Районна избирателна комисия Силистра

ПРОТОКОЛ
№ НС-00034
Силистра, 17.10.2014
Днес, 17.10.2014 г. 18.00 ч. се проведе заседание на Районна избирателна комисия –
Силистра
При следния дневен ред:
1. Жалба от предизборния щаб на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК Силистра във
връзка със агитация на турски език, извършена от лица в микробус на територията
на Община Главиница на 30.09.2014 г. от 15.40 ч
2. Определяне на член на РИК – Силистра за подписване на констативни протоколи с
упълномощени представители на община Силистра, община Алфатар, община
Дулово, община Главиница, община Ситово, община Тутракан, община Кайнарджа
и Областна администрация Силистра за съхраняване от съответните
администрации на неизползваните бюлетини (резервни) и изборни книжа.
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
Димо Михалев Димов
Илиана Денева Стефанова
Васил Стоянов Узунов
Ивелина Михайлова Николова
Галина Русева Павлова

Севда Мюмюн Хюсеин
Отсъстващи
Петя Маринова Янакиева
Ванушка Василева Георгиева
След обсъждане РИК Силистра взема следните решения:
По първа точка от дневния ред
Жалба от предизборния щаб на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК Силистра във връзка със
агитация на турски език, извършена от лица в микробус на територията на Община
Главиница на 30.09.2014 г. от 15.40 ч

В РИК Силистра е заведена с вх. № НС-00182/01.10.2014 г. жалба от КП
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, с която се сигнализира РИК - Силистра за провеждане на
агитация на турски език на територията на гр. Главиница със заснет клип, който е
приложен на технически носител към жалбата, като се сигнализира за движещ се бял
микробус с мегафон.
Постъпил е сигнал по телефон на 01.10.2014 г. в 14.15 ч., в който се прави оплакване за
провеждане на предизборна агитация в гр. Дулово от неизвестни лица, движещи се с бял
микробус, който е свързан с подадения писмен сигнал за гр. Главиница от КП
Реформаторски блок
Районна избирателна комисия извърши проверка чрез Работна група и установи след
проведени разговори със служители на община Главиница, че в посоченото в жалбата
време микробус със софийска регистрация е провеждал агитация на турски език в полза на
ПП ДПС. При придвижването към град Силистра работната група по проверка на жалбата
е уведомена за постъпилия сигнал по телефон и за агитация на турски език и в гр. Дулово.
В гр. Дулово е установено, че микробус с рег. № СА 3994 НС с отличителни знаци на ПП
ДПС извършва агитация на турски език.
Тутраканска районна прокуратура е образувала преписка по получените материали по
компетентност Изх. № 600/15.10.2014 г.; Наш Вх. № НС-00279 от 16.10.2014 г. От
събраните по преписката материали е видно, че микробус с рег. № СА 3994 НС е
собственост на ПП ДПС и със същия микробус по свидетелски показания е извършена
агитация на турски език.
Изхождайки от събраните и разгледани доказателства, комисията мотивира извода за
извършено нарушение от разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК, забраняваща на
политическите субекти да водят предизборна кампания на език различен от българския.
Предвид горното и на основание чл. 181, ал. 2 и чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, във
връзка с Решение № 129-НС от 01.10.2014 г. Районна избирателна комисия
Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за водене на предизборната кампания на език
различен от българския за нарушение извършено от лица, присъстващи в микробус с
регистрационен № СА 3994 НС, собственост на ПП ДПС.
ОПРАВОМОЩАВА председателя на РИК да състави акт за установеното нарушение на
ПП ДПС .
След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област Силистра за
издаване на наказателно постановление.
Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен
срок от обявяването му.
Гласували – „ЗА“ – 11
„ПРОТИВ“ – 2: Вилдан Неждет Мемиш, Севда Мюмюн Хюсеин
По втора точка от дневния ред
Определяне на член на РИК – Силистра за подписване на констативни протоколи с
упълномощени представители на община Силистра, община Алфатар, община Дулово,
община Главиница, община Ситово, община Тутракан, община Кайнарджа и Областна
администрация Силистра за съхраняване от съответните администрации на
неизползваните бюлетини (резервни) и изборни книжа.
На основание чл.72, ал.1, т.13 от Изборния кодекс, Писмо на ЦИК Изх. № НС-15339/15.10.2014 г., Наш Вх. № НС-00280/16.10.2014 г. относно организирането на
съхранението на изборните книжа и материали от общински и областна администрации в
Силистра Районна избирателна комисия Силистра
РЕШИ:
Определя член на РИК – Силистра – Теодора Тодорав, който да подписва констативните
протоколи на РИК-СИЛИСТРА и община Силистра, община Алфатар, община Дулово,
община Главиница, община Ситово, община Тутракан, община Кайнарджа и Областна
администрация Силистра за съхраняване от съответните администрации на
неизползваните бюлетини (резервни) и изборни книжа.
Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен
срок от обявяването му.

Гласували – „ЗА“ – 13
„ПРОТИВ“ – 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Теодора Тодорова/
СЕКРЕТАР:
/Вилдан Мемиш/

