Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен районЯмболски
ПРОТОКОЛ
№ 34
На 05 октомври 2014 г. се проведоха четири отделни заседания в различни часове на
Районна избирателна комисия Ямбол.
I. Първо заседание:
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение относно неявяване на член на СИК в изборния ден-05 октомври
2014 г., на територията на община Ямбол;
Докладчик: Светла Кирилова
2. Проект на решение относно относно промени в състави на СИК на територията на
община Ямбол по искане на ПП “ДПС“;
Докладчик: Тодор Чиповски
3. Проект на решение относно промени в СИК на територията на община Ямбол по
искане от КП “Коалиция за България“.
Докладчик: Тодор Чиповски
ПРИСЪСТВАХА: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков, Мехмед
Мехмедов, Ани Канева, Екатерина Янева, Нели Стоянова, Илиана Колева, Светла
Кирилова, Драгомир Димитров, Силвия Атанасова, Елена Иванова-Георгиева, Емин
Ахмедов, Пенка Михайлова-Трифонова, Тодор Чиповски.
ОТСЪСТВАХА: Няма
Заседанието бе открито в 8.00 ч. и председателствано от госпожа Мариана Христовапредседател на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Добър ден, колеги, откривам първото
заседанието на 05 октомври 2014 г. В залата присъстват всички 15 членове на РИК и
имаме необходимия кворум.
За преброител при поименно гласуване на днешното заседание предлагам колегата
Тодор Чиповски.
За протоколист на днешното заседание предлагам колегата Светла Кирилова .
Запознати сте с обявения дневен ред на заседанието, имате ли предложения за
допълнения ? Ако няма, моля да гласуваме.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
Гласували За – 15 членове: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков, Мехмед
Мехмедов, Ани Канева, Екатерина Янева, Нели Стоянова, Илиана Колева, Светла
Кирилова, Драгомир Димитров, Силвия Атанасова, Елена Иванова-Георгиева, Емин
Ахмедов, Пенка Михайлова-Трифонова, Тодор Чиповски.

Против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, по т.1 от дневния ред давам
думата на колегата Кирилова.
СВЕТЛА КИРИЛОВА: Колеги, поради неявяване на член на СИК в изборния ден
на територията на община Ямбол и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.4 и т.5 и чл.229 ал.2 от
Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ямбол
Р Е Ш И:
1.ОСВОБОЖДАВА в:
СИК №312600092-община Ямбол – Янчо Георгиев Янчев с ЕГН: ………..– член и
анулира издаденото удостоверение.
2.НАЗНАЧАВА в:
СИК №312600092-община Ямбол – Славчо Антонов Илиев с ЕГН: ………. –
резервен 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 доклада и проекта за
решение, въпроси имате ли ? Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
Гласували За – 15 членове: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков, Мехмед
Мехмедов, Ани Канева, Екатерина Янева, Нели Стоянова, Илиана Колева, Светла
Кирилова, Драгомир Димитров, Силвия Атанасова, Елена Иванова-Георгиева, Емин
Ахмедов, Пенка Михайлова-Трифонова, Тодор Чиповски.
Против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА : Решението се приема и е с № 154-НС
от 05 октомври 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, пристъпваме към точка
втора от дневния ред: проект на решение относно промени в състави на СИК на
територията на община Ямбол по искане на ПП “ДПС“, по която ще докладва колегата
Чиповски. Колега, имате думата.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: Колеги, постъпило е писмено предложение от Марияна
Димитрова Христова, преупълномощен представител на ПП “ДПС“, заведено под № 254
от 05.10.2014 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. Към заявлението са приложени издадените удостоверения
за назначаване на лице, чиято смяна се иска.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс и Решение №672НС 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 № 312600013 Златоели Атанасова Дучева с ЕГН ……….–член и анулира
издаденото удостоверение.
2. НАЗНАЧАВА в:
СИК № 312600013 Йорданка Милчева Атанасова 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, въпроси към докладчика ?
Ако няма, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
Гласували За – 15 членове: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков,
Мехмед Мехмедов, Ани Канева, Екатерина Янева, Нели Стоянова, Илиана Колева, Светла
Кирилова, Драгомир Димитров, Силвия Атанасова, Елена Иванова-Георгиева, Емин
Ахмедов, Пенка Михайлова-Трифонова, Тодор Чиповски.
Против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА : Решението се приема и е с № 155-НС
от 05 октомври 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, давам думата на колегата
Чиповски да докладва по т.3 от дневния ред: проект на решение относно промени в СИК
на територията на община Ямбол по искане от КП “Коалиция за България“.
Заповядайте, колега Чиповски.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: Колеги, постъпило е писмено предложение от Божидара
Константинова Божилова преупълномощен представител на КП “Коалиция за България“,
заведено под № 265 от 05.10.2014 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. Към заявлението са приложени издадените
удостоверения за назначаване на лице, 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 № 312600096 Божидар Койчев Иванов с ЕГН ……….–член и анулира
издаденото удостоверение.
НАЗНАЧАВА в:

СИК № 312600096 Елена Славова Димитрова с ЕГН ……… –член и
удостоверение.

издава

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 ? Ако няма, моля да гласуваме.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
Гласували За – 15 членове: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков,
Мехмед Мехмедов, Ани Канева, Екатерина Янева, Нели Стоянова, Илиана Колева, Светла
Кирилова, Драгомир Димитров, Силвия Атанасова, Елена Иванова-Георгиева, Емин
Ахмедов, Пенка Михайлова-Трифонова, Тодор Чиповски.
Против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА : Решението се приема и е с № 156-НС
от 05 октомври 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, поради изчерпване на
дневния ред до този момент закривам настоящото заседание на комисията и насрочвам
следващото заседание на 05 октомври 2014 г. от 9.00 часа.
II. Второ заседание:
Д н е в е н р е д:
4. Проект на решение относно постъпила жалба вх.№ 263/ 05.10.2014 г. ;
Докладчик: Ани Канева
5. Проект на решение във връзка с допуснати технически грешки в наше решение №
151-НС/ 04.10.2014г.;
Докладчик: Екатерина Янева
6. Проект на решение относно промени в състави на СИК на територията на община
Ямбол;
Докладчик: Драгомир Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков, Мехмед
Мехмедов, Ани Канева, Екатерина Янева, Нели Стоянова, Илиана Колева, Светла
Кирилова, Драгомир Димитров, Силвия Атанасова, Елена Иванова-Георгиева, Емин
Ахмедов, Пенка Михайлова-Трифонова, Тодор Чиповски.
ОТСЪСТВАХА: Няма
Заседанието бе открито в 9.00 ч. и председателствано от госпожа Мариана Христовапредседател на комисията.
Колеги, откривам второто заседание на 05 октомври 2014 г. В залата присъстват
всички 15 членове на РИК и имаме необходимия кворум.
Преброител при поименно гласуване е колегата Тодор Чиповски.
Протоколист на днешното заседание е колегата Светла Кирилова .

Давам думата на колегата Ани Канева по т.4 да докладва постъпилата жалба. Колега
Канева, имате думата.
АНИ КАНЕВА: Колеги, постъпила е жалба от Галин Славчев Костовупълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, наш вх.№ 263/05.10.2014 г. В жалбата се
навеждат оплаквания, че двама членове на две отделни СИК са едновременно и общински
съветници в ОС-Стралджа, което е недопустимо по закон. Иска се отстраняване на
допуснатото нарушение. В тази връзка предлагам следния проект за решение:
На основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.4 и т.5 във вр. чл.66 , ал.1, т.2 от Изборния кодекс,
Районна избирателна комисия Ямбол
Р Е Ш И:
1.ОСВОБОЖДАВА в:
СИК №312200002-община Стралджа – Райна Атанасова Кирова с ЕГН: ………–
член и анулира издаденото удостоверение.
СИК №312200015-община Стралджа – Радинка Василева Парушева с ЕГН:
……….– член и анулира издаденото удостоверение.
2.НАЗНАЧАВА в:
СИК №312200002-община Стралджа – Йорданка Апостолова Иванова с ЕГН:
……………- член и издава удостоверение.
СИК №312200015-община Стралджа – Мария Николова Куртева 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.
Който е съгласен с така предложените смени, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
Гласували За – 15 членове: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков,
Мехмед Мехмедов, Ани Канева, Екатерина Янева, Нели Стоянова, Илиана Колева, Светла
Кирилова, Драгомир Димитров, Силвия Атанасова, Елена Иванова-Георгиева, Емин
Ахмедов, Пенка Михайлова-Трифонова, Тодор Чиповски.
Против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА : Решението се приема и е с № 157-НС
от 05 октомври 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: По т.5 от дневния ред давам думата на
докладчика Янева.
ЕКАТЕРИНА ЯНЕВА: Колеги, предлагам ви следния проект за решение във
връзка с допуснати технически грешки в наше решение № 151-НС/ 04.10.2014г. На
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия в
Тридесет и първи изборен район-Ямболски

РЕШИ:
Допуска поправка на технически грешки в Решение №151-НС/04.10.2014г., както
следва:
1. На ред 3-ти от Решението изписаната дата 03.09.2014г. да се чете 03.10.2014г.;
2. На ред 5-ти от Решението изписаната дата 03.09.2014г. да се чете 03.10.2014г.;
3. На ред 21-ви от Решението изписаната дата 04.09.2014г. да се чете 04.10.2014г.;
4.На ред 38-ми от Решението изписаната дата 02.03.2014г. да се чете 02.10.2014г.
5. На ред 41-ви от Решението изписаната дата 01.09.2014г. да се чете 01.10.2014г.
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.
Който е съгласен с така предложените смени, моля да гласува.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
Гласували За – 15 членове: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков,
Мехмед Мехмедов, Ани Канева, Екатерина Янева, Нели Стоянова, Илиана Колева, Светла
Кирилова, Драгомир Димитров, Силвия Атанасова, Елена Иванова-Георгиева, Емин
Ахмедов, Пенка Михайлова-Трифонова, Тодор Чиповски.
Против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА : Решението се приема и е с № 158-НС
от 05 октомври 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, пристъпваме към т.6, а именно:
проект за решение относно смяна в СИК на територията на община Стралджа. Колега,
Иванова, заповядайте.
ЕЛЕНА ИВАНОВА –ГЕОРГИЕВА: Колеги, предлагам проект за решение за смяна
на член на СИК, на който е починал близък роднина. В тази връзка предлагам следния
проект за решение: На основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.4 и т.5 и чл.229 ал.2 от Изборния
кодекс, Районна избирателна комисия Ямбол
Р Е Ш И:
1.ОСВОБОЖДАВА в:
СИК №312200024- община Стралджа – Марийка Драгоева Недева с ЕГН: ………..–
член и анулира издаденото удостоверение.
2.НАЗНАЧАВА в:
СИК №312200024 - община Стралджа – Стоян Йорданов Георгиев с ЕГН: ………. –
резервен 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, имате ли въпроси ? Ако
няма, моля да гласуваме.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
Гласували За – 15 членове: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков,
Мехмед Мехмедов, Ани Канева, Екатерина Янева, Нели Стоянова, Илиана Колева, Светла

Кирилова, Драгомир Димитров, Силвия Атанасова, Елена Иванова-Георгиева, Емин
Ахмедов, Пенка Михайлова-Трифонова, Тодор Чиповски.
Против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА : Решението се приема и е с № 159-НС
от 05 октомври 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, следва т.6 от дневния ред:
промени в състави на СИК на територията на община Ямбол Заповядай, колега Димитров.
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, днес
постъпи жалба от Галин Славчев Костов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“,
заведена под № 271 от 05.10.2014 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. Към заявлението са приложени издадените
удостоверения за назначаване на лице, чиято смяна се иска.В тази връзка и 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 № 312500032 Митко Динев Кючуков с ЕГН ….. – член и анулира издаденото
удостоверение.
НАЗНАЧАВА в:
СИК № 312500032 Атанас Ангелов Градинаров с ЕГН …. –член
удостоверение.

и

издава

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: Въпроси ? Ако няма, моля да
гласуваме така предложените промени.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: В залата присъстват 15 членове на РИК.
Гласували За – 15 членове: Мариана Христова, Недялко Савов, Дженко Дженков,
Мехмед Мехмедов, Ани Канева, Екатерина Янева, Нели Стоянова, Илиана Колева, Светла
Кирилова, Драгомир Димитров, Силвия Атанасова, Елена Иванова-Георгиева, Емин
Ахмедов, Пенка Михайлова-Трифонова, Тодор Чиповски.
Против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА : Решението се приема и е с № 160-НС
от 05 октомври 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, поради изчерпване на
дневния ред до този момент закривам настоящото заседание на комисията и насрочвам
следващото заседание на 05 октомври 2014 г. от 12.00 часа.
III. Трето заседание:

Д н е в е н р е д:
7. Проект на решение относно смени състав на СИК община Тунджа ;
Докладчик: Елена Иванова-Георгиева
8. Проект на решение във връзка с постъпили жалби : вх.№272/05.10.2014г. ; сигнал с
вх.№277/05.10.2014г. и сигнал с вх.№273/05.10.2014г. ;
Докладчик: Драгомир Димитров
9. Доклад за публикуване на информация в сайтове в нарушение на ИК;
Докладчик: Ани Канева
ПРИСЪСТВАХА: Мариана Христова, Дженко Дженков, Ани Канева, Екатерина
Янева, Нели Стоянова, Илиана Колева, Светла Кирилова, Драгомир Димитров, Елена
Иванова-Георгиева, Пенка Михайлова-Трифонова.
ОТСЪСТВАХА: Недялко Савов, Мехмед Мехмедов, Емин Ахмедов, Силвия
Атанасова и Тодор Чиповски.
Заседанието бе открито в 12.00 ч. и председателствано от госпожа Мариана
Христова-председател на комисията.
Колеги, откривам третото заседание на 05 октомври 2014 г. В залата присъстват 10
членове на РИК и имаме необходимия кворум.
Преброител при поименно гласуване е колегата Дженко Дженков.
Протоколист на днешното заседание е колегата Светла Кирилова .
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, давам думата на колегата
Иванова да докладва относно промяна в СИК на територията на община Тунджа.
ЕЛЕНА ИВАНОВА –ГЕОРГИЕВА: Колеги, предлагам проект за решение за смяна
на член на СИК на територията на община Тунджа, на който е починал близък роднина. В
тази връзка предлагам следния проект за решение: На основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.4 и т.5
и чл.229 ал.2 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ямбол
Р Е Ш И:
1.ОСВОБОЖДАВА в:
СИК №312500007- община Тунджа – Донка Динева Иванова с ЕГН: ……………–
член и анулира издаденото удостоверение.
2.НАЗНАЧАВА в:
СИК №312500007 - община Тунджа – Иванка Михайлова Лумбова 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: Въпроси ? Ако няма, моля да
гласуваме така предложените промени.

ДЖЕНКО ДЖЕНКОВ: В залата присъстват 10 членове на РИК.
Гласували За – 10 членове: Мариана Христова, Дженко Дженков, Ани Канева, Екатерина
Янева, Нели Стоянова, Илиана Колева, Светла Кирилова, Драгомир Димитров, Елена
Иванова-Георгиева, Пенка Михайлова-Трифонова.
Против – Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА : Решението се приема и е с № 161-НС
от 05 октомври 2014 г.
От залата излиза Нели Стоянова.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, давам думата на колегата
Драгомир Димитров относно жалба и сигнали от Недка Христова Карска, кандидат за
народен представител от КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО, Александър
Любомиров Петров-застъпник на АБВ-(Алтернатива за българско възраждане) и от
сдружение „ГИСДИ“, чрез Нели Иванова Стефанова –наблюдател на сдружението за
нарушение на чл.182 ал.4 от Изборния кодекс
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, в
Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски е постъпила
жалба с вх.№272/05.10.2014г. от Недка Христова Карска, кандидат за народен
представител от КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО, същевременно е постъпил
сигнал с вх.№277/05.10.2014г. от Александър Любомиров Петров-застъпник на АБВ(Алтернатива за българско възраждане) и сигнал с вх.№273/05.10.2014г. от сдружение
„ГИСДИ“, чрез Нели Иванова Стефанова –наблюдател на сдружението, затова че на 5
октомври 2014г. по улиците на гр.Ямбол се движи влакче, облепено с рекламни надписи и
знаци на ПП „ГЕРБ“ . Според жалбоподателите се извършва нерегламентирана
предизборна агитация. Иска се от РИК-Ямбол да се предприемат действия за отстраняване
на нарушението, съобразно правомощията й по ИК.
По така депозираните жалба и сигнали се извърши проверка на място от
представители на РИК- Ямбол в състав: Драгомир Димитров, Мехмед Мехмедов и
Недялко Савов.
Установеното от проверката е, че действително по улиците на гр.Ямбол се движи
влакче, на което единствено е поставено наименованието на партията и нейния символ.
Същото не е облепено с рекламни надписи и знаци, както се твърди в жалбата и
сигналите.
Разпоредбата на чл.182, ал.4 от Изборния кодекс касае провеждането на
предизборна агитация.
Съгласно &1, т.17 от ДР на ИК „Предизборна агитация“ е призив за подкрепа или
за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в
избори. 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“.

От извършената проверка се установява, че случаят се отнася за наименование и
символи на партията, и по смисъла на &1, т.17 пред. 2-ро от ДР на ИК не се явява
предизборна агитация.
Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 РИК в Тридесет и първи
изборен район – Ямболски:
РЕШИ:
Отхвърля жалба с вх.№272/05.10.2014г. на Недка Христова Карска, кандидат за
народен представител от КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ НФСБ и ВМРО, сигнал с
вх.№277/05.10.2014г. от Александър Любомиров Петров-застъпник на АБВ-(Алтернатива
за българско възраждане) и сигнал вх.№ 273/05.10.2014г.от сдружение „ГИСДИ“, чрез
Нели Иванова Стефанова –наблюдател на сдружението за нарушение на чл.182 ал.4 от
Изборния като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
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, становища , въпроси ? Ако
няма, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
ДЖЕНКО ДЖЕНКОВ: В залата присъстват 9 членове на РИК.
Гласували За – 7 членове: Мариана Христова, Ани Канева, Екатерина Янева, Илиана
Колева, Светла Кирилова, Драгомир Димитров, Пенка Михайлова-Трифонова.
Против – 2 членове: Дженко Дженков и Елена Иванова-Георгиева
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА : Решението се приема и е с № 162НС от 05 октомври 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, давам думата на колегата
Канева да докладва постъпила жалба от ПП „ГЕРБ“
АНИ КАНЕВА : Колеги, постъпила е жалба от ПП „ГЕРБ“, чрез упълномощения
представител Галин Костов относно това, че в информационните сайтове : Delnik.net и
Yambol.life, е публикувана информация относно бюлетина на Коалиция „БСП-лява
България“, което е в нарушение на ИК. Извършена е проверка по жалбата и нарушението
е отстранено своевременно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, аз ще ви докладвам по
постъпили два сигнала от ПП „ГЕРБ“, чрез упълномощения представител Галин Костов
относно това, че с автомобил, собственост на община Болярово, в изборния ден- 05
октомври 2014 г., се транспортират хора за гласуване до секцията в с.Воден- № 310300019
на 31 МИР.
Препратили сме сигналите по компетентност до органите на МВР за вземане на
мерки.
Ако няма друго постъпило към този момент, колеги, закривам заседанието и
насрочвам следващото заседание за 19.00 ч. на 05 октомври 2014 г.

IV. Четвърто заседание:
Д н е в е н р е д:
10. Доклад по последно постъпили жалби и сигнали в изборния ден- 05 октомври 2014 г.
ПРИСЪСТВАХА: Мариана Христова, Дженко Дженков, Недялко Савов, Мехмед
Мехмедов, Ани Канева, Екатерина Янева, Нели Стоянова, Емин Ахмедов, Илиана Колева,
Светла Кирилова, Драгомир Димитров, Елена Иванова-Георгиева, Пенка МихайловаТрифонова, Силвия Атанасова
ОТСЪСТВАХА: Тодор Чиповски.
Заседанието бе открито в 19.00 ч. и председателствано от госпожа Мариана
Христова-председател на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, откривам последното, четвърто
по ред заседание за днес, за доклад по последно постъпилите жалби и сигнали в изборния
ден. В залата присъстват 14 членове на РИК и имаме необходимия кворум.
За преброител при поименно гласуване предлагам колегата Емин Ахмедов.
Протоколист на днешното заседание е колегата Светла Кирилова .
Колеги, преди да дам думата на колегата Димитров ви докладвам, че до момента са
постъпили общо четири сигнала, адресирани по компетентност до ОД на МВР. Заповядай,
колега Димитров.
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, постъпила е жалба от Ваня Стоянова
Митева- представител на КП „България без цензура“ в с.Недялско, общ.Стралджа,
обл.Ямбол. Жалбата е входирана в 16.20 ч. С жалбата ни информират, че около 13.00 ч. в
изборния ден на 05 октомври 2014 г. застъпникът на КП „БСП- лява България“ в
с.Недялско- г-жа Надежда Вълканова Митева, е гласувала с две бюлетини, както за себе
си, така и за сина си Росен Русков Митев. Оплакването е, че г-жа Митева е упражнила
чуждо право на глас, като в избирателния списък срещу името на Росен Митев липсва
подпис, тъй като същият по това време е бил в гр.София. Моли се за извършване на
проверка по случая от РИК- 31 Ямболски.
След направена проверка по случая от мен и колегата Чиповски, като отидохме на
място, установихме, че действително срещу името на Росен Митев няма положен подпис в
избирателния списък, а дали има пусната бюлетина- това няма как да се установи със
сигурност към този момент. Заварихме представители на различни политически сили да се
разправят със секционната комисия в този момент. Аз ги успокоих, те са били навън,
когато това се е случило.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Ние, в качеството си на Районна
избирателна комисия, няма как да установим дали има двойно гласуване.
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ: Считам, че органите на прокуратурата и полицията
следва да се сезират за случая, ние не сме компетентния орган да се произнесем.
В залата влиза ТОДОР ЧИПОВСКИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колега Чиповски, вие какво ще
кажете по случая ?
ТОДОР ЧИПОВСКИ: Потвърждавам това, което каза колегата Димитров.
НЕЛИ СТОЯНОВА: По-късно вечерта СИК ще си установи дали има пусната втора
бюлетина.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Двойното гласуване се установява от
ГРАО. Другото нарушение в случая е, че е упражнено чуждо право на глас.
ДЖЕНКО ДЖЕНКОВ: Можем да направим така, че тези хора да не са в тази
комисия за в бъдеще.
ЕМИН АХМЕДОВ: Господин Димитров, органите на реда как допуснаха подобно
нещо ?
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ : Те се караха помежду си, когато ние отидохме, а
полицаят само стоеше отстрани. Госпожата е заявила, че и миналата година пак гласувала
по този начин.
ПЕНКА МИХАЙЛОВА –ТРИФОНОВА : Органът на реда влиза в СИК само ако го
повика председателят на секционната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, който е съгласен с
пердложението на колегата Димитров жалбата да се изпрати на прокуратурата по
компетентност, моля да гласува.
ЕМИН АХМЕДОВ: В залата присъстват 14 членове на РИК.
Гласували За – 14 членове: Мариана Христова, Дженко Дженков, Недялко Савов,
Мехмед Мехмедов, Ани Канева, Екатерина Янева, Нели Стоянова, Илиана Колева, Светла
Кирилова, Драгомир Димитров, Елена Иванова-Георгиева, Емин Ахмедов, Пенка
Михайлова-Трифонова, Тодор Чиповски.
Против – Няма.
ИЗВЪН ЗАЛА: СИЛВИЯ АТАНАСОВА .
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Взе се протоколно решение за
изпращане на жалбата по компетентност на прокуратурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Давам думата на колегата Янева да
докладва по получен сигнал от КП „БСП-лява България“ , чрез упълномощения
представител от община Стралджа- г-жа Мария Толева.
ЕКАТЕРИНА ЯНЕВА: Колеги, получихме сигнал по ел.поща в 18.20 ч., че в СИК
312200023 с.Палаузово, община Стралджа, са допуснати да гласуват и допълнително
дописани в избирателния списък граждани, които, според сигнала, са „ без подадено и
обработено в общинска администрация Стралджа удостоверение за гласуване по настоящ
адрес.“ След проведен от мен разговор по телефона с председателя на СИК, на който

присъства и колегата Кирилова, установихме, че действително е имало лица, три на брой,
дописани в избирателния списък под чертата, които са представили удостоверения за
настоящ адрес, но не са били включени в избирателния списък, което съставлява
нарушение на закона. След разговора ни по телефона председателят на СИК изрази
искреното си съжаление за случилото се и каза, че впоследствие са установили, че са
допуснали нарушение. Но лицата са попълнили декларации, че няма да гласуват на друго
място, което предполага, че вотът няма да бъде фалшифициран.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Ние не сме компетентният орган,
който следва да се произнесе. Други сигнали, колеги ? Давам думата на колегата Нели
Стоянова.
НЕЛИ СТОЯНОВА: Колеги, постъпила е жалба от Николай Чистов, входирана при
нас в 14.00 ч., относно неправомерни действия на СИК 36- ОУ „П.Славейков“ . В жалбата
се изтъква, че около 12.00 ч. в СИК 36- ОУ „П.Славейков“ гласоподавателка пуска
изборна бюлетина без поставен втори печат и откъснат отрязък. Секционната комисия
приканва всички застъпници и представители на политически партии и коалиции да
напуснат помещението под предлог, че ще се съвещава. СИК била затворена за известно
време и съответите лица нямали достъп за наблюдение, като се иска виновните да бъдат
санкционирани.
По повод жалбата определени членове на РИК-31 Ямболски- Савов, Мехмедов и
Чиповски ходиха на проверка.
ТОДОР ЧИПОВСКИ: Да, действително е имало такъв случай с гласоподавателка.
Казахме на комисията, че това, което са направили е в противовес на закона. Застъпниците
и представителите са били за 1-2 минути навън, СИК не е била затваряна, така че те са
имали видимост. Членовете на СИК са написали един протокол за взето решение и за
обявяване на бюлетината за недействителна.
НЕДЯЛКО САВОВ: Говорихме с всички присъстващи на място- комисия,
застъпници, представители. Вратата е била отворена през цялото време, докато са били
навънза няколко минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колега Стоянова, правите ли
някакво предложение ?
НЕЛИ СТОЯНОВА: Да, да бъдат санкционирани виновните лица.
СВЕТЛА КИРИЛОВА: Считам, че с оглед на фактическата обстановка, случаят
може да се квалифицира като маловажен и не следва да се вземат никакви мерки. На
практика не е била нарушена видимостта на наблюдателите и представителите на партии
до секционната комисия и изборното помещение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, предлагам да гласуваме
предложението на колегата Стоянова за наказание на виновните лица. Който е съгласен,
моля да гласува.
ЕМИН АХМЕДОВ: В залата присъстват 15 членове на РИК.

Гласували За – 2 членове: Нели Стоянова и Мехмед Мехмедов.
Против – 13 членове: Мариана Христова, Дженко Дженков, Недялко Савов, Ани
Канева, Екатерина Янева, Илиана Колева, Светла Кирилова, Драгомир Димитров, Силвия
Атанасова, Елена Иванова-Георгиева, Емин Ахмедов, Пенка Михайлова-Трифонова,
Тодор Чиповски.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МАРИАНА ХРИСТОВА: Колеги, предложението не се приема.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Заседанието на комисията се закри в 19.20 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мариана Христова
СЕКРЕТАР:
Дженко Дженков

