Районна избирателна комисия - Добрич
ПРОТОКОЛ
№ 24
Добрич, 05.10.2014
Днес 05.10.2014 г. от 07:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в зала
Добротица гр.Добрич се проведе заседание на Районна избирателна комисия – Добрич.
На заседанието от 7:00 часа присъстваха: Диана Далакманска - председател,
Даниел Маринов – зам.-председател, Ивелина Илиева – зам.-председател, Росица
Димова – член, Димчо Илиев – член, Антония Панайотова – член, Горан Панов – член,
Нели Димова – член, Валя Пейчева – член, Ненка Александрова – член, Севда
Неджибова – член, Милена Керанова – член, Божидар Радев – член, Антония
Панайотова – член, Димчо Илиев – член, Мелекбер Абил – секретар, Живко Желязков –
член
Отсъстващи няма
Заседанието премина при следния дневен ред:
1. Промяна в съставите на СИК в Общините Добрич, Добричка, Крушари.
По т.1 от дневния ред
Постъпили са уведомявания от членове на СИК, че в изборния ден съставите им
не са попълнени от председатели, зам.-председатели и секретари както следва:
За община Крушари:
СИК 082000004 не се е явил председателят
СИК 082000011 не се е явил зам.-председателят
СИК 082000013 не се е явил секретарят
За община Добричка:
СИК 081500014 не се е явил секретарят
СИК 081500062 не се е явил зам.-председателят
СИК 081500066 не се е явил зам.-председателят
За община Добрич:
СИК 082800050 – не се е явил секретарят
СИК 082800052–не се е явил член
СИК 082800115 –не се е явил член
СИК 082800125– не се е явил секретарят
На основание чл. 72, ал.1, т.4, чл.229, ал.3 и 4 от ИК и във връзка с част ІІІ от
Методическите указания на ЦИК за СИК в страната, приети с Решение № 831НС/03.09.2014, Районната избирателна комисия
Р Е Ш И:
За община Крушари:
В СИК 082000004
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Назначава за Председател Осман Адилов Садъков от ПП ДПС
Назначава за Зам.-председател Есма Хюсеинова Селимова от КБ БСП
лява България.
В СИК 082000011
Назначава за Зам.-председател Валентина Тодорова Жечева от КБ БСП
лява България.
В СИК 082000013
Назначава за секретар Осман Али Осман от ДПС.
За община Добричка:
В СИК 081500062
Назначава за Зам.-председател Селвет Ибрям Шабан от КБ БСП лява
България.
В СИК 081500066
Назначава за Зам.председател Елка Иванова Павлова от ПП АТАКА.
В СИК 081500014
Назначава за Секретар Стоянка Калчева Атанасова от ПП АТАКА.
За община Добрич:
В СИК 082800115
Назначава за Член Румен Димитров Тодоров от ПП АТАКА.
В СИК 082800050
Назначава за Секретар Гюлхан Емурла Якуб от ДПС
В СИК 082800052
Назначава за Член Селятин Ефраим Якуб от ДПС
В СИК 082800125
Назначава за Секретар Ердем Нежмедин Ахмед от ДПС
С поименно гласуване „за” – 15, „против” - няма, решението се приема.
„За”- Диана Далакманска - председател, Даниел Маринов – зам.-председател,
Ивелина Илиева – зам.-председател, Росица Димова – член, Димчо Илиев – член,
Антония Панайотова – член, Горан Панов – член, Нели Димова – член, Валя Пейчева –
член, Ненка Александрова – член, Севда Неджибова – член, Милена Керанова – член,
Божидар Радев – член, Антония Панайотова – член, Димчо Илиев – член, Мелекбер
Абил – секретар, Живко Желязков – член
„Против” - няма
В 18:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в зала Добротица гр.Добрич се
проведе следващото за деня заседание на Районна избирателна комисия – Добрич при
следния дневен ред:
1. Жалба с вх. № 01-386/05.10.14г. от Люба Михайлова Захова, в качеството си на
кандидат за народен представител в 8-ми МИР Добрич от коалиция
„Патриотичен фронт/НФСБ-ВМРО/- рег. № 63/08.09.2014г.
2. Жалба с вх. № 01-387/05.10.14г. от Гълъб Балджиев от Асоциация „Прозрачност
без граници”
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3. Устен сигнал по телефона с вх. № 01-389/05.10.14г. от Райна Василева Добрева в
качеството си на гласоподавател от гр. Добрич
4. Жалба с вх. № 01-390/05.10.14г. от Атанас Генчев Атанасов в качеството му на
Областен координатор на ПП „Атака” от гр. Добрич
5. Сигнал с вх. № 01-391/05.10.14г. от Хр.Д.Христов в качеството му на
гласоподавател от гр. Добрич
На заседанието от 18:00 часа присъстваха: Диана Далакманска - председател,
Даниел Маринов – зам.-председател, Ивелина Илиева – зам.-председател, Росица
Димова – член, Димчо Илиев – член, Антония Панайотова – член, Горан Панов – член,
Нели Димова – член, Валя Пейчева – член, Ненка Александрова – член, Севда
Неджибова – член, Милена Керанова – член, Божидар Радев – член, Антония
Панайотова – член, Димчо Илиев – член, Мелекбер Абил – секретар, Живко Желязков –
член
Отсъстващи няма
По т.1 от дневния ред
вх. № 01-386/05.10.14г. от Люба Михайлова Захова, в
качеството си на кандидат за народен представител в 8-ми МИР Добрич от коалиция
„Патриотичен фронт/НФСБ-ВМРО/- рег. № 63/08.09.2014г., в която се съобщава, че в
предизборната кампания не й бил даден достъп до местния вестник „Изгрев” гр. Шабла
от Кмета Райна Бърдарева.
Постъпила е жалба с

Жалбоподателят моли РИК-Добрич да наложи санкции предвидени от ИК.

След като Комисията се запозна с жалбата, установи че липсват факти и
обстоятелства, които да навеждат за извършени нарушения на разпоредбите на ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс,
Районната избирателна комисия Добрич
Р Е Ш И:
Оставя без уважение жалба с вх. № 01-386/05.10.14г. от Люба Михайлова
Захова, в качеството си на кандидат за народен представител в 8-ми МИР Добрич от
коалиция „Патриотичен фронт/НФСБ-ВМРО/- рег. № 63/08.09.2014г.
С поименно гласуване „за” – 15, „против” - няма, решението се приема.
„За”- Диана Далакманска - председател, Даниел Маринов – зам.-председател,
Ивелина Илиева – зам.-председател, Росица Димова – член, Димчо Илиев – член,
Антония Панайотова – член, Горан Панов – член, Нели Димова – член, Валя Пейчева –
член, Ненка Александрова – член, Севда Неджибова – член, Милена Керанова – член,
Божидар Радев – член, Антония Панайотова – член, Димчо Илиев – член, Мелекбер
Абил – секретар, Живко Желязков – член
„Против” - няма
По т.2 от дневния ред
Постъпила е жалба с вх. № 01-387/05.10.14г. от Гълъб Балджиев от Асоциация
„Прозрачност без граници”, адресирана до ЦИК и препратена до РИК-Добрич по
електронна поща, в която се съобщава, че в началото на изборния ден в Асоциацията е
постъпила информация, че в 106 и 109 СИК в СОУ „Л.Каравелов” в гр. Добрич не се
спазва законовото предписания по чл. 209, ал.2 от ИК - членове на избирателната
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комисия да сравняват номерата на бюлетината с номера, останал на кочана, след като
гражданите са попълнили бюлетината.
Жалбоподателят моли РИК-Добрич да извърши проверка на обстоятелствата, изнесени
в сигнала, както и да предприеме действия съобразно правомощията си, за да бъдат създадени
предпоставки за законосъобразното протичане на изборния процес.

След като Комисията се запозна с жалбата, предприе действия по извършване на
проверка на сигнала на място, от която се констатира следното: Визираните в жалбата
нарушения не се констатираха като действително такива.
След извършената проверка по жалбата Комисията установи че липсват факти
и обстоятелства, които да навеждат за извършени нарушения на разпоредбите на ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс,
Районната избирателна комисия Добрич
Р Е Ш И:
Оставя без уважение жалба с вх. № 01-387/05.10.14г. от Гълъб Балджиев от
Асоциация „Прозрачност без граници”.
С поименно гласуване „за” – 15, „против” - няма, решението се приема.
„За”- Диана Далакманска - председател, Даниел Маринов – зам.-председател,
Ивелина Илиева – зам.-председател, Росица Димова – член, Димчо Илиев – член,
Антония Панайотова – член, Горан Панов – член, Нели Димова – член, Валя Пейчева –
член, Ненка Александрова – член, Севда Неджибова – член, Милена Керанова – член,
Божидар Радев – член, Антония Панайотова – член, Димчо Илиев – член, Мелекбер
Абил – секретар, Живко Желязков – член
„Против” - няма
По т.3 от дневния ред
Постъпила е жалба с вх. № 01-389/05.10.14г. от Райна Василева Добрева в
качеството си на гласоподавател от гр. Добрич, че в 110 СИК в СОУ „Л.Каравелов” в
гр. Добрич не се спазва законовото предписания по чл. 209, ал.2 от ИК - членове на
избирателната комисия да сравняват номерата на бюлетината с номера, останал на
кочана, след като гражданите са попълнили бюлетината.
Жалбоподателят моли РИК-Добрич да извърши проверка на обстоятелствата, изнесени
в сигнала, както и да предприеме действия съобразно правомощията си, за да бъдат създадени
предпоставки за законосъобразното протичане на изборния процес.

След като Комисията се запозна с жалбата, предприе действия по извършване на
проверка на сигнала на място, от която се констатира следното: Визираните в жалбата
нарушения не се констатираха като действително такива.
След извършената проверка по жалбата Комисията установи че липсват факти
и обстоятелства, които да навеждат за извършени нарушения на разпоредбите на ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс,
Районната избирателна комисия Добрич
Р Е Ш И:
Оставя без уважение жалба с вх. № 01-389/05.10.14г. от Райна Василева Добрева
в качеството си на гласоподавател от гр. Добрич
С поименно гласуване „за” – 15, „против” - няма, решението се приема.
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„За”- Диана Далакманска - председател, Даниел Маринов – зам.-председател,
Ивелина Илиева – зам.-председател, Росица Димова – член, Димчо Илиев – член,
Антония Панайотова – член, Горан Панов – член, Нели Димова – член, Валя Пейчева –
член, Ненка Александрова – член, Севда Неджибова – член, Милена Керанова – член,
Божидар Радев – член, Антония Панайотова – член, Димчо Илиев – член, Мелекбер
Абил – секретар, Живко Желязков – член
„Против” - няма
По т.4 от дневния ред
Постъпила е жалба с вх. № 01-390/05.10.14г. от Атанас Генчев Атанасов в
качеството му на Областен координатор на ПП „Атака” от гр. Добрич, че в до секция
127, находяща се в МБАЛ Добрич има агитационни материали под формата на детски
играчки и представя снимки.
Жалбоподателят моли РИК-Добрич да извърши проверка на обстоятелствата, изнесени
в жалбата, както и да предприеме действия съобразно правомощията си, за да бъдат създадени
предпоставки за законосъобразното протичане на изборния процес.

След като Комисията се запозна с жалбата, предприе действия по извършване на
проверка на сигнала на място, от която се констатира следното: От приложения
снимков материал, както и от посещението на място се установи, че се продават детски
играчки под формата на автомобилчета върху предния капак, на които е отбелязана
абревиатурата ДПС, а под нея е записано „служба спасения”, на тавана на
автомобилчетата е записано „милиция”. След разговор с продавача се установи че това
представляват копия на използвани в Руската Федерация автомобили от пътнопостовата служба на руски „Дорого постовая служба”, т.е. накратно ДПС. Този надпис
не е свързан с агитация на ПП „Движение за права и свободи”, тъй като е трайно
поставен върху макетите още при тяхната доставка в РБългария. а.
След извършената проверка по жалбата Комисията установи че липсват факти
и обстоятелства, които да навеждат за извършени нарушения на разпоредбите на ИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс,
Районната избирателна комисия Добрич
Р Е Ш И:
Оставя без уважение жалба с вх. № 01-390/05.10.14г. от Атанас Генчев Атанасов
в качеството си на гласоподавател от гр. Добрич
С поименно гласуване „за” – 15, „против” - няма, решението се приема.
„За”- Диана Далакманска - председател, Даниел Маринов – зам.-председател,
Ивелина Илиева – зам.-председател, Росица Димова – член, Димчо Илиев – член,
Антония Панайотова – член, Горан Панов – член, Нели Димова – член, Валя Пейчева –
член, Ненка Александрова – член, Севда Неджибова – член, Милена Керанова – член,
Божидар Радев – член, Антония Панайотова – член, Димчо Илиев – член, Мелекбер
Абил – секретар, Живко Желязков – член
„Против” - няма
По т.5 от дневния ред
Постъпил е сигнал с вх. № 01-391/05.10.14г. от Хр.Д.Христов в качеството му на
гласоподавател от гр. Добрич, чрез РИК Добрич до ЦИК , че в изборния ден в 16.00ч.
по Канал 1 на БНТ в предаването водено от Димитър Цонев един от интервюираните на
въпрос от страна на водещия за мнение по адрес на политически лидер отговорил,
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„Кауза пердута” с адресат към съответния политически лидер и политически
организация /партия/ участник с кандидати за депутати в изборите. Според Христов
това е грубо / престъпно нарушаване на изборния закон, защото е безспорно, че това
изказване е агитация на негативен вот в самия на изборен ден.
След като Комисията се запозна със сигнала, предприе действия по препращане
на сигнала до ЦИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс,
Районната избирателна комисия Добрич
Р Е Ш И:
ПРЕПРАЩА Сигнал с вх. № 01-391/05.10.14г. от Хр.Д.Христов в качеството му
на гласоподавател от гр. Добрич до ЦИК за последващи действия.
С поименно гласуване „за” – 15, „против” - няма, решението се приема.
„За”- Диана Далакманска - председател, Даниел Маринов – зам.-председател,
Ивелина Илиева – зам.-председател, Росица Димова – член, Димчо Илиев – член,
Антония Панайотова – член, Горан Панов – член, Нели Димова – член, Валя Пейчева –
член, Ненка Александрова – член, Севда Неджибова – член, Милена Керанова – член,
Божидар Радев – член, Антония Панайотова – член, Димчо Илиев – член, Мелекбер
Абил – секретар, Живко Желязков – член
„Против” - няма
Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Диана Далакманска
СЕКРЕТАР:
/М.Абил/
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