Районна избирателна комисия Силистра

ПРОТОКОЛ
№ НС-00033
Силистра, 08.10.2014
Днес, 08.10.2014 г. 12.00 ч. се проведе заседание на Районна избирателна комисия –
Силистра
При следния дневен ред:
1. Наличие на агитационни материали на разстояние до 50 м в района на
секция 154, намираща се в сградата на Общински съвет – нарушение на
чл. 184 от ИК.
2. Сигнал за лице в секция 113, което носи обозначителна табела
„Наблюдател коалиция“ и разговаря с избирателите и осъществява
контрол върху начина, по който упражняват правото си на вот.
3. Жалба във връзка с отстраняване от секция 307 в с. Долно Ряхово на
застъпник на КП „БСП лява България“ от изборното помещение при
отчитане на изборните резултати.
Докладчик: Т. Тодорова
Присъстващи на заседанието:
Теодора Павлова Тодорова
Вилдан Неждет Мемиш
Иванка Донева Милушева
Петя Георгиева Куртева
Теодора Йорданова Сурова
Гинка Стоянова Катева
Розалина Маринова Маринова-Скорчелиева
Петя Маринова Янакиева
Димо Михалев Димов
Илиана Денева Стефанова
Отсъстващи

Васил Стоянов Узунов
Ивелина Михайлова Николова
Ванушка Василева Георгиева
Галина Русева Павлова
Севда Мюмюн Хюсеин

След обсъждане РИК Силистра взема следните решения:
По първа точка от дневния ред
Наличие на агитационни материали на разстояние до 50 м в района на секция 154,
намираща се в сградата на Общински съвет – нарушение на чл. 184 от ИК.
В РИК Силистра е заведена с вх. № НС-00275/05.10.2014 г., 16.30 ч. жалба от Вяра
Емилова, упълномощен представител на Коалиция от партии „БСП лява България“, с
което сигнализира РИК - Силистра за наличие на агитационни материали на разстояние до
50 м в района на секция 154, намираща се в сградата на Общински съвет – нарушение на
чл. 184 от ИК.
Подадената жалба е основателна, поради което на основание чл. 72, ал.1, т. 20 от
Изборния кодекс, Районната избирателна комисия Силистра
РЕШИ:
Указва на кмета на община Силистра да бъдат преразгледани всички места за поставяне
на билбордове и табла за поставяне на агитационни материали и те да бъдат преместени
на места, отстоящи на не по-малко от 50 м от помещенията на секциите.
Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен
срок от обявяването му.
Гласували – „ЗА“ – 10
„ПРОТИВ“ – 5
По втора точка от дневния ред
Сигнал за лице в секция 113, което носи обозначителна табела „Наблюдател коалиция“ и
разговаря с избирателите и осъществява контрол върху начина, по който упражняват
правото си на вот.

В РИК Силистра е заведена с вх. № НС-00276/05.10.2014 г., 16.55 ч. жалба от Гълъб
Балджиев, представител на асоциация „Прозрачност без граници“, с което сигнализира
РИК - Силистра за лице в секция 113, което носи обозначителна табела „Наблюдател

коалиция“ и разговаря с избирателите и осъществява контрол върху начина, по който
упражняват правото си на вот.
Работна група от РИК Силистра посети секция 113 и не установи наличието на такова
лице.
Подадената жалба е неоснователна, поради което на основание чл. 72, ал.1, т. 20 от
Изборния кодекс, Районната избирателна комисия Силистра
РЕШИ:
Оставя без уважение.
Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен
срок от обявяването му.
Гласували – „ЗА“ – 10
„ПРОТИВ“ – 5
По трета точка от дневния ред
Жалба във връзка с отстраняване от секция 307 в с. Долно Ряхово на застъпник на КП
„БСП лява България“ от изборното помещение при отчитане на изборните резултати.
В РИК Силистра е заведена с вх. № НС-00277/05.10.2014 г., 21.40 ч. жалба от Вяра
Емилова, упълномощен представител на Коалиция от партии „БСП лява България“, с
което сигнализира РИК - Силистра за изгонване от изборното помещение на застъпник на
КП „БСП лява България“ и наблюдател на ГИЗДИ.
Подадената жалба е основателна, но е подадена след приключване на преброяването на
бюлетините и попълване на протокола на СИК с изборните резултати след приключване
работата на СИК 307, поради което на основание чл. 72, ал.1, т. 20 от Изборния кодекс,
Районната избирателна комисия Силистра
РЕШИ:
Оставя без уважение.
Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен
срок от обявяването му.
Гласували – „ЗА“ – 10
„ПРОТИВ“ – 5

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Теодора Тодорова/
СЕКРЕТАР:
/Вилдан Мемиш/

