РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – 26 СОФИЙСКИ

ПРОТОКОЛ № 1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ РИК-26 от 15.08.2014 г.
На 15.08.2014 г. в гр. София от 16,00 часа се проведе заседание на Районна
избирателна комисия – 26 Софийски.
Председателя Димитър Димитров откри заседанието с проверка на присъстващите
членове. На поименното повикване се установи, че присъстват 12 члена на РИК – 26, а
именно:
1. Димитър Димитров;
2. Марио Пунчев;
3. Пламен Петров;
4. Екатерина Клечкова;
5. Стилян Димитров;
6. Анастасия Попова;
7. Божидар Въжаров;
8. Евелина Овчарова;
9. Теодора Петкова;
10. Йоанна Цветкова;
11. Лора Ангелова;
12. Кристиян Коев;
Остъстват: Лазарина Бонева, Георги Петраков и Костадин Пандуров.
След като се установи, че е налице необходимия кворум за вземане на решения
Председателя откри заседанието на комисията, като запозна членовете на комисията с
основните им функции.
Секретарят предложи протокола от заседанието да бъде воден от Евелина Овчарова.
Председателят подложи на гласуване предложението протокола да се води от Евелина
Овчарова.
Галсували: 12; ЗА: 12; Против: 0
За протоколчик бе избрана Евелина Овчарова.
Председателят даде думата на Секретаря.
КЛЕЧКОВА прочете следния проект за дневен ред:
1. Вземане на решение за номерацията на решенията на РИК № 26 – Софисйки за
изборите за народни представители на 05 октомври 2014 година.
2. Вземане на решение за реквизити и начин на защита на печатите на
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 26 –ТИ РАЙОН – СОФИЙСКИ.
3. Вземане на решение за начина на свикването, приемането и обявяването на
решенията на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 26 –ТИ РАЙОН –
СОФИЙСКИ.
4. Вземане на решение за графика, реда и начина на свикване на заседанията на
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 26 –ТИ РАЙОН – СОФИЙСКИ.
5. Вземане на решение за организация на работата на РАЙОННАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 26 –ТИ РАЙОН – СОФИЙСКИ.
6. Вземане на решение за определяне на графика за дежурства и официалната
връзка на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.
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7. Вземане на решение за регистриране на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ 26 –ТИ РАЙОН – СОФИЙСКИ като администратор на лични данни.
8. Вземане на решение за начина на влизане и напускане на помещението, в което
се помещава РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 26 –ТИ РАЙОН –
СОФИЙСКИ.
Д. ДИМИТРОВ: Ако няма забележки да гласуваме дневния ред.
Гласува се:
1. Димитър Димитров - ЗА;
2. Марио Пунчев - ЗА;
3. Пламен Петров - ЗА;
4. Екатерина Клечкова - ЗА;
5. Стилян Димитров - ЗА;
6. Анастасия Попова - ЗА;
7. Божидар Въжаров - ЗА;
8. Евелина Овчарова - ЗА;
9. Теодора Петкова - ЗА;
10. Йоанна Цветкова - ЗА;
11. Лора Ангелова - ЗА;
12. Кристиян Коев - ЗА;
Гласували: 12; ЗА: 12; ПРОТИВ: 0
Дневния ред се приема.
Председателят даде думата на Секретаря.
КЛЕЧКОВА: Предлагам проект за решение по т. 1 от дневния ред, както следва:
Взетите от РИК решения относно произвеждане на парламентарните избори
за народни представители на 05 октомври 2014 г. имат единна последователна
номерация с арабски цифри, като след съответната арабска цифра се поставя тире и
се добавя съкращението – НС.
Председателят предложи на гласуване така предложения проект за решение по точка 1.
Гласува се:
1. Димитър Димитров - ЗА;
2. Марио Пунчев - ЗА;
3. Пламен Петров - ЗА;
4. Екатерина Клечкова - ЗА;
5. Стилян Димитров - ЗА;
6. Анастасия Попова - ЗА;
7. Божидар Въжаров - ЗА;
8. Евелина Овчарова - ЗА;
9. Теодора Петкова - ЗА;
10. Йоанна Цветкова - ЗА;
11. Лора Ангелова - ЗА;
12. Кристиян Коев - ЗА;
Гласували: 12; ЗА: 12; Против: 0
След проведеното гласуване РИК 26 прие следното решение с № 1:
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Взетите от РИК решения относно произвеждане на парламентарните избори за
народни представители на 05 октомври 2014 г. имат единна последователна номерация
с арабски цифри, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя
съкращението – НС.
Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три
дни от обявяването му.
По точка 2 Председателят предостави думата на Секретаря.
КЛЕЧКОВА: Предлагам следния проект за решение по т. 2:
1. Печатът на Районната избирателна комисия е кръгъл с един пръстен. Във
вътрешния кръг се изписва текстът „РИК” № 26, и наименованието на
района – Софийски. Във външния пръстен се изписва текстът „ Избори за
НС 2014”.
2. Броят на печатите за Районната избирателна комисия е 3 /три/.
3. Председателят и членът на РИК Кристиян Коев след получаване на
печатите ги маркира по уникален начин. За маркирането се съставя
протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3
/три/ отпечатъка от всеки от маркираните печати.
Председателят подложи на гласуване така предложения проект за решение по т. 2.
Гласува се:
1. Димитър Димитров - ЗА;
2. Марио Пунчев - ЗА;
3. Пламен Петров - ЗА;
4. Екатерина Клечкова - ЗА;
5. Стилян Димитров - ЗА;
6. Анастасия Попова - ЗА;
7. Божидар Въжаров - ЗА;
8. Евелина Овчарова - ЗА;
9. Теодора Петкова - ЗА;
10. Йоанна Цветкова - ЗА;
11. Лора Ангелова - ЗА;
12. Кристиян Коев - ЗА;
Гласували: 12; ЗА: 12; Против: 0
След проведеното гласуване РИК 26 прие следното решение с № 2:
На основание чл.57, ал.1, т.8, чл.64 и чл.94, чл.215, ал.1, т.11 и чл.230, ал.4 от ИК
и Решение № 664-НС от 08.08.2014год. на Централната избирателна комисия
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 26 –ТИ РАЙОН – СОФИЙСКИ РЕШИ:
Печатът на Районната избирателна комисия е кръгъл с един пръстен. Във
вътрешния кръг се изписва текстът „РИК”, № 26, и наименованието на
района – Софийски. Във външния пръстен се изписва текстът „ Избори за НС
2014”.
2. Броят на печатите за Районната избирателна комисия е 3 /три/.

1.
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3. Председателят и членът на РИК Кристиян Коев след получаване на печатите
ги маркира по уникален начин. За маркирането се съставя протокол,
подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 /три/ отпечатъка
от всеки от маркираните печати.
Решението може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
срок до три дни от обявяването му.
По точка 3 Председателят предостави думата на Секретаря.
КЛЕЧКОВА: Предлагам проект за решение по т. 3 от дневния ред, както следва:
1. Заседанията на Районната избирателна комисия /РИК/ се свикват от
нейния председател , или по искане на една трета от членовете й.
Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на
комисията преди заседанието.
2. Заседанията на РИК са законни, когато на тях присъстват повече от
половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на
комисията, а в негово присъствие-от определен от него заместникпредседател
3. Районната избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две
трети от присъстващите членове. Когато РИК при приемане на
решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от
присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на
чл.70, ал.4, изречение второ от ИК. В този случай в мотивите на решенията
се изписва съдържанието на предложения проект, присъствалите членове и
поименно начина на гласуването им, а в диспозитива се посочва, че е налице
решение за отхвърляне по смисъла на чл.70, ал.4, изр. второ от ИК.
Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК.
4. Гласуването е явно и поименно. Гласува се “за” или “против”. Не се
допуска гласуване “въздържал се”.
5. Членовете на Районната избирателна комисия могат да подписват
протоколи и да гласуват решения с “особено мнение”, като в този случай
изрично отбелязват дали гласуват “за” или “против” конкретното
решение и в какво се изразява особеното мнение.
6. За заседанията на Районната избирателна комисия се съставя протокол,
който се подписва от председателя и секретаря.
7. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на Районната
избирателна комисия се подписват от председателя и секретаря.
8. Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията,
протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват
от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател.
9. Когато едновременно отсъстват и председателят и секретарят,
решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се
подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията
член, предложени от различни партии и коалиции.
10. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция
на Районната избирателна комисия – Софийска област се подпечатва с
печата й.
11. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след
приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на
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Областната админинстрация на Софийска област, находящ се на адрес:
гр.София, бул.”Витоша” № 6.
12. Мястото за обявяване на решенията на РИК е таблото за обяви на
комисията, поставено на входа на Областната админинстрация на
Софийска област.
13. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата
и часът на поставянето им и се подписват двама членове на комисията ,
предложени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените
решения се свалят не по-рано от три дни /72 часа/ от поставянето им на
общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху
екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и екземплярът се
подписва от двама членове на комисията, предложени от различни партии
и коалиции.
14. Районната избирателна комисия обявява решенията си и чрез публикуване
на интернет страницата си.
Председателя подложи на гласуване така предложения проект за решение по т. 3.
Гласува се:
1. Димитър Димитров - ЗА;
2. Марио Пунчев - ЗА;
3. Пламен Петров - ЗА;
4. Екатерина Клечкова - ЗА;
5. Стилян Димитров - ЗА;
6. Анастасия Попова - ЗА;
7. Божидар Въжаров - ЗА;
8. Евелина Овчарова - ЗА;
9. Теодора Петкова - ЗА;
10. Йоанна Цветкова - ЗА;
11. Лора Ангелова - ЗА;
12. Кристиян Коев - ЗА;
Гласували: 12; ЗА: 12; Против: 0
След проведеното гласуване РИК 26 прие следното решение с № 3:
На основание чл.70, чл.72, ал.2 и Решение № 684-НС от 13.08.2014год. на
Централната избирателна комисия РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 26 –ТИ
РАЙОН – СОФИЙСКИ РЕШИ:
1. Заседанията на Районната избирателна комисия /РИК/ се свикват от нейния
председател или по искане на една трета от членовете й. Проектът за дневен
ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.
2. Заседанията на РИК са законни, когато на тях присъстват повече от
половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на
комисията, а в негово присъствие-от определен от него заместникпредседател
3. Районната избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две
трети от присъстващите членове. Когато РИК при приемане на решенията се
не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите
членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл.70, ал.4,
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изречение второ от ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписва
съдържанието на предложения проект, присъствалите членове и поименно
начина на гласуването им, а в диспозитива се посочва, че е налице решение
за отхвърляне по смисъла на чл.70, ал.4, изр. Второ от ИК. Решението на
РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК.
4. Гласуването е явно и поименно. Гласува се “за” или “против”. Не се допуска
гласуване “въздържал се”.
5. Членовете на Районната избирателна комисия могат да подписват протоколи
и да гласуват решения с “особено мнение”, като в този случай изрично
отбелязват дали гласуват “за” или “против” конкретното решение и в какво
се изразява особеното мнение.
6. За заседанията на Районната избирателна комисия се съставя протокол, който
се подписва от председателя и секретаря.
7. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на Районната
избирателна комисия се подписват от председателя и секретаря.
8. Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията,
протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от
секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател.
9. Когато едновременно отсъстват и председателят и секретарят, решенията,
протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от
заместник-председател и определен с решение на комисията член,
предложени от различни партии и коалиции.
10. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на
Районната избирателна комисия – Софийска област се подпечатва с печата й.
11. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след
приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на
Областната админинстрация на Софийска област, находящ се на адрес:
гр.София, бул.”Витоша” № 6.
12. Мястото за обявяване на решенията на РИК е таблото за обяви на комисията,
поставено на входа на Областната админинстрация на Софийска област.
13. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и
часът на поставянето им и се подписват двама членове на комисията ,
предложени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените
решения се свалят не по-рано от три дни /72 часа/ от поставянето им на
общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху
екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и екземплярът се
подписва от двама членове на комисията, предложени от различни партии и
коалиции.
14. Районната избирателна комисия обявява решенията си и чрез публикуване на
интернет страницата си.
Решението може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
срок до три дни от обявяването му.
ВЪЖАРОВ: Трябва да се назначи техническо лице, което да пише протоколите, да
определим хора за протоколите до назначаване на такова лице.
Д. ДИМИТРОВ:Ние имаме право и на сътрудник IT специалист. Да отложим засега
избора на технически сътрудници, тъй като за IT специалист трябва да имаме име от
Областната администрация. Засега да избираме лице, което да води протокола за всяко
заседание.
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По точка 4 Председателя даде думата на Секретаря.
КЛЕЧКОВА: Предлагам проект за решение по т. 4 от дневния ред, както следва:
1.Заседанията на Районната избирателна комисия ще се провеждат на следния
административен адрес: гр.София, бул. “Витоша” № 6, сграда на Областна
администрация - Софийска област, ет. 5, зала 514.
2.Съгласно изискванията на чл. 71, ал.1 от ИК заседанията на РИК се
излъчват в реално време в интернет, чрез интернет страницата на комисията, на
която предварително ще се обявява дневния ред.
3.Районната избирателна комисия поддържа интернет страницата, на която
публикува незабавно решенията, пълните протоколи от заседанията си,
предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния изборен
район, вкл.машинното гласуване, сканираните протоколи на СИК и други документи и
данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични
регистри при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
4.Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си
видеозапис /архив/ от заседанията на комисията незабавно след приключване на
съответното заседание.
5.Членовете на комисията се уведомяват за датата, часа и мястото на
заседанието лично в предходно заседание или от председателя, от секретаря или
зам.председател, при условията на заместване, уговорени в чл.70, ал.8 от ИК, когато
съответния член на РИК отсъства.
Председателя подложи на гласуване така предложения проект за решение по т. 4.
Гласува се:
1. Димитър Димитров - ЗА;
2. Марио Пунчев - ЗА;
3. Пламен Петров - ЗА;
4. Екатерина Клечкова - ЗА;
5. Стилян Димитров - ЗА;
6. Анастасия Попова - ЗА;
7. Божидар Въжаров - ЗА;
8. Евелина Овчарова - ЗА;
9. Теодора Петкова - ЗА;
10. Йоанна Цветкова - ЗА;
11. Лора Ангелова - ЗА;
12. Кристиян Коев - ЗА;
Гласували: 12; ЗА: 12; Против: 0
След проведеното гласуване РИК 26 прие следното решение с № 4:
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На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 26
–ТИ РАЙОН – СОФИЙСКИ РЕШИ:
1.Заседанията на Районната избирателна комисия ще се провеждат на следния
административен адрес: гр.София, бул. “Витоша” № 6, сграда на Областна
администрация - Софийска област, ет. 5, зала 514.
2.Съгласно изискванията на чл. 71, ал.1 от ИК заседанията на РИК се излъчват в
реално време в интернет, чрез интернет страницата на комисията, на която
предварително, ще се обявява дневния ред.
3.Районната избирателна комисия поддържа интернет страницата, на която
публикува незабавно решенията, пълните протоколи от заседанията си,
предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния изборен район,
вкл.машинното гласуване, сканираните протоколи на СИК и други документи и данни.
На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при
спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
4.Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си
видеозапис /архив/ от заседанията на комисията незабавно след приключване на
съответното заседание.
5.Членовете на комисията се уведомяват за датата, часа и мястото на заседанието
лично в предходно заседание или от председателя, от секретаря или зам.председател,
при условията на заместване, уговорени в чл.70, ал.8 от ИК, когато съответния член на
РИК отсъства.
Решението може да бъде обжалвано Д. ДИМИТРОВ: Относно предложението за
втория сътрудник предлагам всяка политическа сила да си даде име и да го гласуваме
на следващо заседание.
По точка 5 Председателя даде думата на Секретаря.
КЛЕЧКОВА: Предлагам проект за решение по т. 5 от дневния ред, както следва:
1.Районната избирателна комисия определя за говорител Лора Ангелова
Ангелова.
2. Районната избирателна комисия определя отговорници по общини съгласно
приложение към настоящето решение. Приложението е със следното съдържание:
№

ОБЩИНА

ОТГОВОРНИК

1

Община Антон

Костадин Стоянжов Пандурков

2

Община Божурище

Лазарина Василева Бонева

3

Община Ботевград

Димитър Тодоров Димитров

4

Община Годеч

Кристиян Николав Коев
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5

Община Горна Малина

Стилиян Кирилов Димитров

6

Община Долна баня

Божидар Георгиев Въжаров

7

Община Драгоман

Лора Ангелова Ангелова

8

Община Елин Пелин

Георги Бориславов Петраков

9

Община Етрополе

Теодора Тинкова Петкова

10

Община Златица

Евелина Драганова Овчарова

11

Община Ихтиман

Марио Розалинов Пунчев

12

Община Копривщица

Костадин Стоянжов Пандурков

13

Община Костенец

Божидар Георгиев Въжаров

14

Община Костинброд

Анастасия Петрова Попова

15

Община Мирково

Евелина Драганова Овчарова

16

Община Пирдоп

Стилиян Кирилов Димитров

17

Община Правец

Теодора Тинкова Петкова

18

Община Самоков

Екатерина Драганова КлечковаДимитрова

19

Община Своге

Йоанна Славчева Цветкова

20

Община Сливница

Лора Ангелова Ангелова

21

Община Чавдар

Пламен Иванов Петров

22

Община Челопеч

Пламен Иванов Петров

Председателя разясни на членовете на комисията в какво ще се изразяват задълженията
им във връзка с определените им общини след което подложи на гласуване така
предложения проект за решение по т. 5.
Гласува се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Димитър Димитров - ЗА;
Марио Пунчев - ЗА;
Пламен Петров - ЗА;
Екатерина Клечкова - ЗА;
Стилян Димитров - ЗА;
Анастасия Попова - ЗА;
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7. Божидар Въжаров - ЗА;
8. Евелина Овчарова - ЗА;
9. Теодора Петкова - ЗА;
10. Йоанна Цветкова - ЗА;
11. Лора Ангелова - ЗА;
12. Кристиян Коев - ЗА;
Гласували: 12; ЗА: 12; Против: 0
След проведеното гласуване РИК 26 прие следното решение с № 5:
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 26
–ТИ РАЙОН – СОФИЙСКИ РЕШИ:
1.Районната избирателна комисия определя за говорител Лора Ангелова
Ангелова.
2. Районната избирателна комисия определя отговорници по общини съгласно
приложение към настоящето решение.
Решението може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
срок до три дни от обявяването му.
По точка 6. Председателят даде думата на Секретаря.
КЛЕЧКОВА: Предлагам проект за решение по т. 6 от дневния ред, както следва:
1. Членовете на Районната избирателна комисия осигуряват ежедневно и
постоянно присъствие в работното помещение на комисията за периода от
15.08.2014год. до седем дни след датата на изборите при спазване на следното
работно време : 09.30часа до 17.00часа, с изключение на времето, определено за
провеждане на заседания.
2. Определя следните официални средства за връзка с РИК: тел. 029301899, факс:
029881415.
3. Дневния график и списъкът с дежурните членове на РИК се съставя веднъж
седмично на заседание и се оповестява на видно място в помещението на
комисията.
Председателя подложи на гласуване така предложения проект за решение по т. 6.
Гласува се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Димитър Димитров - ЗА;
Марио Пунчев - ЗА;
Пламен Петров - ЗА;
Екатерина Клечкова - ЗА;
Стилян Димитров - ЗА;
Анастасия Попова - ЗА;
Божидар Въжаров - ЗА;
Евелина Овчарова - ЗА;
Теодора Петкова - ЗА;
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10. Йоанна Цветкова - ЗА;
11. Лора Ангелова - ЗА;
12. Кристиян Коев - ЗА;
Гласували: 12; ЗА: 12; Против: 0
След проведеното гласуване РИК 26 прие следното решение с № 6:
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 26
–ТИ РАЙОН – СОФИЙСКИ РЕШИ:
1. Членовете на Районната избирателна комисия осигуряват ежедневно и
постоянно присъствие в работното помещение на комисията за периода от
15.08.2014год. до седем дни след датата на изборите при спазване на следното
работно време : 09.30часа до 17.00часа с изключение на времето, определено за
провеждане на заседания.
2. Определя следните официални средства за връзка с РИК: тел. 029301899, факс:
029881415.
3. Дневния график и списъкът с дежурните членове на РИК се съставя веднъж
седмично на заседание и се оповестява на видно място в помещението на
комисията.
Решението може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
срок до три дни от обявяването му
По точка 7. Председателя даде думата на Секретаря.
КЛЕЧКОВА: Предлагам проект за решение по т. 7 от дневния ред, както следва:
1. Районната избирателна комисия взима решение за регистрация на РИК като
администратор на лични данни в Комисията за защита на лични данни.
2. Възлага на Божидар Въжаров да изготви Инструкция на админинстратор на
лични данни.
Председателя подложи на гласуване така предложения проект за решение по т. 7.
Гласува се:
1. Димитър Димитров - ЗА;
2. Марио Пунчев - ЗА;
3. Пламен Петров - ЗА;
4. Екатерина Клечкова - ЗА;
5. Стилян Димитров - ЗА;
6. Анастасия Попова - ЗА;
7. Божидар Въжаров - ЗА;
8. Евелина Овчарова - ЗА;
9. Теодора Петкова - ЗА;
10. Йоанна Цветкова - ЗА;
11. Лора Ангелова - ЗА;
12. Кристиян Коев - ЗА;
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Гласували: 12; ЗА: 12; Против: 0
След проведеното гласуване РИК 26 прие следното решение с № 7:
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 26 –
ТИ РАЙОН – СОФИЙСКИ РЕШИ:
1. Районната избирателна комисия взима решение за регистрация на РИК като
администратор на лични данни в Комисията за защита на лични данни.
2. Възлага на Божидар Въжаров да изготви Инструкция на админинстратор на
лични данни.
Решението може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
срок до три дни от обявяването му.
По точка 8. Председателят даде думата на Секретаря.
КЛЕЧКОВА: Предлагам проект за решение по т. 8 от дневния ред, както следва:
При влизане в помещението на комисията членовете получават ключа от
охраната на Областната администрация. При напускане помещението се заключва и
запечатва с хартиена лента, на която се полага печата и подписа на дежурния член
на РИК, а ключа се предава на охраната.
Председателя подложи на гласуване така предложения проект за решение по т. 8.
Гласува се:
1. Димитър Димитров - ЗА;
2. Марио Пунчев - ЗА;
3. Пламен Петров - ЗА;
4. Екатерина Клечкова - ЗА;
5. Стилян Димитров - ЗА;
6. Анастасия Попова - ЗА;
7. Божидар Въжаров - ЗА;
8. Евелина Овчарова - ЗА;
9. Теодора Петкова - ЗА;
10. Йоанна Цветкова - ЗА;
11. Лора Ангелова - ЗА;
12. Кристиян Коев - ЗА;
Гласували: 12; ЗА: 12; Против: 0
След проведеното гласуване РИК 26 прие следното решение с № 8:
На основание чл.72, ал.1 от ИК РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 26 –ТИ
РАЙОН – СОФИЙСКИ РЕШИ:
1. При влизане в помещението на комисията членовете получават ключа от
охраната на Областната администрация. При напускане помещението се
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заключва и запечатва с хартиена лента, на която се полага печата и подписа на
дежурния член на РИК, а ключа се предава на охраната.
Решението може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в
срок до три дни от обявяването му.
Д. ДИМИТРОВ: Колеги изчерпахме дневния реди, закривам заседанието.
Следващото заседание ще се проведе във вторник 19.08.2014 г. от 16,00 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКРИ ЗАСЕДАНИЕТО.
Този протокол се състои от 13 страници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........................................
/Димитър Димитров/
СЕКРЕТАР: ..................................................
/Екатерина Клечкова-Димитрова/
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