РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 05 ОКТОМВРИ 2014
П Р О Т О К О Л № 26
Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти
многомандатен избирателен район Велико Търново се събра на редовно заседание.
Присъстваха, както следва:
Председател:
Десислава Стефанова Йонкова
Зам.-председател: Людмила Йорданова Николова-Кернова
Секретар:
Ирена Петкова Стасинопулу
ЧЛЕНОВЕ:
Ивета Стоянова Кабакчиева
Спас Ивайлов Спасов
Николина Красимирова Митева
Николай Красимиров Илиев
Цветомира Райнова Йорданова-Атанасова
Деница Петрова Цветанова
Доброслава Димитрова Керекова
ОТСЪСТВАТ:
Йордан Георгиев Петров
Христо Здравков Данев
Илияна Кирилова Димова
Красимира Илиева Петрова
Милен Христов Павлов
Присъстват 10 от 15 члена на РИК Велико Търново. Комисията има
необходимия кворум за вземане на решения, съгласно чл.70, ал.3 ИК. Председателят
предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред:
1.

Вземане на решения относно жалби от ПП „ГЕРБ“ и ПП „ДПС“.

Председателят подложи на гласуване дневния ред:
При проведеното поименно гласуване, единодушно с „за” гласуваха всички
присъстващи 10/десет/ членове на комисията.
ГЛАСУВАЛИ „ЗА”:
Десислава Стефанова Йонкова
Людмила Йорданова Николова-Кернова
Ивета Стоянова Кабакчиева
Спас Ивайлов Спасов
Николина Красимирова Митева
Ирена Петкова Стасинопулу
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Николай Красимиров Илиев
Цветомира Райнова Йорданова-Атанасова
Деница Петрова Цветанова
Доброслава Димитрова Керекова
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма
Решението беше взето в 13:47 часа.
Председателят подложи на гласуване подготвените проекти за решения, като
следва:
Т.1 Относно жалба от ПП „ГЕРБ“. Председателят подложи на гласуване следния
проект за решение №245:
„Р Е Ш Е Н И Е № 245/ 05.10.2014 г.
гр. Велико Търново
ОТНОСНО: жалба от ПП „ГЕРБ“
Постъпила е жалба от Росица Димитрова Динева-Карабаджакова – упълномощен
представител на ПП „ГЕРБ“ от гр. В.Търново съгласно пълномощно № 13/07.08.2014г.,
регистриран във входящия регистър на РИК В. Търново под № 470/05.10.2014г., в 13:30
ч.

Изложено е твърдение, че

в СИК№ 040400133 с. Велчево, общ. В.Търново е

констатирано, че в кабината за гласуване не е поставено табло с имената и номерата на
кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции, което е нарушение на чл.218
ал.4 от ИК. Към жалбата не е приложен доказателствен материал.
РИК Велико Търново разгледа депозираната жалба и се свърза с Председателя и
Секретаря на комисията, излъчени от различни политически партии. Същите
потвърдиха, че е поставено табло с имената и номерата на кандидатите по кандидатски
листи на партии и коалиции в кабината за гласуване, съгласно изискванията на
Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК.
С оглед на изложеното РИК Велико Търново счита жалбата за неоснователна.
Предвид изложеното, Районна избирателна комисия Велико Търново, на
основание чл. 72, ал.1, т.20 от Изборен кодекс
Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 470/05.10.2014г., в 13:30 ч. подадена
от Росица Димитрова Динева-Карабаджакова – упълномощен представител на ПП
„ГЕРБ „ за общ. В.Търново като НЕОСНОВАТЕЛНА.
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Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК
София.”
При проведеното поименно гласуване, единодушно с „за” гласуваха всички
присъстващи 10/десет/ членове на комисията.
ГЛАСУВАЛИ „ЗА”:
Десислава Стефанова Йонкова
Людмила Йорданова Николова-Кернова
Ивета Стоянова Кабакчиева
Спас Ивайлов Спасов
Николина Красимирова Митева
Ирена Петкова Стасинопулу
Николай Красимиров Илиев
Цветомира Райнова Йорданова-Атанасова
Деница Петрова Цветанова
Доброслава Димитрова Керекова
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма
Решението беше взето в 13:50 часа.
.
Председателят обяви, че заседанието се закрива. Заседанието на комисията на
РИК- Велико Търново продължи в 15:30 часа.
Т.2 Относно жалба от ПП „ДПС“ за СИК № 043100002 – гр.Стражица.
Председателят подложи на гласуване следния проект за решение №246:
“Р Е Ш Е Н И Е № 246/ 05.10.2014 г.
гр. Велико Търново
ОТНОСНО: жалба от ПП „ДПС“ за СИК № 043100002 – гр.Стражица
Постъпила е жалба от Николай Стефанов Ангелов – упълномощен представител
на ПП „ДПС“ за община Стражица, съгл. пълномощно № 06-16/08.08.2014 г.,
регистрирана във входящия регистър на РИК В. Търново под № 471/05.10.2014г., в
14:15 ч.
Изложено е твърдение, че в секция № 043100002 разположена в гр.Стражица
около 11.00 ч., след като лицето Лъчезар Хараламбиев е упражнил правото си на глас,
секретарят на СИК – Стефка Манолова и застъпник индивидуализиран като „застъпник
от ПП ГЕРБ Боянка Николова” са записали на „отделен лист номера на бюлетината
му с цел да деанонимизира вота на същия”.
Във вр. със жалбата е направена проверка, като е проведен разговор с
Председателя на комисията, Секретаря на комисията, както и член на същата, като
трите лица са посочени от различни политически сили. Разпитаните лица, членове на
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посочената в жалбата СИК, са присъствали при гласуването на лицето Хараламбиев и
категорично отричат някой да е записвал на отделен лист номера на отрязъка. Твърдят,
че както по отношение на него, така и по отношение на други гласоподаватели не са
извършвани подобни действия.
При проверката е установено, че члена на комисията откъсващ отрязъка не е
посоченото в жалбата лице, а посоченото в жалбата лице няма възможност да извърши
посоченото действие т.к. същото е разпределено да отговаря за подаване на бюлетината
и подпечатването й, и не разполага с химикал.
Отделно се установи, че в СИК № 043100002 в гр.Стражица няма и не е
посещавана от застъпник с посочената индивидуализация.
РИК Велико Търново като разгледа депозираната жалба, извърши проверка на
изложените в нея факти и обстоятелства установи, че жалбата е неоснователна.
От една страна не се потвърдиха изложените в жалбата факти, а от друга с
посоченото в жалбата действие не може по никакъв начин да бъде разкрита тайната на
вота т.к. след откъсване на отрязъка и пускането му в съответната кутия се губи
възможността да се проследи кой отрязък към коя бюлетина принадлежи.
Предвид изложеното, Районна избирателна комисия Велико Търново, на
основание чл. 72, ал.1, т.17 предложение последно от Изборен кодекс.
Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. под № 471/05.10.2014г., в 14:15 ч.
подадена от Николай Стефанов Ангелов – упълномощен представител на ПП „ДПС“ за
община Стражица като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК
София.”
При проведеното поименно гласуване, единодушно с „за” гласуваха всички
присъстващи 10/десет/ членове на комисията.
ГЛАСУВАЛИ „ЗА”:
Десислава Стефанова Йонкова
Людмила Йорданова Николова-Кернова
Ивета Стоянова Кабакчиева
Спас Ивайлов Спасов
Николина Красимирова Митева
Ирена Петкова Стасинопулу
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Николай Красимиров Илиев
Цветомира Райнова Йорданова-Атанасова
Деница Петрова Цветанова
Доброслава Димитрова Керекова
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма
Решението беше взето в 15:35 часа.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на РИК-Велико Търново бе
закрито от Председателят на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Десислава Йонкова

СЕКРЕТАР:
Ирена Стасинопулу
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