РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РУСЕ
ПРОТОКОЛ № 30
от проведено заседание на РИК Русе
Днес, 05.10.2014г., в зала № 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе
при следния дневен ред:
Докладва: Д. Дивчева
ПРИСЪСТВАТ - Десислава Дивчева, Виолета Петрова, Йордан Димитров,
Мирослава Маркова, Стефан Бонев, Петър Карасимеонов, Роберт Калустян и Орлин
Симеонов
Заседанието е открито в 07.05 ч. от Десислава Дивчева – председател на комисията.
Протоколът се води от Искра Димитрова – технически сътрудник на РИК Русе.
ПРЕДС. Д. ДИВЧЕВА: Открива заседанието на РИК Русе при наличие на изискуем
кворум.

1.1.

По вх. №293/05.10.2014 г., 6:50ч – Постъпила е жалба от Мариян Димитров, водач
на листата на КП ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, относно нарушение на чл.184,
ал.1. от ИК

Вземане на решение относно жалба от Мариян Йорданов Димитров, представляващ
Коалиция ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ - нарушаване реда за провеждане на изборите
за народни представители на 05.10.2014 г.
ГЛАСУВАЛИ „ЗА” – единодушно
След проведено гласуване РИК Русе прие следното
РЕШЕНИЕ № 166/05.10.2014 г.
УКАЗВА на председателите незабавно отстраняване на агитационни материали –
предизборни плакати на партиите „ГЕРБ”, „АТАКА” и на Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ
БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС”, поставени на разстояние по-малко от 50 м. от
входа на сградата, в която са СИК № 35 и № 40 в детска градина „Иглика” и СИК № 41 в
„Приемна на МВР” – сградата на бл. „Дебелянов”, ул. Борисова 91.
При необходимост и в изпълнение на горепосоченото решение на Районна избирателна
комисия Русе, председателите на секционни избирателни комисии с № № 35, 40 и 41 могат
да потърсят съдействие от кмета на общ. Русе и на органите на Министерството на
вътрешните работи.

1.2.

По вх. №294/05.10.2014 г., 10:42ч – Сигнал от г-н Асен Даскалов, пълномощник на
КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО, относно нарушение на чл.126, ал.1, т.5
от ИК.

Вземане на решение относно подаден от ПП ПАТРИОТИЧЕН - НФСБ и ВМРО
сигнал за нарушение на чл.126, ал.1, т.5 от ИК в изборите за народни представители на
05,10,2014 г.
ГЛАСУВАЛИ „ЗА” – единодушно
След проведено гласуване РИК Русе прие следното
РЕШЕНИЕ № 167/05.10.2014 г.
РИК Русе оставя сигнал, вх. № 294/ 05.10.2014 г., БЕЗ УВАЖЕНИЕ поради това,
че към момента на подаването му изборния ден все не е приключил.
Копие от протокола с резултатите от гласуването, подпечатана на всяка страница с
печата на секционната избирателна комисия и подписан от председател, зам.-председател
и секретар, се получава преди подаването му в Районната избирателна комисия.
Заседанието временно се закрива.
Заседанието се открива отново в 12:15 часа
Протоколът се води от Искра Нейкова – технически сътрудник на РИК Русе
1.3. Писмо, вх. № 295/05.10.2014 – жалба от Стилиян Стефанов от КП Коалиция
АБВ - (Алтернатива за българско възраждане).
Десислава Дивчева: Относно т. 2 от жалбата – в сайта на ГРАО не е възможно да
се извърши проверка за мястото на гласуване на всеки избирател.
РИК Русе извърши проверка по ЕГН, от която се установи възможност за гласуване.
По т. 1 – в СИК 105 е допуснато гласуване с документ, различен от лична карта –
шофьорска книжка. Представители на РИК Русе са извършили проверка в СИК 105,
установено е, че гражданинът е отишъл по-късно в секцията и с лична карта, като
данните от същата са записани в основния избирателен списък /нарушението е
отстранено/ С устен доклад, РПУ-Ветово уведомява РИК Русе, че няма данни за
извършено престъпление, поради което се.
Вземане на решение относно жалба от Стелиян Стефанов – представляващ
„Коалиция АБВ-Алтернатива за Българско Възраждане“ относно нарушаване на
разпоредби от Изборния кодекс, изразяващи се в гласуване с документ, различен от
официалния за установяване на самоличността, както и че в сайта на ГРАО било
„практически невъзможно човек да установи в коя секция да гласува. Липсвал сайт или
телефон, на който гражданите да могат да проверяват номера и адреса на секцията, в която
да упражнят правото си на глас“.
ГЛАСУВАЛИ „ЗА” – единодушно
След проведено гласуване РИК Русе прие следното
РЕШЕНИЕ № 168/05.10.2014 г.
РИК Русе оставя жалба, вх. № 295/05.10.2014 г., БЕЗ УВАЖЕНИЕ като
неоснователна.

Писмо, вх. № 296/05.10.2014г – жалба от Виолета Никифорова

1.4.

Десислава Дивчева: допусната е техническа грешка. СИК би трябвало срещу
подпис да допишат г-жа Никифорова под чертата.
Орлин Симеонов: Най-добре е да се отговори писмено на г-жа Никифорова.
Виолета Петрова: В графа „Забележки“ комисията да опише възникналата грешка
и това обстоятелство да бъде отразено в протокола на СИК.
Десислава Дивчева: С протоколно решение ще бъде отговорено на жалбата.
Вземане на решение относно жалба от Виолета Георгиева Никифорова за
нарушаване реда за провеждане на изборите за народни представители на 05.10.2014 г.
ГЛАСУВАЛИ „ЗА” – единодушно
След проведено гласуване РИК Русе прие следното
РЕШЕНИЕ № 169/05.10.2014 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия
Русе
УКАЗВА на Председателя на СИК № 192700011, в гр. Русе, да допусне
гласоподавателката Виолета Георгиева Никифорова да гласува в посочената
избирателна секция, като допише всички данни от документа й за самоличност /л. к.
или зелен паспорт/ в допълнителната страница на избирателния списък /под чертата/
и приложи към него, подписана от лицето декларация, че не е гласувала и няма да
гласува на друго място.
Решението да се сведе до знанието на Председателя на СИК № 192700011 и
жалбоподателя.
Заседанието временно се закрива.
Заседанието се открива отново в 17:30 часа
Протоколът се води от Искра Нейкова – технически сътрудник на РИК Русе

1.5.

Писмо, вх. № 297/05.10.2014г – жалба от Димитър Денев Димитров (общински
ръководител на ПП ГЕРБ – Ветово) относно извършвани нарушения на ИК в 3
секционни избирателни комисии в град Глоджево. Раздавани са самозалепващи
стикери и допълнително г-н Мехмед Мехмед обикаля комисиите със залепен № 18 на
яката си. Изпратено е за проверка до РПУ - Ветово и изчакваме техния отговор.

1.6.

Писмо, вх. № 298/05.10.2014г – жалба от Емил Николов Милушев (пълномощник на
ПП ГЕРБ) относно извършване на нарушение и манипулация на изборния процес.
Автомобил се движи със залепен № 24 на вратите си, като обикаля и агитира хора.
Иизпратено е за проверка до РПУ - Ветово и изчакваме техния отговор.

1.7.

Писмо, вх. № 299/05.10.2014г – сигнал от сдружение ГИСДИ относно нарушение –
предпоставки за разкриване на тайната на личния вот. В 50 СИК в град Русе между
пердета на тъмната стаичка има процеп, а масата за гласуване е поставена, така че да

се вижда през процепа. Освен това членове на СИК са канили избирателите да
гласуват по азбучен ред, а не по реда на постъпване в секцията.
Вземане на решение относно сигнал от Надежда Богомилова Гологанова –
наблюдател на ГИСДИ, относно наличието на предпоставки за разкриване на тайната на
вота.
ГЛАСУВАЛИ „ЗА” – единодушно
След проведено гласуване РИК Русе прие следното
РЕШЕНИЕ № 170/05.10.2014 г.
РИК Русе УКАЗВА на Председателя на СИК № 192700050 в гр. Русе, да допуска
гражданите да гласуват по реда на тяхното пристигане в секцията, както и да предприемат
необходимите действия за запазване тайната на вота.
1.8.

Писмо, вх. № 300/05.10.2014г – сигнал от Асен Иванов Даскалов (пълномощник на
Коалиция Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО) относно използване на
възпроизвеждаща техника от член 17 СИК. Г-н Белослав Рачев (член на 17 СИК)
насочва мобилния си телефон с включена камера срещу стаята за гласуване при
влизане и излизане на избирателите.
Надежда Енчева: Проведен е разговор с председателя на 17 СИК, който отрича за
подобно нарушение и твърди, че е клевета.
Мирослава Маркова: Липсват достатъчно доказателства.
Надежда Енчева: Ще бъде изготвено протоколно решение.
В следствие на гореизложеното РИК Русе прие протоколно решение, с което реши
да остави сигнала от Асен Иванов Даскалов (пълномощник на Коалиция
Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО) БЕЗ УВАЖЕНИЕ.

1.9.

Писмо, вх. № 301/05.10.2014г – жалба от Милена Хинкова (областен пълномощник
на Коалиция БСП - лява България). Кметският наместник на село Кошов (Петър
Ангелов Петров) извозва с автомобил лица да гласуват до изборните секции.
Надежда Енчева: Извозването на лица до секционните комисии не е нарушение на
Изобрния кодекс. Няма доказателства за целенасоченост и организираност.
Виолета Петрова: Може да попитаме кмета дали извозването не е целенасочено.
Юлий Петров: И в двата случая няма как да бъде констатирано нарушение на
Изборния кодекс.
Надежда Енчева: Предлагам да оставим жалбата без уважение.

Вземане на решение относно жалба от Милена Хинкова, областен
пълномощник на Коалиция БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ за нарушаване правилата на ИК при
произвеждане на изборите за народни представители на 05.10.2014 г.
ГЛАСУВАЛИ „ЗА” – единодушно
След проведено гласуване РИК Русе прие следното
РЕШЕНИЕ № 171/05.10.2014 г.
РИК Русе ОСТАВЯ жалба, вх. № 301/05.10.2014 г. на РИК Русе БЕЗ УВАЖЕНИЕ.

Решението на Районната избирателна комисия Русе може да се оспорва в
тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.
1.10. Писмо, вх. № 302/05.10.2014г – жалба от Милена Хинкова (областен
пълномощник на Коалиция БСП - лява България). В 206 СИК (Дом милосърдие, кв.
Средна кула) са събрани предварително личните карти на лежащо болни и лица с
деменция, за да се извърши организирано гласуване за определена партия или
коалиция.
Надежда Енчева: Има подаден и устен сигнал от друго лице за това нарушение.
Посети се 206 СИК и се установи, че всеки избирател доброволно си е дал личната
карта и след това член на СИК им ги е върнал. Членовете на РИК Русе не са в
състояние да преценят дали едно лице може да сформира самостоятелно волята
си. Предлагам жалбата да бъде оставена без уважение.
Вземане на решение относно жалба от Милена Хинкова, областен
пълномощник на Коалиция БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ за нарушаване правилата на ИК при
произвеждане на изборите за народни представители на 05.10.2014 г.
След проведено гласуване РИК Русе прие следното
РЕШЕНИЕ № 172/05.10.2014 г.
РИК Русе ОСТАВЯ жалба, вх. № 302/05.10.2014 г. на РИК Русе БЕЗ УВАЖЕНИЕ.
1.11. Писмо, вх. № 303, 305/05.10.2014г – сигнал от сдружение „Институт за развитие
на публичната среда“. В 37 СИК представител и застъпник на ПП Атака не носят
баджове по образец.
Надежда Енчева: Проведен е разговор с председателя на 37 СИК. Баджовете са
надписани с черен маркер, което не е по образец на ЦИК. Ще бъде изготвено
протоколно решение.
Вследствие на гореизложеното РИК Русе прие протоколно решение, с което реши
да остави сигнала от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ БЕЗ
УВАЖЕНИЕ.
Светломир Коцев и Стефан Бонев влизат в залата
1.12. Писмо, вх. № 304/05.10.2014г. – ЦИК изпраща писмо относно тяхно решение №
1214-НС/02.10.2014 във връзка с гласуването на студенти на изборите за народни
представители (за сведение)

Заседанието временно се закрива.
Заседанието се открива отново в 19:00 часа

Протоколът се води от Искра Нейкова – технически сътрудник на РИК Русе

1.13. Писмо, вх. № 306/05.10.2014г – постановление от Русенска районна прокуратура
във връзка с жалба с вх. 298/05.10.2014г. След извършената проверка е установено,
че събраните данни не са достатъчни за извършено престъпление и се отказва
образуването на наказателно производство.
С устен доклад, РПУ-Ветово уведомява РИК Русе, че няма данни за извършено
престъпление, поради което се прие следното:
РЕШЕНИЕ № 173/05.10.2014 г.
РИК Русе оставя жалба, вх. № 298/ 05.10.2014 г., БЕЗ УВАЖЕНИЕ поради
това, че няма данни за извършени нарушения на изборните правила.
1.14. Писмо, вх. № 307/05.10.2014г – постановление от Русенска районна прокуратура
във връзка с жалба с вх. 297/05.10.2014г. След извършената проверка е установено, че
събраните данни не са достатъчни за извършено престъпление и се отказва
образуването на наказателно производство.
С устен доклад, РПУ-Ветово уведомява РИК Русе, че няма данни за извършено
престъпление, поради което се прие следното:
РЕШЕНИЕ № 174/05.10.2014 г.
РИК Русе оставя жалба, вх. № 297/ 05.10.2014 г., БЕЗ УВАЖЕНИЕ поради
това, че няма данни за извършени нарушения на изборните правила.

1.15. Писмо, вх. № 308/05.10.2014г – сигнал от наблюдател от асоциация „Прозрачност
без граници“ относно нарушаване на изборните правила. В 153 и 157 СИК в град
Русе са направени ксерокопия на последния лист от протоколите за изборните
резултати. (за сведение)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Десислава Дивчева
СЕКРЕТАР:
Виолета Петрова

