ПРОТОКОЛ №25
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РИК-26 от 05.10.2014 г.
На 05.10.2014 г./неделя/ от 20,00 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 12 от членовете на РИК – 26,
а именно:
1.Димитър Димитров;
2. Пламен Петров;
3. Екатерина Клечкова – Димитрова;
4.Стилян Димитров;
5.Божидар Въжаров;
6.Лазарина Бонева
7.Евелина Овчарова;
8.Теодора Петкова;
9.Йоанна Цветкова;
10.Георги Петраков;
11. Анастасия Попова.
12.Лора Ангелова.
На заседанието не присъстват трима членове на РИК-26, а именно: Марио Пунчев;,
Кристиян Коев, Костадин Пандуров.
Димитър Димитров предложи за протоколчик на заседанието Йоанна Цветкова.
Предложението се подложи на гласуване:
1.Димитър Димитров-ЗА;
2. Пламен Петров-ЗА;
3. Екатерина Клечкова – Димитрова-ЗА;
4.Стилян Димитров-ЗА;
5.Божидар Въжаров-ПРОТИВ;
6.Лазарина Бонева-ЗА;
7.Евелина Овчарова-ЗА;
8.Теодора Петкова-ЗА;
9.Йоанна Цветкова-ЗА;
10.Георги Петраков-ЗА;
11. Анастасия Попова-ЗА;
12.Лора Ангелова-ЗА.
За -11 гласа
Против – 1 глас
За протоколчик на заседанието беше избрана Йоанна Цветкова.
Председателят запозна присъстващите с дневния ред на заседанието, а именно:
1. Разглеждане на постъпила жалба вх.№304/05.10.2014 г. от областен координатор на
ПП АТАКА.
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Председателят подложи дневния ред на гласуване:
1.Димитър Димитров-ЗА;
2. Пламен Петров-ЗА;
3. Екатерина Клечкова – Димитрова-ЗА;
4.Стилян Димитров-ЗА;
5.Божидар Въжаров-ЗА;
6.Лазарина Бонева-ЗА;
7.Евелина Овчарова-ЗА;
8.Теодора Петкова-ЗА;
9.Йоанна Цветкова-ЗА;
10.Георги Петраков-ЗА;
11. Анастасия Попова-ЗА;
12.Лора Ангелова-ЗА.
За -12 гласа
Дневният ред беше приет.
Екатерина Клечкова – Димитрова
докладва постъпилата жалба от областния
координатор на ПП АТАКА.
В 19.07 ЧАСА НА 05.10.2014 Г. е постъпила по електронен път жалба от областния
координатор на ПП АТАКА със съдържание „Не са допуснати до изборните секции
представителите на ПП „АТАКА", назначени с Ваше решение в община Самоков.На тяхно
място са застъпили членове, които са отстранени с Ваше решение. Моля,вземете мерки!". В
жалбата не са посочени нито за кои секции става въпрос, нито конкретните имена на
недопуснатите членове. Не е посочено кога е извършено твърдяното недопускане, нито са
изложени причини защо за първи път РИК е сезиран за него след приключване на изборния
ден.
Имайки в предвид гореизложеното г-жа Клечкова предложи на членовете на РИК-26 да бъде
взето решение за оставяне на жалбата без уважение.
Председателят подложи на гласуване предложението.
1.Димитър Димитров-ЗА;
2. Пламен Петров-ЗА;
3. Екатерина Клечкова – Димитрова-ЗА;
4.Стилян Димитров-ЗА;
5.Божидар Въжаров-ЗА;
6.Лазарина Бонева-ЗА;
7.Евелина Овчарова-ЗА;
8.Теодора Петкова-ЗА;
9.Йоанна Цветкова-ЗА;
10.Георги Петраков-ЗА;
11. Анастасия Попова-ЗА;
12.Лора Ангелова-ЗА.
За -12 гласа.
Предложението се приема единодушно.
След
проведеното
гласуване
и
като
взе
в
предвид:
1. Че и без участие в СИК на отстранени членове, предложени от ПП АТАКА, поради
замяната им съгласно ново предложение от политическата сила, е налице кворум на
съответната
СИК
и
извършените
от
нея
действия
са
легитимни;
2. Че поради подаването на сигнала след приключване на изборния ден всякакви
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действия
по
замяна
на
един
член
на
СИК
са
безпредметни;
3.Че от съдържанието на жалбата не може да се направи извод за кои СИК се твърди
да
е
допуснато
нарушение;
4. Че на СИК, в чиито състав са извършени промени по предложение на ПП АТАКА е
указано,че членове на СИК с прекратени правомощия не следва да участват в работата на
СИК и респективно да подписват протокола , на основание чл.72,, ал.1, т.1 и т.20 от
Изборния кодекс, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТИ ШЕСТИ РАЙОНСОФИЙСКИ,прие Решение № 163-НС/05.10.2014г.:
Оставя без уважение Жалба вх.№304/05.10.2014 г. от областен координатор на ПП
АТАКА.
Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от
обявяването му.
Поради изчерпване на дневния ред председателят Димитър Димитров прекрати
заседанието в 20.10ч.

Председател: .................................
/Димитър Димитров/
Секретар:………………………….............
/Екатерина Клечкова-Димитрова/
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