РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
П Л О В Д И В, 17 И З Б И Р А Т Е Л Е Н Р А Й О Н

ПРОТОКОЛ
№1
Днес, 18.08.2014 г., от 17 часа, в град Пловдив, ул. „Никола Мушанов“ № 1,
ет. 3, зала 300А се проведе заседание на Районна избирателна комисия Пловдив, 17 ИР за
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
От общо 19 членове на РИК на заседанието присъстваха 14 членове.
Присъстваха: Енчо Захариев, Дарина Тодорова, Надежда Банчевска, Айтен
Салим, Васил Стефанов, Росица Гавазова, Йордан Дамбулев, Валя Баракова, Щерю
Царев, Ваня Костадинова, Теодора Копринкова, Семиха Яшар, Петър Пейчинов и
Йордан Цаков
Отсъстват: Диана Дишлиева, Мария Димитрова, Ганчо Толев, Ивайло Арнаудов и
Ферад Мурад
Заседанието бе открито и водено от Председателя на РИК Енчо Захариев.
За протоколчик беше избрана Теодора Копринкова.
Установи се, че има кворум и Комисията може да взема валидни решения.
След встъпителните думи на Председателя заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Проект на решение относно начина на приемане на решения от РИК
Проект на решение относно номерацията на решенията на РИК
Проект на решение относно начина на обявяване на решения на РИК
Проект на решение относно графика на провеждане, реда и начина за
свикване на заседанията на РИК
Проект на решение относно определяне на график за дежурствата от
членовете на РИК
Проект на решение относно началния и крайния срок (дата и час) за подаване
на документи за регистрация на инициативни комитети, кандидатски листи на
партии, коалиции и инициативни комитети, застъпници на партии, коалиции
и инициативни комитети
Проект на решение относно определяне броя, функциите и персоналния състав
на специалистите, които ще подпомагат дейността на Районната избирателна
комисия
Разни

Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1, сграда на Областна администрация Пловдив, ет. 3,
зала № 300а, тел. 032 605599, факс 032 990804, e-mail: rik17plovdiv@gmail.com
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Проектът за Дневен ред беше подложен на гласуване и бе приет с единодушие от
присъстващите членове на 17 РИК – 14 гласа „ЗА“., „ПРОТИВ“ – няма.
По т. 1.
Председателят на комисията – Енчо Захариев, докладва Проект на решение № 1
относно начина на приемане на решения на Районната избирателна комисия – Пловдив, 17
Избирателен Район (ИР) при провеждането на избори за народни представители на 5
октомври 2014 година.
След направените обсъждания Районната избирателна комисия Пловдив,17 ИР прие
с единодушие

Р Е Ш Е Н И Е № 1 – НС
Пловдив, 18.08.2014 г.
На основание чл. 70 и чл. 71 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия
Пловдив,17 ИР

Р Е Ш И:
1. Заседанията на Районната избирателна комисия – Пловдив, 17 ИР са законни, когато
на тях присъстват повече от половината от членовете й.
2. Районната избирателна комисия – Пловдив, 17 ИР приема решенията си с мнозинство
две трети от присъстващите членове. Когато за приемане на решение липсва
необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което
подлежи на обжалване по реда на Изборния кодекс.
3. Решенията се приемат с явно и поименно гласуване, което се отразява в протокола на
заседанието. Гласува се “за” или “против”. Не се допуска гласуване “въздържал се”.
4. Членовете на Районната избирателна комисия – Пловдив, 17 ИР подписват протоколи
и гласуват решения с “особено мнение”, когато не са съгласни с решението или с
посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение.
5. За заседанията на Районната избирателна комисия – Пловдив, 17 ИР се съставя
протокол, който се подписва от председателя и секретаря.
6. Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите,
удостоверенията и текущата кореспонденция на комисията се подписват от
секретаря, съответно от председателя и от заместник председател.
7. 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.

Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1, сграда на Областна администрация Пловдив, ет. 3,
зала № 300а, тел. 032 605599, факс 032 990804, e-mail: rik17plovdiv@gmail.com
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8. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници на партии, коалиции
или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово
осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.
9. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на Районната
избирателна комисия – Пловдив, 17 ИР се подпечатва с печата й. До снабдяване с
печат комисията издава решения и удостоверения, изготвя и изпраща
кореспонденция, подписани съгласно т. 5, 6 и 7 от настоящото решение.

Решението е прието с 14 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ – няма, като резултатите от
проведеното поименно гласуване са отразени в Листа за поименни гласувания
/Приложение № 1/, съставляващо неразделна част от този протокол.
По т. 2.
Проект на решение относно номерацията на решенията на Районната избирателна
комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район(ИР) при провеждането на избори за народни
представители на 05 октомври 2014 година, докладва Енчо Захариев – председател на
комисията.
След направените обсъждания и разисквания, Районната избирателна комисия –
Пловдив, 17 Избирателен район прие

Р Е Ш Е Н И Е № 2 – НС
Пловдив, 18.08.2014 г.
На основание чл. 72, ал.1 и 2 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия
Пловдив,17 ИР

Р Е Ш И:
Приеманите от Районната избирателна комисия – Пловдив, 17 ИР решения относно
организацията и провеждането на избори за народни представители на 5 октомври 2014
година, имат единна последователна числова номерация с арабски цифри, като след числото,
обозначаващо поредния номер на решението, се поставя тире и буквите НС(съкращение от
Народно събрание).

Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1, сграда на Областна администрация Пловдив, ет. 3,
зала № 300а, тел. 032 605599, факс 032 990804, e-mail: rik17plovdiv@gmail.com
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Решението е прието с 14 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ – няма, като резултатите от
проведеното поименно гласуване са отразени в Листа за поименни гласувания
/Приложение № 1/, съставляващо неразделна част от този протокол.
По т. 3.
С малко закъснение в заседанието се включи Мария Димитрова – член на РИК 17,
и присъстващите членове станаха 15. Председателят на комисията представи Проект на
решение относно начина на обявяване на решения на Районната избирателна комисия –
Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) при провеждането на избори за народни
представители на 5 октомври 2014 година
След направените обсъждания и разисквания, Районната избирателна комисия –
Пловдив, 17 Избирателен район прие

Р Е Ш Е Н И Е № 3 - НС
Пловдив, 18.08.2014 г.
На основание чл. 72, ал.2 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия Пловдив,17 ИР

Р Е Ш И:
1. Районната избирателна комисия – Пловдив, 17 ИР обявява решенията си незабавно
след приемането и оформянето им в писмен вид, чрез:
- поставянето им на общодостъпно място в сградата на Областна администрация
Пловдив, находяща се на адрес: пл.”Никола Мушанов” №1;
- публикуване на интернет страницата си (интернет страницата на Областна
администрация Пловдив, www.pd.government.bg, сектор ИЗБОРИ, парламентарни
избори 2014, 17 РИК).
2. Мястото на обявяване на решенията на Районната избирателна комисия – Пловдив, 17
ИР е таблото за обяви, поставено на входа на сградата на Областна администрация
Пловдив.
3. На екземплярите от решенията, които се обявяват се отбелязва денят и часът на
поставянето им на мястото по т.2. Екземплярите от обявените решения се свалят не порано от три дни от поставянето им и се съхраняват в архива на комисията. Върху
екземплярите на свалените решения се отбелязват датата и часа на снемането им от
таблото, като за удостоверяване на това обстоятелство двама членове на комисията,
предложени от различни партии и коалиции полагат подписи.

Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1, сграда на Областна администрация Пловдив, ет. 3,
зала № 300а, тел. 032 605599, факс 032 990804, e-mail: rik17plovdiv@gmail.com

4

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
П Л О В Д И В, 17 И З Б И Р А Т Е Л Е Н Р А Й О Н

4. Решенията на Районната избирателна комисия могат да се оспорват в тридневен срок
от обявяването им:
- пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с
решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд;
- пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда и
начина, посочени в чл.58 от Избирателния кодекс.
5. Срокът за обжалване на решенията на Районната избирателна комисия – Пловдив, 17
ИР започва да тече от момента на обявяването им.
Решение № 3- НС / 18.08.2014 г. е прието с 15 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ – няма.
По т. 4.
Енчо Захариев – председател на комисията, докладва Проект на решение
относно графика на провеждане, реда и начина за свикване на заседанията на Районната
избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район(ИР) при организацията и
провеждането на избори за народни представители на 5 октомври 2014 година.
След като изслушаха проекта на решението, Дарина Тодорова – зам.-председател
на РИК 17, и Мария Димитрова – член на РИК 17, възразиха срещу часа, обявен за
провеждане на редовните заседания. Постъпи и конкретно предложение от Йордан
Цаков – член на комисията, началният час да бъде 17.30, а не 17.00. Предложението бе
подложено на гласуване. С 8 гласа „ЗА“ и 7 „ПРОТИВ“ предложението беше отхвърлено
и комисията премина към гласуване Проект на решение № 4, което също не бе прието - 9
гласа „ЗА“ и 6 „ПРОТИВ“. След кратки дебати и разисквания присъстващите членове
стигнаха до консенсус, като решиха да впишат за начален час на заседанията 17.00 и
17.30 часа. След направената поправка Решение № 4 бе приет с единодушие – 15 гласа
„ЗА“ и 0 „ПРОТИВ“. Районната избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен район
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 4 – НС
Пловдив, 18.08.2014 г.
На основание чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия Пловдив,17 ИР

Р Е Ш И:

Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1, сграда на Областна администрация Пловдив, ет. 3,
зала № 300а, тел. 032 605599, факс 032 990804, e-mail: rik17plovdiv@gmail.com
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1. Заседанията на Районната избирателна комисия – Пловдив, 17 ИР ще се провеждат на
следния административен адрес: гр. Пловдив, пл.”Никола Мушанов” №1 в сградата на
Областна администрация Пловдив, етаж 3, зала 300А.
2. Редовни заседания на комисията се провеждат всеки вторник и четвъртък от 17.00 или
17.30 часа, а извънредни – в ден и час, определени от председателя на комисията.
3. Извънредните заседания се свикват от председателя или по искане на най-малко една
трета от членовете на комисията, като за датата и часа членовете на комисията се
уведомяват поне 4 часа преди началния час, определен за провеждането им.
4. Уведомяването на членовете на комисията за насрочените извънредни заседания се
извършва от техническия сътрудник, по възлагане от председателя, и се осъществява
посредством телефонно обаждане, кратко текстово съобщение(SMS) или съобщение по
електронна поща.
5. Заседанията на комисията се излъчват в реално време в интернет чрез интернет
страницата на комисията, на която предварително се обявява проекта за дневен ред.

По т. 5
Проект на решение относно определяне на график за дежурствата от членовете на
Районната избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) от
конституирането на комисията до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите.
След направените обсъждания и разисквания, Районната избирателна комисия –
Пловдив, 17 Избирателен район прие

Р Е Ш Е Н И Е № 5 – НС
Пловдив, 18.08.2014 г.
На основание чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Районната избирателна
комисия - Пловдив,17 ИР

Р Е Ш И:
1. Членовете на Районната избирателна комисия – Пловдив, 17 ИР(РИК) осигуряват
ежедневно и постоянно присъствие в работното помещение на комисията – зала 300А,
етаж 3, сградата на Областна администрация Пловдив, с административен адрес
гр.Пловдив, пл.”Никола Мушанов” №1 до 7 дни след обявяване на резултатите от
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., при спазване на следното

Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1, сграда на Областна администрация Пловдив, ет. 3,
зала № 300а, тел. 032 605599, факс 032 990804, e-mail: rik17plovdiv@gmail.com
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работно време: от 09.00 часа до 17.00 часа, с изключение на времето, определено за
провеждане на заседания на комисията.
2. За дните 29.08, 01.09 и 02.09.2014 г. дежурствата се осъществяват чрез задължително
присъствие на най-малко трима членове на РИК, представители на различни
политически партии и коалиции, а за срока до 04.10.2014 г. най-малко двама членове на
РИК, представители на различни политически партии и коалиции.
3. Определя следните официални средства за връзка с Районната избирателна комисия –
Пловдив, 17 ИР: тел. 032605599, факс 032 990804, e-mail: rik17plovdiv@gmail.com.
4. Достъпът до работното помещение на комисията се контролира от служителите от
охраната на Областна администрация, пред които членовете на РИК се легитимират с
издадените от Централната избирателна комисия удостоверения, а сътрудниците на
комисията с такива, издадени от РИК.
5. След напускане на работното помещение, същото се заключва и запечатва с хартиена
лента с печата на комисията и подписите на дежурните членове.
Решението е прието с единодушие от присъстващите членове.
По т. 6
Проект на решение относно началния и крайния срок (дата и час) за подаване на
документи за регистрация на инициативни комитети, кандидатски листи на партии,
коалиции и инициативни комитети, застъпници на партии, коалиции и инициативни
комитети.
След направените обсъждания и разисквания,
Пловдив, 17 Избирателен район прие

Районната избирателна комисия –

Р Е Ш Е Н И Е № 6 – НС
Пловдив, 18.08.2014 г.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 7, 8 и 15 , чл. 152, т. 2, от Изборния кодекс Районната
избирателна комисия Пловдив, 17 ИР
Р Е Ш И:

Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1, сграда на Областна администрация Пловдив, ет. 3,
зала № 300а, тел. 032 605599, факс 032 990804, e-mail: rik17plovdiv@gmail.com
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1. Районната избирателна комисия Пловдив, 17 ИР започва приемането на документи от
09:00 часа на 15.08. 2014 г.
2. Заявленията респ. предложенията се подават на адрес:град Пловдив, пл. „Никола
Мушанов” No 1, сграда на Областна администрация Пловдив, ет. 3, зала No 300а, всеки ден
от 09:00 часа до 17:00 часа.
3.Инициативните комитети представят заявление за регистрация (Приложение No 58-НС от
изборните книжа), в едно с всички изискуеми документи, в срок до 17:00 часа на 25.08.2014
г.
4. Партии и коалиции представят предложения за регистрация на кандидатска листа
(Приложение No 64-НС от изборните книжа), в едно с всички изискуеми документи,
в срок до 17:00 часа на 02.09.2014 г.
5. Инициативните комитети представят предложения за регистрация на независим кандидат
(Приложение No 65-НС от изборните книжа), в едно с всички изискуеми документи, в срок
до 17:00 часа на 02.09.2014 г.
6. Партии, коалиции и инициативните комитети подават заявление за регистрация на
застъпници по образец (Приложение No 39-НС от изборните книжа), в едно с всички
изискуеми документи,в срок до 17:00 часа на 04.10.2014 г.
7. Предложения по т. 4, 5 и 6 освен на хартиен носител, следва да бъдат представени и на
електронен носител.
8. Изискванията относно създаването на инициативни комитети и необходимите документи
за регистрация са уредени в чл. 151 и чл.153 от Изборния кодекс и Решение No 655НС/07.08.2014 г. на Централна избирателна комисия,публикувано на адрес:
http://www.cik.bg, раздел „Решения”.
9. Изискванията относно реда за регистрацията на застъпници и необходимите документи са
уредени в чл. 118 от Изборния кодекс и Решение No 716 -НС/15.08.2014 г.на Централна
избирателна комисия, публикувано на адрес: http://www.cik.bg, раздел „Решения”.
10. Изискванията относно реда за регистрацията на кандидатски листи и независими
кандидати, както и необходимите документи са уредени в чл. 253 до чл.259 от Изборния
кодекс.

Решението е прието с 14 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ – няма, като резултатите от
проведеното поименно гласуване са отразени в Листа за поименни гласувания
/Приложение № 1/, съставляващо неразделна част от този протокол.
По т. 7
Проект на решение относно определяне броя, функциите и персоналния състав на
специалистите, които ще подпомагат дейността на Районната избирателна комисия.
След направените обсъждания и разисквания, Районната избирателна комисия –
Пловдив, 17 Избирателен район прие

Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1, сграда на Областна администрация Пловдив, ет. 3,
зала № 300а, тел. 032 605599, факс 032 990804, e-mail: rik17plovdiv@gmail.com
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Р Е Ш Е Н И Е № 7 – НС
Пловдив, 18.08.2014 г.
Като взе предвид необходимостта от приемане на мерки за организационно и
техническо обезпечаване дейността на Районната избирателна комисия и на основание чл.
72, ал. 1, т. 1 и чл. 63 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 660 – НС / 07.08.2014 г.
на Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
1. Определя броя на специалистите, които ще подпомагат дейността на Районна
избирателна комисия – Пловдив, 17 ИР и техните функции, както следва:
 1 брой експерт „Информационно обслужване“ – осигурява работата,
техническата и софтуерна поддръжка на видео техниката, предназначена за
излъчване в реално време на заседанията на комисията в интернет; осигурява
техническа и софтуерна поддръжка на интернет страницата на комисията,
отговаря за своевременното обявяване актовете на комисията по реда на чл.
71, ал. 2 от Изборния кодекс и своевременния обмен на тези актове и всички
други необходими данни по електронен път с информационния масив на
Централната избирателна комисия.
 1 брой технически сътрудник – подпомага дейността на Районната
избирателна комисия, като оформя технически, изготвените от членовете на
комисията проекти на решения, входяща и изходяща кореспонденция,
отговаря за архивирането и класифицирането на всички актове и документи на
комисията.
2. Определя възнаграждението и персоналния състав на специалистите по т. 1, както
следва:
 Експерт „Информационно обслужване“, с месечно възнаграждение в размер
на 680 лв – Венелин Тодоров Христов
 Технически сътрудник, с месечно възнаграждение 340 лв – Екатерина
Димитрова Арабаджиева
3. Възлага на председателя на комисията да изготви писмено предложение до областния
управител за сключване на договори с определените по т. 2 лица за периода от
15.08.2014 г. до 19.10.2014 г.

Решение № 7 – НС / 18.08.2014 г. е прието с 15 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ – няма.

Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1, сграда на Областна администрация Пловдив, ет. 3,
зала № 300а, тел. 032 605599, факс 032 990804, e-mail: rik17plovdiv@gmail.com
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По т. 8
По тази точка от дневния ред комисията обсъди организационни въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Асенов Захариев
СЕКРЕТАР:
Айтен Салим
ПРОТОКОЛЧИК-ПРЕБРОИТЕЛ:
…………………………………
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