ПРОТОКОЛ №11 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РИК-26 от 12.09.2014 г.
На 12.09.2014 г. /петък/ от 15.30 часа в заседателната зала на Областна администрацияСофийска област /гр. София, бул.”Витоша” №6 / се проведе заседание на Районна
избирателна комисия – 26 изборен район- Софийски.
Председателят Димитър Димитров откри заседанието с проверка на присъстващите
членове. На поименното повикване се установи, че присъстват 9 от членовете на РИК – 26, а
именно:
1. Димитър Димитров;
2. Марио Пунчев
3. Пламен Петров;
4. Георги Петраков;
5. Стилян Димитров;
6. Теодора Петкова;
7. Евелина Овчарова;
8. Лора Ангелова ;
9. Костадин Пандуров;
На заседанието не присъстват шест членове на РИК-26, а именно:
- Екатерина Клечкова – Димитрова, Йоанна Цветкова, Лазарина Бонева, Кристиян
Коев, Божидар Въжаров и Анастасия Попова .
Преди започване на заседанието, Председателя предложи за протоколчик да бъде
избрана Теодора Петкова и подложи същото на гласуване:
1. Димитър Димитров -ЗА
2. Марио Пунчев ЗА
3. Пламен Петров ЗА
4. Георги Петраков - ЗА
5. Стилян Димитров - ЗА
6. Теодора Петкова - ЗА
7. Евелина Овчарова - ЗА
8. Лора Ангелова ЗА
9. Костадин Пандуров – ЗА
За – 9, Против - 0
След избиране на протоколчик, Председателят запозна присъстващите с дневния ред
на заседанието, а именно:
1. Заличаване на регистрацията на НИКОЛАЙ ПАВЛИНОВ ПАНЧЕВ, регистриран
като кандидат за народен представител от кандидатска листа на ПОЛИТИЧЕСКА
ПАРТИЯ „НОВА БЪЛГАРИЯ“
2. Разглеждане на постъпила жалба, с копие до РИК – 26 от Лало Джуров и група
членове на Пенсионерски клуб – Пирдоп

Председателят подложи гласуване на така предложения дневния ред.
1. Димитър Димитров -ЗА

2. Марио Пунчев ЗА
ЗА
3. Пламен Петров 4. Георги Петраков ЗА
5. Стилян Димитров - ЗА
6. Теодора Петкова - ЗА
7. Евелина Овчарова - ЗА
8. Лора Ангелова ЗА
9. Костадин Пандуров – ЗА
За – 9, Против - 0
По т.1 от дневния ред Димитър Димитров докладва проекто-решение за заличаване на
регистрацията на НИКОЛАЙ ПАВЛИНОВ ПАНЧЕВ, регистриран като кандидат за народен
представител от кандидатска листа на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НОВА БЪЛГАРИЯ“. До
заличаване на същия се стига, след получено уведомление от ЦИК, че са констатирани
нередовности в регистрирана кандидатска листа от ПП „Нова България“ при извършена
проверка от ГД „ГРАО“ при МРР по реда н аРешение на ЦИК №763-НС от 21.08.2014 г., а
именно че Николай Павлинов Панчев е с двойно гражданство т.е освен гражданин на
Република българия, същия е гражданин и на Руска Федерация.
След запознаване на членовете на РИК – 26 с решението, Председателят подложи
същото на гласуване:
РЕШЕНИЕ
№ 78 -НС
София, 12.09.2014 година
ОТНОСНО: заличаване на регистрацията на НИКОЛАЙ ПАВЛИНОВ ПАНЧЕВ,
регистриран като кандидат за народен представител от кандидатска листа на
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НОВА БЪЛГАРИЯ“
В Районна избирателна комисия двадесет и шести район – Софийски е постъпило
писмо вх.№92/09.09.2014 год. от Председателя на Централна избирателна комисия съгласно
което във връзка с извършена проверка на ГД „ГРАО" при МРР по реда на Решение №763НС/21.08.2014 год. т.I са констатирани нередовности в регистрираната с решение №39-НС/
02.09.2014 год. на Районна избирателна комисия двадесет и шести район – Софийски
кандидатска листа на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НОВА БЪЛГАРИЯ".
Констатирано е, че лицето Николай Павлинов Панчев има и друго гражданство освен
българско и не отговаря на изискванията на чл.244 от Изборния кодекс във връзка с чл.65
ал.1 Конституцията на Република България.
На основание чл.258 и чл.72 ал.1, т.9 от ИК, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН – СОФИЙСКИ
РЕШИ:
1. ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА НА НИКОЛАЙ ПАВЛИНОВ ПАНЧЕВ, като
кандидат за народен представител от кандидатска листа на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„НОВА БЪЛГАРИЯ".
2. ОБЕЗСИЛВА издаденото от Районна избирателна комисия двадесет и шести район –
Софийски Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител № 218/02.09.2014г.
Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на РАЙОННА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН – СОФИЙСКА и на таблото на
комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от
обявяването му.
Проведе се гласуване:
1. Димитър Димитров -ЗА
2. Марио Пунчев ЗА
ЗА
3. Пламен Петров 4. Георги Петраков ЗА
5. Стилян Димитров - ЗА
ЗА
6. Теодора Петкова 7. Евелина Овчарова - ЗА
ЗА
8. Лора Ангелова 9. Костадин Пандуров – ЗА
За – 9, Против - 0
По т.2 от дневния ред Стилян Димитров докладва постъпила жалба, с копие до РИК –
26 от Лало Джуров и група членове на Пенсионерски клуб – Пирдоп, относно проведено
политическо мероприятие на ПП „ГЕРБ“ на 10.09.2014 г. в Клуба на пенсионера – Пирдоп,
като същото е проведено извън обявеното работно време на клуба . След запознаване на
членовете на РИК – 26 с жалбата, Георги Петраков, Стилян Димитров и Теодора Петкова
изявиха становище, с протоколно решение да бъде направено следното запитване до Кмета
на Община – Пирдоп, което е нужно да бъде изяснена фактическата обстановка относно
постъпилата жалба, необходима за вземане на решение от РИК - 26:
1. Какъв е статута на цитирания в жалбата имот /Клуб на пенсионера - Пирдоп/ .
2. Уведомена ли е общинската администрация за провеждане на политическо
мероприятие в този клуб
3. Има ли постъпила в общинска администрация информация, дали мероприятието е
планирано и оповестено предварително или има характера на неформална среща.
Въпросите бяха утвърдени от членовете на РИК, като Стилян Димитров следва
незабавно да изпрати запитването до Кмета на Община Пирдоп и след като постъпи отговор
да бъде свикано заседание на РИК – 26 за вземане на решение.
След изчерпване на дневния ред Председателя уведоми присъстващите, че на
16.09.2014 г. ще се проведе обучение от ЦИК на РИК и секретарите на Общините на
територията на Софийска област.
Следващо заседание ще се проведе на 15.09.2014 г. от 15,00 часа за приемане на
решения за подвижни секционни избирателни секции на територията на Избирателен район –
Софийски.
Поради изчерпване на дневния ред председателят Димитър Димитров прекрати
настящето заседание и насрочи заседание за 15,00 ч. на 09.09.2014 г.
Председател: .......................................
/Димитър Димитров/

Зам.председател: .....................................
/ Марио Пунчев /

