛЕВА:Считам жалбата за недопустима, тъй като срокът за обжалване
в аналогични случаи е 24 часа от обявяването.След като проследих становища на членове
на ЦИК, установих, че преобладаващите мнения са в смисъл, че не следва да се
разглеждата жалби и сигнали подадени не с електронен подпис съответно анонимни.
Практиката на ЦИК и указанията изрично се изисква за произнасяне жалбата да е в
писмена форма и с обозначен подател. Считам в случая, че субсидиарно се прилагат
нормите на АПК, съгласно разпоредбата на чл.111, т.4 от АПК анонимни жалби,
съответно сигнали не се разглеждат.Напомням, че аналогична е практиката на РИК Ямбол
при произвеждане на изборите за Европейски парламент. В нарочно свое решение същата
е приела, че не следва да се разглеждат анонимни сигнали. Намирам, че единствено
компетентни органи за произнасяне по анонимни сигнали са Прокуратурата и
следствието.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА:Аз предложих да приемем
процедура, но това мое предложение не се възприе.Считам, че на този етап не е момента
да вземем принципно решение затова следва ли да се произнасяме по анонимни жалби.По
отоншени на срока – клипа все още тече в ефир, което само по себе си означава, че срокът
не е преклудиран.
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ: Моето мнение, е че ние сме компетентни да вземе
решение по същество, независимо от обстоятелството, че жалбата е анонимна.След
проверката на сигнала, същия се потвърди изцяло, което означава, че ние можем да се
самосезираме.Ако ние не разглеждаме, подадени такива сигнали ще демотивираме
гражданите да уведомяват за нарушения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА:Напомням, че приехме оперативен
план,в който сме обявили реда за приемане на жалби и сигнали, без да ограничаваме
анонимните такива.Има практика на ВАС, която категорично постановява, че участието
на деца в предизборна кампания е нарушение.ВАС счита, че РИК по аналогия е
компетентен да спира материали, които се излъчват незаконосъобразно и в този смисъл
предлагам промяна в диспозитива на проекта за решение „Да се спре излъчването в
съответните медии“.
СВЕТЛА КИРИЛОВА:Поддържам изцяло становището на Илиана Колева и считам,
че сигнала е недопустим.Приложимия закон предвижда такива жалби да не се
разглеждат.Намирам ,че РИК не може да вземе решение ,с което да дерогира съответната
правна норма,тъй като има върховенство на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА:Предлагам да преминем към
гласуване на проекта за решение предложен от Пенка Михайлова, който е съгласен с така
предложения проект за решение, моля да гласува.
ИЛИАНА КОЛЕВА:Искам да уточня,че ще гласувам този проект за решение с
особено мнение.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
ГЛАСУВАЛИ: За – 9: Мариана Христова, Мехмед Мехмедов, Пенка МихайловаТрифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина Янева, , Емин Ахмедов, Нели
Стоянова и Силвия Атанасова.
Против: Недялко Савов, Дженко Дженков, Светла Кирилова, Елена ИвановаГеоргиева, Илиана Колева и Тодор Чиповски.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Налице е отхвърлително решение.
При проведеното гласуване Районната избирателна комисия не постигна
необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на
решение, с което да уважи жалбата за основателна. От присъстващите в залата 15 членове
на комисията, за проекта на решение гласуваха 9 членове, а против 6 членове. Поради
липса на необходимото мнозинство РИК следва да приеме решение за отхвърляне при
условията на чл.70, ал.4, изр. второ от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл.70, ал.3 във връзка чл. 70, ал. 4, изр. второ
от Изборния кодекс Районната избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски:
Р Е Ш И:
ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ в хипотезата на чл. 70, ал. 4, изр. второ от
Изборния кодекс.
Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия чрез
Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски в тридневен
срок от обявяването му.
Решението е с №137-НС/ 03.10.2014г.
ТОДОР ЧИПОВСКИ:Госпожо председател, докладвам, че вече е отстранена
нередовността в представеното Приложение към искането за регистрация на заместващи
застъпници на Коалиция „БСП-Лява България“. Представено е Приложение №41-НС.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги доклада по проекта за
решение го чухте и предлагам да преминем към гласуване на проекта за решение за
регистрация на заместващи застъпници на „БСП-Лява България“. Който е съгласен моля
да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
ГЛАСУВАЛИ: За – 15: Мариана Христова, Недялко Савов, Мехмед Мехмедов,
Дженко Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров,
Екатерина Янева, Светла Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор
Чиповски, Емин Ахмедов, Нели Стоянова и Силвия Атанасова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с №138НС/ 03.10.2014г.
Преминаваме към разглеждане на т.13 от дневния ред.
Заповядай Атанасова.
СИЛВИЯ АТАНАСОВА: Колеги, предлагам на Вашето внимание следният проект
на решение относно промени в СИК на територията на община Тунджа за произвеждане
на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г .
Постъпило е писмено предложение от Гюлгюлер Сенянав
Юсиенов,
преупълномощен представител на ПП “ДПС“, заведено под № 247 от 03.10.2014 г. във
входящия регистър на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски, с което се иска промяна в състав на СИК на територията на община Тунджа.
Към заявлението е приложено издаденото удостоверение за назначаване на лицето, чието
смяна се иска.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и Решение №672-НС от
13.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски

Р Е Ш И:
1.ОСВОБОЖДАВА в:
СИК № 312500045 Динко Йорданов Динев с ЕГН ……………… –член и анулира
издаденото удостоверение.
НАЗНАЧАВА в:
СИК № 312500045 Стоян Андонов Матев с ЕГН ……………… – член и издава
удостоверение.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК,
чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, чухте проекта за решение.
Въпроси към докладчика? Не виждам такива, затова който е съгласен с така предложения
проект за решение относно промяна в състав на СИК на територията на община Тунджа ,
моля да гласува.
ОТ ЗАЛАТА ИЗЛИЗА МАРИАНА ХРИСТОВА.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 14 членове на РИК.
ГЛАСУВАЛИ: За – 14: Недялко Савов, Мехмед Мехмедов, Дженко Дженков, Пенка
Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина Янева, Светла
Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Емин Ахмедов,
Нели Стоянова и Силвия Атанасова.
Против: няма
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НЕДЯЛКО САВОВ: Решението се приема и е с №139НС/ 03.10.2014г.
Преминаваме към разглеждане на т.14 от дневния ред.
Заповядай Атанасова.
СИЛВИЯ АТАНАСОВА: Колеги, предлагам на Вашето внимание следният проект
на решение относно промени в СИК на територията на община Тунджа за произвеждане
на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г .
Постъпило е писмено предложение от Галин Славчев Костов,упълномощен
представител на ПП “ГЕРБ“, заведено под № 248 от 03.10.2014 г. във входящия регистър
на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, с което
се иска промяна в състав на СИК на територията на община Ямбол. Към заявлението е
приложено издаденото удостоверение за назначаване на лицето, чието смяна се иска.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и Решение №672-НС от
13.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски

Р Е Ш И:
1.ОСВОБОЖДАВА в:
СИК №310700026 – Георги Иванов Иванов с ЕГН ………. – член и анулира
издаденото удостоверение.
2.НАЗНАЧАВА в :
СИК № 310700026- Пенка Иванова Гечева, ЕГН ………..

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район Ямболски.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НЕДЯЛКО САВОВ: Колеги, чухте проекта за
решение. Въпроси към докладчика? Не виждам такива, затова който е съгласен с така
предложения проект за решение относно промяна в състав на СИК на територията на
община Ямбол, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 14 членове на РИК.
ГЛАСУВАЛИ: За – 14: Недялко Савов, Мехмед Мехмедов, Дженко Дженков, Пенка
Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина Янева, Светла
Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор Чиповски, Емин Ахмедов,
Нели Стоянова и Силвия Атанасова.
Против: няма
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НЕДЯЛКО САВОВ: Решението се приема и е с №140НС/ 03.10.2014г.
В ЗАЛАТА ВЛИЗА МАРИАНА ХРИСТОВА.
Преминаваме към разглеждане на т.15 от дневния ред.
Заповядай Михайлова.
ПЕНКА МИХАЙЛОВА:Колеги, предлагам Ви следният проект за решение
относно регистрация на застъпници на ПП „ДПС“
Постъпило е писмено предложение на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Ерол
Неджибов Юмеров с вх.№8/03.10.2014г. във входящия регистър за застъпниците.
Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски
установи, че е подадено Заявление по образец № 39-НС, подписано от лице изрично
упълномощено от Лютви Ахмед Местан, представляващ ПП,,ДПС”, към което е
представено и пълномощно, и е приложен списък на хартиен носител - 2 /два/броя и на
електронен носител - 1 /един/ брой, съдържащ имената и единния граждански номер на
лицата, които да бъдат регистрирани като застъпници.
След извършена от „Информационно обслужване“ АД проверка на списъка с
подадените от упълномощеното лице застъпници и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл.
118, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №716/15.08.2014 г. на Централната
избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район –
Ямболски
РЕШИ:
1.Регистрира 99 /деветдесет и девет/ застъпници на ПП ДПС,,ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ” на територията на Тридесет и първи изборен район-Ямболски за участие в
изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., както
следва:
1
2
3
4
5

Иван Димов Иванов
Кирил Георгиев Илиев
Юмер Рамадан Зейнеп
Хасан Маринов Асенов
Мехмед Исмаилов Халиев

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Марин Йорданов Станев
Соня Славчева Василева
Герга Иванова Лазарова
Марияна Димова Ангелова
Мария Славова Георгиева
Йовка Динева Великова
Стойчо Христов Илев
Динко Георгиев Динев
Снежана Колева Колева
Таня Иванова Ашламова
Деана Георгиева Желязкова
Атанаска Богданова Иванова
Николай Георгиев Доскачаров
Донка Димитрова Трифонова
Стойка Ангелова Кацарова
Панайот Георгиев Панайотов
Цона Стоянова Видева
Хава Алиева Чаталбашева
Сюлейман Асенов Османов
Хасан Хасан Чаталбаш
Симеон Огнянов Стоянов
Младен Георгиев Иванов
Ваня Илиева Георгиева
Любо Димитров Димитров
Михаил Бойков Илиев
Любо Иванов Колев
Красимир Илиев Асенов
Ивано Иванов Георгиев
Йордан Михайлов Илиев
Димитър Христов Бонев
Илияна Андонова Тодорова
Демирела Георгива Джевизова
Кирил Михаилев Куршрумов
Христо Вълчев Янков
Александър Панчев Георгиев
Тинка Иванова Янкова
Антонета Илиева Николова
Йордан Тодоров Христов
Кремяна Тодорова Илиева
Марин Панайотов Иванов
Тодор Ивнаов Христов
Петър Иванов Атанасов
Йордан Илиев Стефанов
Данчо Добрев Тодоров
Манчо Сашев Топалов
Васил Илиев Атанасов
Атанас Димитров Атанасов
Неделчо Иванов Симеонов

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Митко Сашев Михайлов
Христо Ивнаов Маринов
Стойчо Димитров Стойков
Маргарита Петрова Георгиева
Господин Генчев Иванов
Данаил Василев Йорданов
Петър Димитров Атанасов
Сашо Юлианов Андонов
Сашо Иванов Ангелов
Иван Димитров Иванов
Веселин Георгиев Василев
Георги Веселинов Георгиев
Велико Асенов Стоянов
Емил Илиев Стефанов
Генка Генчева Николова
Руси Славчев Борисов
Петър Тодоров Митев
Митко Иванов Тодоров
Илия Геориев Илиев
Гого Асенов Тодоров
Тинко Николаев Николов
Стойл Янков Колаиджиев
Младен Атанасов Георгиев
Илия Демирев Сандев
Атанас Младенов Гергиев
Атанас Тононев Тодоров
Донка Илиева Георгиева
Минчо Йорданов Минков
Михаил Иванов Тодоров
Нено Тодоров Иванов
Иван Колев Иванов
Димитър Илиев Калаиджиев
Минка Миткова Асенова
Нколай Желязков Иванов
Иван Монев Илиев
Кети Дженкова Мерджанова
Асен Иванов Михов
Митко Илиев Михов
Иван Асенов Михов
Илия Георгиев Илиев
Иван Христов Йорданов
Върбан Александров Върбанов
Маньо Стоянов Зафиров
Иван Асенов Тодоров
Йордан Асенов Василев
Христика Василева Бошнакова

2. На основание чл.72, ал.1, т.1 във вр. чл.117, ал.7 от Изборния кодекс и във
връзка с Решение № 716/15.08.2014 г. Районна избирателна комисия в Тридесет и първи
изборен район– Ямболски отказва да регистрира един застъпник – Митко Тенев Иванов тъй като лицето вече има регистрация като застъпник от друга кандидатска листа в
Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район– Ямболски.
3. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
Решението да се публикува незабавно в публичния регистър на застъпници в
избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК,
чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, чухте проекта за решение.
Въпроси към докладчика? Не виждам такива, затова който е съгласен с така предложения
проект за решение относно регистрация на застъпници на ПП „ДПС“ , моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
ГЛАСУВАЛИ: За – 15: Мариана Христова, Недялко Савов, Мехмед Мехмедов,
Дженко Дженков, Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров,
Екатерина Янева, Светла Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана Колева, Тодор
Чиповски, Емин Ахмедов, Нели Стоянова и Силвия Атанасова.
Против: няма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с №141НС/ 03.10.2014г.
Преминаваме към разглеждане на т.16 от дневния ред – доклад по жалба с вх.№217
от 02.10.2014г.
Заповядай Янева.
ЕКАТЕРИНА ЯНЕВА: Представям ви проект за решение,който съдържа м
мотевети си и доклада по жалбата,както следва:
Постъпила е жалба от ПП „ГЕРБ“ с вх.№ 217/02.10.2014г., в която се прави
оплакване срещу агитационен клип на Коалиция „БСП Лява България“, излъчван
няколкократно на 30.09.2014г. и на 01.10.2014г. по телевизия „Диана“ , затова че в него са
използвани кадри с деца, държащи рекламни материали /балони и знамена/ с номер 22
/Коалиция„БСП Лява България“/. Твърдението на жалбоподателя е, че излъчваният клип е
в нарушение на чл.11 ал. 4 от Закона за закрила на детето.
В отговор на писмо с изх. № 36/02.10.2014 г. Районната избирателна комисия
получи от телевизия „Диана“ запис на оспорвания клип на Коалиция„БСП Лява България“
с участие на деца от излъчванията по телевизия „Диана“ на 30.09.2014г. и на 01.10.2014г.
Същевременно Програмния директор на телевизия „Диана“, ни уведомява писмено, че
излъченият клип на Коалиция „БСП Лява България“ е поръчан и одобрен за излъчване от
Коалицията.
Районната избирателна комисия изгледа записите на клипа и установи следното:

В 4 епизода на клипа (който е с обща продължителност 44 секунди) се появяват
общо 4 кадъра с дете, както следва:
Първи кадър (в 11-тата секунда) – момченце седящо на скамейка, развява с едната
си ръка българския трибагреник, а в другата си ръка червено знаменце с видим отразен
номер 22 върху него.
Втори кадър (в 15-тата секунда) – две деца момченце и момиченце седящи в детска
количка. Момченцето държи балон на който не е видно отразен номер 22, а момиченцето
държи агитационен материал - балон с видимо отразен на него номер 22.
Трети кадър (в 17-тата секунда) - щастливо усмихнато момиченце, което развява
червено знаменце с видим отразен номер 22 върху него.
Четвърти кадър (в 21-та секунда) – момиченце, което пее на сцената при
провеждане на предизборно мероприятие на Коалиция „БСП Лява България“ фоново зад
него са кандидатите за народни представители, от Тридесет и първи изборен районЯмболски и представляващия Коалиция „БСП Лява България“, развяващи българският
трикольор и червени знаменца с номер 22 върху тях, а в средата на екрана - номерът на
бюлетината, с която ще се гласува за листите на Коалиция „БСП Лява България“ на
предстоящите избори за народни представители на 5 октомври 2014 г., отразена в
квадратче със отразен знак Х, пищшещ син химикал, на които друго момиченце поднася
по една червена роза.
Всички посочени кадри с деца са вплетени в колаж с други кадри, онагледяващи
политическата дейност на Коалиция „БСП Лява България“ и подкрепата, която тази
Коалиция получава от своите привърженици и симпатизанти.
В 41-та секунда на клипа екранът се запълва от финалния надпис с посланието
„Достоен живот в Справедлива Държава", изписан под номера на бюлетината, изобразена
върху националния трибагреник, надписът Коалиция „БСП Лява България“, изобразени
върху червен фон.
Цялостната композиция на клипа вплита националното знаме и децата ведно с
политическата символика и предизборната дейност на Коалиция „БСП Лява България“.
Изхождайки от това, Районната избирателна комисия приема, че с излъчването на тези
кадри се нарушава забраната за използване на агитационни материали, които накърняват
добрите нрави, посочена в чл. 183, ал. 4, предложение последно от Изборния кодекс. И
това е така, защото политическата агитация с използване на деца е изрично забранена по
аргумент от чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, според която всяко дете има право
на закрила срещу въвличането му в политически дейности. Освен това, изобразяването на
националния флаг съвместно и във връзка с политическите символи и послания на
коалицията нарушава нормата, съдържаща се в чл. 5, ал. 1 от Закона за политическите
партии, а именно, че същите не могат да използват в своите символи герба или знамето на
Република България.
Забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК е насочена към субекта, който използва подобен
тип агитационен материал, в случая Коалиция „БСП Лява България“. Следователно
Коалиция „БСП Лява България“ следва да понесе отговорността за нарушаване на
забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК.

Съгласно чл. 186, ал. 1 от ИК Районната избирателна комисия е органът, който
трябва да постанови спиране на разпространението на агитационния клип. Решението на
Районната избирателна комисия за спиране на разпространението на агитационния клип
следва да се изпрати на телевизия „Диана“ .
При осъществяване на правомощията си по изборния процес, в рамките на
предвидените в част трета от Изборния кодекс функции на актосъставител Районната
избирателна комисия следва да ангажира административнонаказателната отговорност на
нарушителя - Коалиция „БСП Лява България“.
Предвид горното и на основание чл. 183, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс
и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Районната избирателна
комисия:

Р Е Ш И:
УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали,
които накърняват добрите нрави в изборите за народни представители на 5 октомври 2014
г., а именно: агитационен клип на Коалиция „БСП Лява България“, излъчен по телевизия
„Диана“ по време на предизборната кампания за изборите за народни представители на 5
октомври 2014 г.
ПОСТАНОВЯВА спиране излъчването на същия агитационен клип на Коалиция
„БСП Лява България“ в кабелна телевизия „Диана“.
ОПРАВОМОЩАВА председателя на РИК да състави акт за установеното
нарушение на Коалиция „БСП Лява България“, представлявана от Михаил Райков Миков,
с адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Позитано“ 20
Актът да се изпрати на областния управител на област Ямбол за издаване на
наказателно постановление.
Решението да се изпрати на телевизия „Диана“ за изпълнение спиране излъчването
на агитационния клип на Коалиция „БСП Лява България.
Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия чрез
Районна избирателна комисия – в тридесет и първи изборен район –Ямболски в тридневен
срок от обявяването му.
ИЛИАНА КОЛЕВА:Колеги,искам да направя уточнение във връзка с посоченото
по отношение на четвърти епизод. В четирите разглеждани кадъра не се виждат
агитационни материали , които нарушават разпоредбата на чл.11,ал.4 от ЗЗД, тъй като в
никой от кадрите не се визуализира предизборна кампания.
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ: В §1,т.17 от ДР на ИК недвусмислено се дефинира
понятието „предизборна агитация“.В случая е извършена такава.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Считам,че е налице нарушение,което обстоятелство
отново колеги, напомням се потвърждава от посочената от мен преди малко практика на
ВАС по аналогични казуси. Клипът,предмет на жалбата е един цялостен

материал,поръчан от КП “БСП лява България“ и следва да се преценя като цялостен
продукт.
ИЛИАНА КОЛЕВА:Не се произнасям по същество,а уточнявам ,че не е коректно
описана фактическата обстановка в проекта за решение на колегата Янева.
МАРИАНА ХРИСТОВА:Споделям изцяло становището на колегата Янева.
НЕЛИ СТОЯНОВА:Моето становище във връзка с жалбата е ,че целия клип е
предизборна агитация и виждам,че в него присъстват деца.Аз също изцяло подкрепям
проекта на Янева.
СВЕТЛА КИРИЛОВА:Аз искам да направим уточнение – дали наименованието на
партията е символ по смисъла на закона.
Колеги отлагам разглеждането на проектите за решения за членовете на РИК по
лъчове по представените от общините транспортни схеми и за привличане на специалисти
към РИК за утре.
МАРИАНА ХРИСТОВА:Наименованието на партията не е символ и закона
разграничава понятието „символ на партия“ и „предизборна агитация“.Изписания номер
на бюлетината категорично е призив за гласуване.
ДЖЕНКО ДЖЕНКОВ:По смисъла на т.17 от §1 на ПР на ИК „призив“ означава
подтикване към някакво действие.В случая няма апел към активни действия.
МАРИАНА ХРИСТОВА:Намирам,че знак „22“ отбелязан със знак „Х“ категорично
е призив за гласуване.
ИЛИАНА КОЛЕВА:Предлагам ви на вниманието мой проект за решение,който не е
по съществото на жалбата,с текст както следва:
Постъпила е жалба заведена във входящия регистър на РИК под №217 на 02.10.2014
г. в 16.35 часа, подписана от Aлександър Стойчев Стойков, в качеството му на
преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ". Същата е вписана под № 10 от 02.10.2014 г.
в регистъра на жалбите и сигналите на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи
изборен район - Ямболски.
В жалбата е относно излъчен по телевизия „Диана Кабел” на 30.09.2014 и на
01.10.2014 г.,предизборен клип на Коалиция „БСП лява България”, в който се виждат
кадри с деца, държащи рекламни материали/ балони и знамена/ с номер 22 на Коалиция
„БСП лява България”. Твърдението на жалбоподателя е , чe излъчвания клип е в
нарушение на разпоредбите на чл.11, ал.4 от Закона за закрила на детето, съгласно който
„всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и
синдикални дейности”. Твърди се още, че използването на кадри с деца грубо нарушава
правата на сниманите в клипа лица, и че Коалиция „БСП лява България”
незаконосъобразно е използвал посочения вид материал, който „грубо нарушава правата
на детето.
Прави
се искане Районна избирателна комисия да уважи жалбата като
основателна, с оглед безспорното нарушение на Закона за закрила на детето и да се
произнесе с решение.
Към жалбата е приложено копие на пълномощно № 253/08.08.2014 г., в полза на
Aлександър Стойчев Стойков, преупълномощен представител на ПП“ГЕРБ“,
преупълномощен от Георги Иванов Славов – областен координатор на ПП“ГЕРБ“ за
област Ямбол, в качеството му на пълномощник на Бойко Методиев Борисов –
председател и представляващ ПП „ГЕРБ“.
Жалбата е процесуално допустима, подадена от надлежна страна.
При проверка на фактическата обстановка описана в жалбата,
Районна
избирателна комисия Ямбол изиска от медийния доставчик, излъчил материала да
предостави в срок до 13.00ч. на 03.10.14 г., запис на оспорваният предизборен клип. С

придружително писмо, с Вх № 217/ 03.10.2014 г записът на предизборния клип бе
доставен в указания срок от програмния директор на телевизия „Диана Кабел“ г-жа Дани
Атанасова.
Районна избирателна комисия Ямбол изгледа записите , като установи следното:
В 4 епизода на клипа(който е с обща продължителност 44 секунди), се появяват
общо 4 кадъра с деца, както следва:
Първи кадър( в от 10 до 11 секунда)- дете, седящо на пейка в парка, (очевидно с
майка си и други близки),държащо в ръката си знаменце с номер 22 на Коалиция „БСП
лява България”.
Втори кадър ( в 15-тата секунда)- детска количка с две дечица, държащи в ръцете
си балони. На единия балон се вижда номер 22 .
Трети кадър( в 17-тата секунда)- момиченце, кое то държи в ръката си знаменце с
номер 22 .
Четвърти кадър ( от 20 до 21секунда)- две момиченца в училищна възраст, от които
едното пее песен на сцена, а другото поднася цветя, като на фона се появяват кандидати за
народни представители, без да са видими агитационни надписи, номера на Коалицията от
предизборните бюлетини, нито партийни знамена.
В нито един от посочените кадри не са вплетени колажи, които да онагледяват
призив за подкрепа на кандидат, партия или коалиция , представляващи предизборна
агитация по смисъла на параграф 1, т.17 от Допълнителните разпоредби на Изборния
кодекс.
По повод жалбата Районна избирателна комисия Ямбол изиска и служебна
информация относно обхвата на излъчване и териториалното покритие на медийния
доставчик „Диана Кабел”. В проведен телефонен разговор с представител на РИК -Ямбол,
програмния директор на телевизията г-жа Дани Атанасова потвърди, че програмите
излъчвани от телевизия „ Диана Кабел” , включително предизборния клип на Коалиция”
БСП лява България”, предмет на настоящата жалба са с обхват на
покритие на
териториите на гр. Ямбол, гр. Сливен, гр. Елхово и принадлежащите им селища, от което
се установи факта, че оспорвания предизборен клип е излъчен в повече от един изборен
район, а именно Ямболски и Сливенски изборни райони.
В чл.72, ал.1 от ИК изчерпателно са изброени правомощията на Районните
избирателни комисии, като съгласно нормата на чл.72, ал.1, т.1 и т.17 от ИК, районните
избирателни комисии осъществяват дейности по прилагането на кодекса, като се
произнасят по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания.
Съгласно чл.200, ал.2, т.1, компетентен орган да се произнася по жалби срещу
доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват, както и когато нарушението е
извършено в повече от един изборен район е Централната избирателна комисия.
С оглед на гореизложено на основание чл.72, ал.1, т.17 и т.20 във връзка с чл.200,
ал.2, т.1 и т.3 и чл. 186, ал.2 от Изборния кодекс , Районна избирателна комисия в
Тридесет и първи изборен район - Ямболски,
РЕШИ:
Препраща по компетентност жалбата на Aлександър Стойчев Стойков, в
качеството му на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" относно излъчен по
телевизия „Диана Кабел” на 30.09.2014 и на 01.10.2014 г.,предизборен клип на Коалиция
„БСП лява България” на Централна избирателна комисия.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК,
чрез Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ:Считам,че в този проект за решение има
противоречиви описания по отношение на обстоятелствата , описани в проекта за
решение.
ИЛИАНА КОЛЕВА:Не сте разбрали думите ми.Уточних,че само по четвърти
кадър имам различно мнение от колегата Янева.Установих от личен разговор с
програмния директор на КТ“Диана“,че материалът е излъчен на територията на Ямболска
и Сливенска област и той потвърди ,че телевизията се излъчва на територията на двете
области.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: колеги ,предлагам да направим 10
минути почивка.
След десетминутна почивка ,комисията продължи своята работа.
ИЛИАНА КОЛЕВА: Оттеглям предложения от мен проект за решение по
жалбата.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА:Считам,че не сме в хипотезата на
чл.200 от ИК и считам ,че сме компетентни да се произнесем по жалбата, затова който е
съгласен с така предложения проект за решение от колегата Янева , моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
ГЛАСУВАЛИ: За – 15: Мариана Христова, Недялко Савов, Мехмед Мехмедов,
Пенка Михайлова-Трифонова, Ани Канева, Драгомир Димитров, Екатерина Янева, Емин
Ахмедов, Нели Стоянова и Силвия Атанасова.
Против- 5: Дженко Дженков, Светла Кирилова, Елена Иванова-Георгиева, Илиана
Колева, Тодор Чиповски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Решението се приема и е с №142НС/ 03.10.2014г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги преминаваме към т. 17 от
дневния ред.
Кой ще докладва?
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ: Аз ще докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА:
Заповядайте Димитров.
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ:Колеги, постъпила е жалба от Коалиция „БСП Лява
България“ с вх.№ 220/03.10.2014г., в която се прави оплакване, че от 19.09.2014г. и сега в
сайта на ПП „ГЕРБ“ (www.gerb.bg) са публикувани няколко материала на политическата
партия за проведени предизборни мероприятия в гр.Ямбол, като в някои от публикуваните
снимки се виждат кадри с деца, държащи рекламни предизборни материали /знамена,
транспаранти и плакати/ с номер 9 /ПП „ГЕРБ“/ или облечени с фланелки с номер 9/ПП
„ГЕРБ“/. Посочено е също, че на един от кадрите се вижда как дете поднася питка на
председателя на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ“ при посещението му на предизборно
мероприятие, а на друг – как деца се возят на изцяло покрито с реклами на ПП „ГЕРБ“ с
номер 9 рекламно влакче и държат знаменца на ПП „ГЕРБ“ с номер 9.
В жалбата се изброяват изчерпателно публикуваните материали, както следва:
-На 21.09.2014 г. Цв.Цветанов: „Време е да сменим задкулисието с прозрачност и
отговорност“. Към този материал е публикувана снимка, от която се вижда отпред дете –

момиченце да държи знаменце на ПП“ГЕРБ“, а останалите деца стоят под траспарант на
ПП“ГЕРБ“;
-На 21.09.2014 г. Цв.Цветанов: „ГЕРБ няма да прави никога коалиции с ДПС и
БСП, тези партии завещаха проблеми, задкулисие и хаос“. Към този материал е
публикувана снимка, от която се вижда как дете държи знаменце на ПП“ГЕРБ“ с номер 9
пред клекналия пред него председател на предизборния щаб на ПП“ГЕРБ“ на предизборно
мероприятие; Също към този материал е публикувана и снимка, от която се вижда как
дете поднася питка на председателя на предизборния щаб на ПП“ГЕРБ“ на предизборно
мероприятие и при наличието на предизборни фланелки, знаменца около него;
-23.09.2014 г. „Младежи от ГЕРБ – Ямбол отбелязаха Деня на независимостта и ден
без автомобили с велопоход“. Към този материал е публикувана снимка, от която се вижда
как деца облечени с надписи на ПП“ГЕРБ“ с номер 9 участват в предизборно
мероприятие;
-19.09.2014 г. „ПП ГЕРБ – Ямбол: С ГЕРБ пълен напред!“ Към този материал е
публикувана снимка, от която се вижда как деца се возят на изцяло покрито с реклами на
ПП“ГЕРБ“ с номер 9 рекламно влакче и държат знаменца на ПП“ГЕРБ“ с номер 9.
Твърдението на жалбоподателя е, че в случая по безспорен и категоричен начин е
установено нарушение на чл. 11 ал. 4 от Закона за закрила на детето.
Излагат се съображения, че използването на кадри с деца с цел предизборна
агитация е недопустимо и грубо нарушава правата на сниманите деца.
Към жалбата са приложени Копие на пълномощно в полза жалбоподателя и копия
на цитираните в жалбата публикувани материали на ПП „ГЕРБ“.
След подробно запознаване със жалбата и представените към нея копия на
материали /снимки/ за всяко едно визирано в жалбата конкретно мероприятие и след
извършен преглед на сайта на ПП „ГЕРБ“ (www.gerb.bg) се установи следното:
По първото визирано събитие в жалбата отразеното в нея не отговаря на
представения снимков материал. Не може да се заяви категорично, че дете момиченце
държи знаменце на ПП „ГЕРБ“ с отразен върху него номер 9, защото, както от
представеното копие на снимката, така и от сайта на ПП „ГЕРБ“ това не се различава
ясно, което обстоятелство остава в сферата на предположенията. Видно от снимката
единственото заключение което се прави, че децата не участват в самото предизборно
мероприятие като ангажирани с участие в самото мероприятие, а са пасивни наблюдатели.
Поради което това оплакване в жалбата е неоснователно.
По отношение второто конкретно посочено мероприятие, детето, което Цветанов
държи на представения фотос е твърде малко и категорично от него се установява, че
непосредствено до него е майката на детето, както и обстоятелството, че детето все още не
може да изразява желание или мнения. Визираното знаменеце в жалбата не представлява
материал, съдържащ предизборна агитация по смисъл на &1, т.17, предложение първо от
ДР на ИК, според който „Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени
върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по
смисъла на кодекса“.
Относно оплакването от жалбоподателя, за детето, посрещащо председателя на
предизборния щаб на ПП „ГЕРБ“ със хляб и сол, това е български обичай, с който се
посреща всеки един гост, посещаващ за първи път населеното място. Видно от снимката
никъде не се вижда знамена, транспаранти и плакати, съдържащи призив за подкрепа на
даден кандидат, партия или коалиция, което по смисъла на &1, т.17 от ДР на ИК и тази
снимка не представлява предизборна агитация.
За третото събитие в жалбата, че деца облечени с надписи на ПП “ГЕРБ“ с номер 9
участват в предизборно мероприятие-велопоход- материала представлява обща снимка на
участници в отбелязването на деня на независимостта и ден без автомобили. Видно от

представената снимка, фанелките, с които са облечени участниците не съдържат призив за
подкрепа на даден кандидат, партия или коалиция и няма предизборни агитации.Самият
фотос не съставлява предизборна агитация, което по смисъла на &1, т.17 от ДР на ИК не
представлява предизборна агитация.
За оплакването по отношение публикуваната снимка, от която се вижда как деца се
возят на изцяло покрито с реклами на ПП“ГЕРБ“ с номер 9 рекламно влакче и държат
знаменца, видно от представената снимка твърдението, изложено в жалбата не се
подкрепя изцяло.
Предвид гореизложеното оплакванията за това, че при проведени предизборни
мероприятия на ПП „ГЕРБ“ в гр.Ямбол, за които има публикувани снимки в сайта на ПП
„ГЕРБ“ (www.gerb.bg) с използвани кадри с деца, участващи в предизборна агитация са
неоснователни, тъй като, видно от същите липсва призив за подкрепа или не подкрепа на
даден кандидат, партия или коалиция при участие в изборите за народни представители на
5 октомври 2014г., липсва отбелязване на номера на бюлетината в квадратче, с отразен
знак Х или V, със пишещ син химикал и
по смисъла на &1, т.17 от ДР на ИК не се смятат за агитация.
Въпреки гореизложеното Районна избирателна комисия в Тридесет и първи
изборен район –Ямболски намира, че не е компетентна да се произнесе по депозираната
жалба, поради обстоятелството, че в нея се касае за разпространение на агитационни
материали в повече от един изборен район, поради което съгласно чл. 186, ал. 2 от ИК
Централната избирателна комисия е органът, който се произнася за агитационните
материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса на територията на
повече от един изборен район или които се отнасят за повече от един изборен район.
Предвид горното и на основание чл. 72 ал. 1 т.1, във връзка с 186, ал. 2 от
Изборния кодекс Районната избирателна комисия изпраща депозираната от Коалиция
„БСП Лява България“ жалба с вх.№220/03.10.2014г. по компетентност на Централна
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, чухте доклада
който е съгласен с него моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В зала 15 членове на РИК
Гласували ЗА- 14 членове: Мариана Христова, Дженко Дженков, Мехмед
Мехмедов, Недялко Савов, Ани Канева, Драгомир Димитров, Пенка МихайловаТрифонова, Екатерина Янева, Елена Иванова-Георгиева Илиана Колева, Нели Стоянова,
Светла Кирилова, Емин Ахмедов и Силвия Атанасова.
ПРОТИВ: Тодор Чиповски
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, имаме решение да се
изпрати жалбата по компетентност на Централна избирателна комисия. Същата да се
комплектова ведно с настоящото протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги преминаваме към т. 18 от
дневния ред.
Предлагам да докладва колегата Чиповски.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: Колеги, постъпила е жалба записана с вх. №238 от
03.10.2014г. от КП “БСП лява България“ , в която се твърди ,че в сайта на Радио 999 е
публикуван материал за ПП “ГЕРБ“ за проведено предизборно мероприятие на тази

партия ,в който се съдържат кадри с деца,държащи рекламни предизборни
материали/знамена,торбички/ с номер 9/ПП „ГЕРБ“/. Тъй като същата постъпи
непосредствено преди заседанието,не съм подготвил проект за решение , но предлагам
същата да се уважи.
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ:Предлагам да се изготви проект за решение ,който да се
разгледа на утрешното заседание.
Закривам днешното заседание на комисията в 20.15 часа и насрочвам следващото
за 04. октомври 2014 г. от 18.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мариана Христова
СЕКРЕТАР:
Дженко Дженков

