РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в 18-ти район-РАЗГРАДСКИ
ПРОТОКОЛ
№ 26-НС
гр. Разград, 04.10.2014 г.
Днес, 04.10.2014 г., от 15:00 ч., в стая № 106, намираща се в административната сграда
на Община Разград, на адрес гр.Разград бул. „Бели Лом” № 37 А, на основание Решение № 688
от 14.08.2014 г. на Централна избирателна комисия и чл.70 от Изборния кодекс и в изпълнение
на своите задължения, Районна избирателна комисия в Осемнадесети район-Разградски за
произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
се събра на свое заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СЕКРЕТАР
ЧЛЕНОВЕ

Джанан Мустафа Родоплу
Радка Радева Башакова
Стоянка Иванова Курдова
Петя Станчева Стефанова
Юлиян Йорданов Стойчев
Деяна Варчева Цанкова
Нергин Хюсеинов Хамдиев
Георги Иванов Найденов

Отсъстват следните членове:
1. Красимир Атанасов Атанасов
2. Ралица Стефанова Костова
3. Диана Христова Йорданова
4. Катинка Петкова Матеева
5. Виргиния Николаева Станкова
6. Калина Стоянова Атанасова
7. Жоро Михайлов Чобанов
Председателят на РИК-Разград предложи заседанието да протече при следния дневен ред:
1. Вземане на решения относно допълване на списъци на резервни членове на СИК и
промени в състави на СИК по постъпилите до момента предложения:
1.1.- допълване на списъка на резервни членове на СИК и промяна в състава на СИК в
ОБЩИНА РАЗГРАД, назначени с Решение на РИК № 52-НС от 04.09.2014 г., предложена от
ПП „ГЕРБ”.
1.2.- промяна в състава на СИК в ОБЩИНА САМУИЛ, назначени с Решение на РИК № 47-НС
от 03.09.2014 г., предложена от ПП „ГЕРБ ”.
1.3.- промяна в състава на СИК в ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, назначени с Решение на РИК № 53-НС
от 04.09.2014 г., предложена от ПП „АТАКА”.
1.4.- промяна в състава на СИК в ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, назначени с Решение на РИК № 53-НС
от 04.09.2014 г., предложена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”,
като е възможно да се допълва тази точка в хода на заседанието, за да може
своевременно да се извършат наложилите се промени в СИК
2. Вземане на решения относно регистрация на застъпници и заместващи застъпници в
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. по постъпилите до момента
потвърждения от ИО:
2.1.- регистрация на заместващи застъпници на ПП „ДПС” в изборите за народни представители
на 5 октомври 2014 г.
като е възможно да се допълва тази точка в хода на заседанието, за да може
своевременно да се извършат наложилите се регистрации на заместващи застъпници.
3. Организационни.

След като не постъпиха други предложения, членовете на РИК-Разград гласуваха
предложения дневен ред както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
3 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
4 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
5 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
6 Член
Деяна Варчева Цанкова
+
7 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
8 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, предложеният дневен ред на заседанието се приема с
8 (осем) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”.
По т. 1.1. от дневния ред.
Постъпило е писмено предложение от Милена Орешкова, в качеството й на представител
на ПП „ГЕРБ”, заведено във входящия регистър на Районна избирателна комисия в изборен
район № 18-Разградски с вх. № 201 /03.10.2014 г. в 14:35 ч., относно допълване на списъка на
резервни членове на СИК и промяна в състава на СИК в ОБЩИНА РАЗГРАД, назначени с
Решение на РИК № 52-НС от 04.09.2014 г.
В този смисъл бе и предложеният проект за решение.
След като не постъпиха други предложения, членовете на РИК-Разград гласуваха
предложението както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
3 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
4 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
5 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
6 Член
Деяна Варчева Цанкова
+
7 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
8 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 8 (осем) „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 137
Постъпило е писмено предложение от Милена Орешкова, в качеството й на представител
на ПП „ГЕРБ”, заведено във входящия регистър на Районна избирателна комисия в изборен
район № 18-Разградски с вх. № 201 /03.10.2014 г. в 14:35 ч., относно допълване на списъка на
резервни членове на СИК и промяна в състава на СИК в ОБЩИНА РАЗГРАД, назначени с
Решение на РИК № 52-НС от 04.09.2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ИК, Районна
избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,
Р Е Ш И:
1. Допълва списъка на резервните членове на СИК в община Разград, предложени от ПП
„ГЕРБ”, както следва:
- Красен Русев Костов;

2. Освобождава от съставите на СИК в община Разград от ПП „ГЕРБ”. следните лица и
анулира издадените им удостоверения:
- В СИК № 182600034 Нели Минкова Дянкова от длъжност „член”. Същата преминава в
списъка на резервите.
- В СИК № 182600050 Деница Георгиева Бонева от длъжност”секретар”.
- В СИК № 182600050 Веско Колев Минчев – от длъжност „член”.
3. Назначава в СИК община Разград следните лица:
- В СИК № 182600034 Катя Христова Дянкова на длъжност „член”;
- В СИК № 182600050 Веско Колев Минчев, на длъжност „секретар”
- В СИК № 182600050 Емилия Гошева Михайлова-Спасова на длъжност „член”, от списъка на
резервите.
Решението може да се оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
По т. 1.2. от дневния ред
Постъпило е писмено предложение от Петър Стоянов Василев, общински координатор
на ПП „ГЕРБ”, в качеството му на представител на ПП „ГЕРБ”, заведено във входящия
регистър на Районна избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. №
200/04.10.2014 г. в 14:30 ч., за промяна в състава на СИК в ОБЩИНА САМУИЛ, назначени с
Решение на РИК № 47-НС от 03.09.2014 г.
В този смисъл бе и предложеният проект за решение.
След като не постъпиха други предложения, членовете на РИК-Разград гласуваха
предложението както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
3 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
4 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
5 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
6 Член
Деяна Варчева Цанкова
+
7 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
8 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 8 (осем) „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 138
Постъпило е писмено предложение от Петър Стоянов Василев, общински координатор
на ПП „ГЕРБ”, в качеството му на представител на ПП „ГЕРБ”, заведено във входящия
регистър на Районна избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. №
200/04.10.2014 г. в 14:30 ч., за промяна в състава на СИК в ОБЩИНА САМУИЛ, назначени с
Решение на РИК № 47-НС от 03.09.2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ИК, Районна
избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,
Р Е Ш И:
1. Допълва списъка на резервните членове на СИК в община Самуил, предложени от ПП
„ГЕРБ ”, както следва:
- Илона Николаева Амуджева;
- Анатоли Варадинов Бозев;
- Мариана Дацева Николова;
- Калоян Рачев Колев;
- Никола Друмев Пейчев;
- Анатоли Варадинов Бозев;

- Айше Мустафова Мусова.
2. Освобождава от съставите на СИК в община Самуил предложените от ПП „ГЕРБ”:
- В СИК № 182900002 Николай Стефанов Николов – от длъжност „председател” и анулира
издаденото му удостоверение;
- В СИК 182900013 – Светлозар Василев Нанев от длъжност „член” и анулира издаденото му
удостоверение.
3. Назначава в СИК в община Кубрат
- В СИК № 182900002 Анатоли Варадинов Бозев, на длъжност „член”;
- В СИК 182900013 Илона Николаева Амуджева, на длъжност „член”.
Решението може да се оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
По т. 1.3. от дневния ред.
Постъпило е писмено предложение от Георги Димитров, в качеството му на
представител на ПП „АТАКА”, заведено във входящия регистър на Районна избирателна
комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 202/04.10.2014 г. в 14:40 ч., за промяна в
състава на СИК в ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, назначени с Решение на РИК № 53-НС от 04.09.2014 г.
В този смисъл бе и предложеният проект за решение.
След като не постъпиха други предложения, членовете на РИК-Разград гласуваха
предложението както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
3 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
4 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
5 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
6 Член
Деяна Варчева Цанкова
+
7 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
8 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 8 (осем) „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 139
Постъпило е писмено предложение от Георги Димитров, в качеството му на
представител на ПП „АТАКА”, заведено във входящия регистър на Районна избирателна
комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 202/04.10.2014 г. в 14:40 ч., за промяна в
състава на СИК в ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, назначени с Решение на РИК № 53-НС от 04.09.2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ИК, Районна
избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,
Р Е Ш И:
1. Допълва списъка на резервните членове на СИК в община Лозница, предложени от ПП
„АТАКА”, както следва:
- Валентина Райчева Колева.
2. Освобождава от съставите на СИК № 181700013 в община Лозница предложената от
ПП „АТАКА”
- Тодорка Иванова Костова от длъжността „секретар” и анулира издаденото й удостоверение.
3. Назначава в СИК № 181700013 в община Лозница
- Валентина Райчева Колева, на длъжност „секретар”.
Решението може да се оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
По т. 1.4. от дневния ред.

Постъпило е писмено предложение от Ибрахим Ахмедов, в качеството му на
представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, заведено във входящия регистър
на Районна избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 183/03.10.2014 г. в
13:10 ч., за промяна в състава на СИК в ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, назначени с Решение на РИК №
53-НС от 04.09.2014 г.
В този смисъл бе и предложеният проект за решение.
След като не постъпиха други предложения, членовете на РИК-Разград гласуваха
предложението както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
3 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
4 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
5 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
6 Член
Деяна Варчева Цанкова
+
7 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
8 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 8 (осем) „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 140
Постъпило е писмено предложение от Ибрахим Ахмедов, в качеството му на
представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, заведено във входящия регистър
на Районна избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 183/03.10.2014 г. в
13:10 ч., за промяна в състава на СИК в ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, назначени с Решение на РИК №
53-НС от 04.09.2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ИК, Районна
избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,
Р Е Ш И:
1. Допълва списъка на резервните членове на СИК в община Лозница, предложени от ПП
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, както следва:
- Ремзи Щефкъев Мехмедов.
2. Освобождава от съставите на СИК № 181700008 в община Лозница предложеният от
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
- Мехмед Хюсеинов Мехмедов от длъжността „заместник-председател” и анулира издаденото
му удостоверение.
3. Назначава в СИК община № 181700005 в община Лозница
- Ремзи Щефкъев Мехмедов, на длъжност „заместник-председател”.
Решението може да се оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
Във връзка с постъпило предложение в 16:45 ч. днес с вх. № 206 от КП
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” относно промяна в състава на СИК в ОБЩИНА ЛОЗНИЦА,
Председателят на РИК предложи дневният ред по т. 1 да се допълни с вземане на решение по
това предложение, което членовете на РИК-Разград гласуваха както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
3 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
4 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+

Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
Член
Деяна Варчева Цанкова
+
Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 8 (осем) „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград прие да се
допълни дневния ред с вземане на решение по следващата точка 1.5.

5
6
7
8

По т. 1.5. от дневния ред.
Постъпило е писмено предложение от
Мирослав Цанев, в качеството му на
представител на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, заведено във входящия регистър на Районна
избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 206/04.10.2014 г. в 16:45 ч., за
промяна в състава на СИК в ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, назначени с Решение на РИК № 53-НС от
04.09.2014 г.
В този смисъл бе и предложеният проект за решение.
След като не постъпиха други предложения, членовете на РИК-Разград гласуваха
предложението както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
3 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
4 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
5 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
6 Член
Деяна Варчева Цанкова
+
7 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
8 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 8 (осем) „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 141
Постъпило е писмено предложение от
Мирослав Цанев, в качеството му на
представител на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, заведено във входящия регистър на Районна
избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 206/04.10.2014 г. в 16:45 ч., за
промяна в състава на СИК в ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, назначени с Решение на РИК № 53-НС от
04.09.2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ИК, Районна
избирателна комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,
Р Е Ш И:
1. Освобождава от съставите на СИК № 181700007 в община Лозница предложената от
КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
- Елица Емилова Евстатиева от длъжността „член” и анулира издаденото й удостоверение.
2. Назначава в СИК № 181700007 в община Лозница
- Росен Сергеев Стоичков, на длъжност „член”.
Решението може да се оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
По т. 2.1. от дневния ред.
Постъпило е писмено предложение от ПП „ДПС” за регистрация на 1 /един/ заместващ
застъпник, заведено в регистъра на застъпниците към вх. № 2/04.10.2014 г., 13:28 ч. С есъобщение от „ИО” АД, постъпило на 04.10.2014 г. в 14:00 ч. се потвърждава редовността на
списъка на застъпниците.
В този смисъл бе и предложеният проект за решение.

След като не постъпиха други предложения, членовете на РИК-Разград гласуваха
предложението както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
3 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
4 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
5 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
6 Член
Деяна Варчева Цанкова
+
7 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
8 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 8 (осем) „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 142
Постъпило е писмено предложение от ПП „ДПС” за регистрация на 1 /един/ заместващ
застъпник, заведено в регистъра на застъпниците към вх. № 2/04.10.2014 г., 13:28 ч. С есъобщение от „ИО” АД, постъпило на 04.10.2014 г. в 14:00 ч. се потвърждава редовността на
списъка на застъпниците. На територията на изборен район № 18-Разград, са образувани общо
202 избирателни секции.
С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл.118, ал. 2 и ал. 4 от ИК,
Решение № 716-НС от 15.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 18-ти избирателен
район-Разградски,
Р Е Ш И:
1. РЕГИСТРИРА 1 /един/ заместващ застъпник на ПП „ДПС” за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г. съгласно Приложение № 1.
2. Анулира издаденото удостоверение на заменения застъпник.
3. На регистрираните заместващи застъпници да се издадат удостоверения.
Решението може да се оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
Във връзка с постъпило предложение в 15:51 ч. днес е-съобщение от „ИО” АД,
потвърждаващо редовността на списъка на заместващите застъпниците, подадени от ПП ДПС
към вх. № 2/04.10.2014 г., 14:48 ч., Председателят на РИК предложи дневният ред по т. 2 да се
допълни с вземане на решение и по това предложение, което членовете на РИК-Разград
гласуваха както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
3 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
4 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
5 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
6 Член
Деяна Варчева Цанкова
+
7 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
8 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 8 (осем) „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград прие да се
допълни дневния ред с вземане на решение по следващата точка 2.2.
По т. 2.2. от дневния ред.

Постъпило е писмено предложение от ПП „ДПС” за регистрация на 1 /един/ заместващ
застъпник, заведено в регистъра на застъпниците към вх. № 2/04.10.2014 г., 14:48 ч. С есъобщение от „ИО” АД, постъпило на 04.10.2014 г. в 15:51 ч. се потвърждава редовността на
списъка на застъпниците.
В този смисъл бе и предложеният проект за решение.
След като не постъпиха други предложения, членовете на РИК-Разград гласуваха
предложението както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
3 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
4 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
5 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
6 Член
Деяна Варчева Цанкова
+
7 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
8 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 8 (осем) „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 143
Постъпило е писмено предложение от ПП „ДПС” за регистрация на 1 /един/ заместващ
застъпник, заведено в регистъра на застъпниците към вх. № 2/04.10.2014 г., 14:48 ч. С есъобщение от „ИО” АД, постъпило на 04.10.2014 г. в 15:51 ч. се потвърждава редовността на
списъка на застъпниците. На територията на изборен район № 18-Разград, са образувани общо
202 избирателни секции.
С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл.118, ал. 2 и ал. 4 от ИК,
Решение № 716-НС от 15.08.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в 18-ти избирателен
район-Разградски,
Р Е Ш И:
1. РЕГИСТРИРА 1 /един/ заместващ застъпник на ПП „ДПС” за участие в изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г. съгласно Приложение № 1.
2. Анулира издаденото удостоверение на заменения застъпник.
3. На регистрираните заместващи застъпници да се издадат удостоверения.
Решението може да се оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
Поради изчерпване на въпросите по дневния ред, изискващи произнасяне с решение,
заседанието бе временно прекратено от председателя на РИК в 17:15 ч.
Председателят поднови заседанието в 19:00 ч., след като РИК се събра в пълен състав.
По т. 3 от дневния ред.
Председателят на РИК направи следните съобщения и уточнения:
а) изборните книжа и материали са предадени на всички СИК/ПСИК в изборния район;
б) протоколите за предаване на избирателните списъци са обобщени и информацията е
изпратена на ЦИК;
в) приемателно-предавателните протоколи са комлектовани по общини и при
необходимост ще могат да се ползват при приемане на секционните протоколи за отчитане на
резултатите утре вечер;
г) отново бяха съобщени уточнените на вчерашното заседание работни групи за
изборния ден:
1
Красимир Атанасов Атанасов
Организация
на
процеса

2

Деяна Варчева Цанкова

3

Петя Станчева Стефанова
Стоянка Иванова Курдова
Юлиян Йорданов Стойчев
Жоро Михайлов Чобанов
Калина Стоянова Атанасова
Катинка Петрова Матеева и Диана Йорданова Христова
Нергин Хюсеинов Хамдиев и Георги Иванов Найденов
Виргиния Николаева Станкова и Радка Радева Башакова

4

5

6

Ралица Стефанова Костова

преди сграда РИК
Организация на процеса в
сграда РИК
Приемане на избирателните
списъци
Предварителна проверка на
заложените
контроли
в
протоколите на СИК/ПСИК
Сверяване на въведените от
ИО данни с данните в
протоколите на СИК/ПСИК и
разпластяване на същите
Контрол при сканиране на
протоколите от ИО

д) ИО ще пристигнат утре вечер около 18:00 ч.
е) в часовете, определени за предаване на информация в ЦИК относно избирателната
активност, отговорниците по общини да осъществяват връзка със секретарите на общини;
ж) утре през деня отговорните служители от областна администрация ще ни помогнат да
доподредим работните места и да ги дооборудваме с необходимите ни пособия;
з) както днес така и през целия утрешен ден до приключване на работата ни (найвероятно в ранните часове на 06.10.2014 г.), ще присъстват наблюдателите от ГИСДИ, а е
възможно да дойдат и други – застъпници, представители, кандидати, наблюдатели от други
организации.
и) утре в 5:30 ч. ще застъпят мъжете от нашата комисия;
й) наближава 19 ч. – не са получени сигнали за нередности в изборните помещения.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на РИК-Разград бе закрито от
председателя г-жа Родоплу в 19:00 ч. с пожелание за спокоен изборен ден и безпроблемно
приемане на протоколите и другите книжа от СИК.
Председател:
Джанан Мустафа Родоплу
Секретар:
Петя Станчева Стефанова

