РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в 18-ти район-РАЗГРАДСКИ
ПРОТОКОЛ
№ 27-НС
гр. Разград, 05.10.2014 г.
Днес, 05.10.2014 г., от 07:20 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
СЕКРЕТАР
ЧЛЕНОВЕ

Джанан Мустафа Родоплу
Стоянка Иванова Курдова
Петя Станчева Стефанова
Юлиян Йорданов Стойчев
Красимир Атанасов Атанасов
Виргиния Николаева Станкова
Нергин Хюсеинов Хамдиев
Жоро Михайлов Чобанов
Георги Иванов Найденов

Отсъстват следните членове:
1. Радка Радева Башакова
2. Ралица Стефанова Костова
3. Диана Христова Йорданова
4. Катинка Петкова Матеева
5. Деяна Варчева Цанкова
6. Калина Стоянова Атанасова
Председателят на РИК-Разград откри заседанието във връзка с постъпила жалба от ПП
„ГЕРБ“ заведена в 6:50 ч. с вх. № 208 на 05.10.2014 г., в която се твърди, че е констатирано
нарушение на Изборния кодекс за несъвместимост на членът на СИК № 182600044 в
община Разград Цонка Великова Донева с ЕГН …, която същевременно е и общински
съветник в Общински съвет Разград.
След извършена справка се установи, че посочените в жалбата факти отговарят на
истината. Цонка Великова Донева е избрана за общински съветник в действащия в момента
Общински съвет - Разград. Това представлява изборна длъжност в местен орган по смисъла на
чл. 66 ал. 1, т. 2 от ИК. Същото лице е назначено за член на СИК № 44 в Община Разград.
Налице е несъвместимост между двете длъжности по смисъла на посочената разпоредба на ИК.
Веднага председателя на РИК-Разград г-жа Джанан Родоплу е провела разговор с Цонка Донева
и същата е преустановила дейността си в посочената СИК, а РИК следва да вземе решение за
освобождаването й от длъжността член на СИК № 44 в Община Разград.
След като не постъпиха други предложения, членовете на РИК-Разград гласуваха
предложеното решение както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
3 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
4 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+

Член
Красимир Атанасов Атанасов
+
Член
Виргиния Николаева Станкова
+
Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 9 (девет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 144
В постъпилата жалба от ПП „ГЕРБ с вх. № 208/05.10.2014 г., заведена в РИК-Разград в
06:50 ч. се сочи, че членът на СИК № 44 Община Разград в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ Цонка
Великова Донева с ЕГН … има качество на общински съветник в Общински съвет Разград.
След извършена справка се установи, че посочените в жалбата факти отговарят на
истината. Цонка Великова Донева е избрана за общински съветник в действащия в момента
Общински съвет - Разград. Това представлява изборна длъжност в местен орган по смисъла на
чл. 66, ал. 1, т. 2 от ИК. Същото лице е назначено за член на СИК № 44 в Община Разград.
Налице е несъвместимост между двете длъжности по смисъла на посочената разпоредба на ИК.
Веднага председателя на РИК-Разград г-жа Джанан Родоплу е провела разговор с Цонка Донева
и същата е преустановила дейността си в посочената СИК.
С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 5 и чл. 96 във вр. с чл. 66, ал.
1, т. 2 от ИК, Районна избирателна комисия-Разград
РЕШИ:
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК № 44 в Община гр. Разград - ОУ „Н. Й. Вапцаров“
Цонка Великова Донева с ЕГН-… поради несъвместимост в заеманите длъжности и анулира
издаденото удостоверение № 182600044-7-а/20.09.2014 год..
Решението е взето в 7:25 ч. с 9 (девет) гласа „ЗА”.
Решението може да оспори пред ЦИК чрез РИК-Разград в тридневен срок от обявяването
му.

5
6
7
8
9

Заседанието бе временно преустановено.
Председателят на РИК възобнови заседанието в 8:50 ч. при същия състав на РИК за
вземане на решение последните въпроси:
Постъпило е писмено предложение от КП „Коалиция за България“, подписано от
упълномощен представител Цеко Цеков, заведено във входящия регистър на Районна
избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 209/05.10.2014 г. в 07:25 ч.,
относно назначаване член на СИК в ОБЩИНА РАЗГРАД, назначени с Решение на РИК
№ 67-НС от 16.09.2014 г.
Членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
3 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
4 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
5 Член
Красимир Атанасов Атанасов
+
6 Член
Виргиния Николаева Станкова
+
7 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
8 Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
9 Член
Георги Иванов Найденов
+

С оглед на проведеното гласуване, с 9 (девет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 145
Постъпило е писмено предложение от КП „Коалиция за България“, подписано от
упълномощен представител Цеко Цеков, заведено във входящия регистър на Районна
избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 209/05.10.2014 г. в 07:25 ч.,
относно назначаване член на СИК в ОБЩИНА РАЗГРАД, назначени с Решение на РИК № 67НС от 16.09.2014 г.
РИК установи, че с решение № 144 от 05.10.2014 год. е освободена като член на СИК №
44 в Община- Разград Цонка Великова Донева с ЕГН … поради несъвместимост в заеманите
длъжности.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК, Районна избирателна
комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,
Р Е Ш И:
1.Включва в списъка на резервните членове на КП „Коалиция за България“ в Община
Разград Йордан Стойчев Йорданов.
2.Назначава за член в СИК № 44 в община Разград – ОУ „Н. Й. Вапцаров“ лицето
Йордан Стойчев Йорданов.
Решението може да се оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
Постъпило е писмено предложение от ПП „ГЕРБ“, подписано от упълномощен
представител Петър Стоянов Василев – общински координатор, заведено във входящия
регистър на Районна избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 210/
05.10.2014 г. в 07:32 ч., относно допълване на списъка с резервни членове и промени в
състава на СИК в ОБЩИНА САМУИЛ, назначени с Решение на РИК № 47-НС от
03.09.2014 г.
Членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
3 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
4 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
5 Член
Красимир Атанасов Атанасов
+
6 Член
Виргиния Николаева Станкова
+
7 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
8 Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
9 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 9 (девет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 146
Постъпило е писмено предложение от ПП „ГЕРБ“, подписано от упълномощен
представител Петър Стоянов Василев – общински координатор, заведено във входящия
регистър на Районна избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 210/
05.10.2014 г. в 07.32 ч., относно допълване на списъка с резервни членове и промени 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 и т. 4 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:
- Анелия Цонева Маринова
- Недрет Гюлтен Хасан
2. Освобождава от съставите на СИК в община Самуил предложени от ПП „ГЕРБ”
следните лица :
- В СИК № 181400007 с. Желязковец: Павлина Пламенова Неделчева на длъжността „член” и
анулира издаденото й удостоверение.
- В СИК № 181400018 с. Самуил: Мустафа Реджеб Ахмед на длъжността „член” и анулира
издаденото му удостоверение.
3. Назначава в СИК в община Самуил следните лица:
- В СИК № 181400007 с. Желязковец: Анелия Цонева Маринова на длъжността „член”.
- В СИК № 181400018 с. Самуил: Недрет Гюлтен Хасан на длъжността „член“.
Решението може да се оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
Постъпило е писмено предложение от ПП „ГЕРБ“, подписано от упълномощен
представител Петър Стоянов Василев – общински координатор, заведено във входящия
регистър на Районна избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 212/
05.10.2014 г. в 08:20 ч., относно допълване на списъка с резервни членове и промени в
състава на СИК в ОБЩИНА САМУИЛ, назначена с Решение на РИК № 47-НС от
03.09.2014 г.
Членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
3 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
4 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
5 Член
Красимир Атанасов Атанасов
+
6 Член
Виргиния Николаева Станкова
+
7 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
8 Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
9 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 9 (девет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 147
Постъпило е писмено предложение от ПП „ГЕРБ“, подписано от упълномощен
представител Петър Стоянов Василев – общински координатор, заведено във входящия
регистър на Районна избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 212/
05.10.2014 г. в 08.20 ч., относно допълване на списъка с резервни членове и промени в състава
на СИК в ОБЩИНА САМУИЛ, назначена с Решение на РИК № 47-НС от 03.09.2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 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:
- Нако Георгиев Наков.
2. Освобождава от състава на СИК в община Самуил предложено от ПП „ГЕРБ”
следното лице :
- В СИК № 181400004 с. Владимировци: Мустафа Хюсеин Мехмед от длъжността „член” и
анулира издаденото му удостоверение.

3. Назначава в СИК в община Самуил следното лице:
- В СИК № 181400004 с. Владимировци: Нако Георгиев Наков на длъжността „член”.
Решението може да се оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
При проверка на Списък с имената и номерата на кандидатите по кандидатски
листи на партии и коалиции – по образец, който представлява част от изборните
материали и книжа, получени от СИК в 18 МИР – Разградски, и се поставя пред
изборната секция и в кабината за гласуване, РИК установи, че при изписване на
кандидатската листа под № 14 - Коалиция „АБВ – (Алтернатива за българско
възраждане)“ е допусната техническа грешка както следва:
Кандидатите Гергана Николова Първанова и Милен Христов Христов са изписани
под един и същи № 3, което е довело до погрешна номерация и на следващите
кандидатите от листите. РИК счита, че следва да бъде прието решение, с което да се
поправи грешката като всеки кандидат от листата получи съответстващия пореден
номер.
Членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
3 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
4 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
5 Член
Красимир Атанасов Атанасов
+
6 Член
Виргиния Николаева Станкова
+
7 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
8 Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
9 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 9 (девет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 148
При проверка на Списък с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на
партии и коалиции – по образец, който представлява част от изборните материали и книжа,
получени от СИК в 18 МИР – Разградски,и се поставя пред изборната секция и в кабината за
гласуване, РИК установи, че при изписване на кандидатската листа под № 14 - Коалиция „АБВ
– (Алтернатива за българско възраждане)“ е допусната техническа грешка както следва:
Кандидатите Гергана Николова Първанова и Милен Христов Христов са изписани под
един и същи № 3, което е довело до погрешна номерация и на следващите кандидатите от
листите. РИК счита, че следва да бъде прието решение, с което да се поправи грешката като
всеки кандидат от листата получи съответстващия пореден номер
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в
18-ти избирателен район-Разградски,
Р Е Ш И:
1. Извършва поправка в Списък с имената и номерата на кандидатите по кандидатски
листи на партии и коалиции – по образец, част от предизборните материали и книжа, в
кандидатската листа под № 14 - Коалиция „АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)“,
както следва:
пореден № 3 да стане пореден № 4 Милен Христов Христов
пореден № 4 да стане пореден № 5 Стоянка Иванова Цонева
пореден № 5 да стане пореден № 6 Сюлейман Керим Сюлейман
пореден № 6 да стане пореден № 7 Александър Стефанов Димитров

2. Препис от решението незабавно да бъде изпратено до всички СИК в 18 МИР –
Разградския за отразяване по подходящ начин на извършената поправка в посочения Списък и
кандидатска листа.
Решението може да се оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
Постъпило е писмено предложение от КП „Коалиция за България“, подписано от
упълномощен представител Цеко Цеков, заведено във входящия регистър на Районна
избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 211/05.10.2014 г. в 08:40 ч.,
относно назначаване член на СИК в ОБЩИНА РАЗГРАД, назначени с Решение на РИК
№ 67-НС от 16.09.2014 г.
Членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
3 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
4 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
5 Член
Красимир Атанасов Атанасов
+
6 Член
Виргиния Николаева Станкова
+
7 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
8 Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
9 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 9 (девет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 149
Постъпило е писмено предложение от КП „Коалиция за България“, подписано от
упълномощен представител Цеко Цеков, заведено във входящия регистър на Районна
избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 211/05.10.2014 г. в 08:40 ч.,
относно назначаване член на СИК в ОБЩИНА РАЗГРАД, назначени с Решение на РИК № 67НС от 16.09.2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК, Районна избирателна
комисия в 18-ти избирателен район-Разградски,
Р Е Ш И:
1. Включва в списъка на резервните членове на КП „Коалиция за България“ в Община
Разград Байсе Мустафова Алиева.
2. Освобождава от състава на СИК № 182600020 в с. Раковски, община Разград – „Клуб
на пенсионера“ лицето Ремзи Ариф Исмаил като „член“.
3. Назначава за член в СИК № 182600020 в с. Раковски, община Разград – „Клуб на
пенсионера“ Байсе Мустафова Алиева.
Решението може да се оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
Постъпило е писмено предложение от Радостин Киров, в качеството му на
представител на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”, заведено във входящия регистър на
Районна избирателна комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 214/05.10.2014 г. в
8:25 ч., относно допълване на списъка на резервните членове на СИК и промяна в състава
на СИК в ОБЩИНА РАЗГРАД, назначени с Решение на РИК № 52-НС от 04.09.2014 г.
Членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+

Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
Член
Красимир Атанасов Атанасов
+
Член
Виргиния Николаева Станкова
+
Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 9 (девет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа „ПРОТИВ”, без
гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 район-Разград взе
следното
РЕШЕНИЕ
№ 150
Постъпило е писмено предложение от Радостин Киров, в качеството му на представител
на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”, заведено във входящия регистър на Районна избирателна
комисия в изборен район № 18-Разградски с вх. № 214/05.10.2014 г. в 8:25 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. Освобождава от съставите на СИК в община Разград от КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ
ЦЕНЗУРА” следните лица :
- В СИК № 182600039 Иван Николов Георгиев, от длъжността „член” и анулира издаденото му
удостоверение.
2. Назначава в СИК община Разград следните лица:
- В СИК № 182600039 Йордан Иванов Златев.
Решението може да се оспори пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

2
3
4
5
6
7
8
9

Поради изчерпване на подлежащите за решаване въпроси, заседанието бе временно
прекратено.
Председателят на РИК-Разград поднови заседанието в 11:15 ч. в отсъствието на зам.председателя на РИК Стоянка Иванова Курдова, във връзка с постъпила жалба от ПП
„ГЕРБ”, представлявана от Валентин Василев - областен координатор, с вх. №
214/05.10.2014 г., заведена в РИК Разград в 10:30 ч., в която се твърди, че на
информационните табла, намиращи се пред изборните помещения и тези, намиращи се в
кабините за гласуване, на кандидатската листа под № 14 на Коалиция от партии „АБВ”
/Алтернатива за българско възраждане/, номерацията на кандидатите от № 4 до № 7 вкл. е
коригирана и изписването е извършено с химикал, като считат, че това е нарушение на ИК и на
решение 662/07.08.2014 г. на ЦИК.
Присъстващите членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение както
следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
2 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
3 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
4 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
5 Член
Красимир Атанасов Атанасов
+
6 Член
Ралица Стефанова Костова
+
7 Член
Диана Христова Йорданова
+
8 Член
Катинка Петкова Матеева
+
9 Член
Виргиния Николаева Станкова
+

Член
Деяна Варчева Цанкова
+
Член
Калина Стоянова Атанасова
+
Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 14 (четиринадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 районРазград взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 151
В жалбата се твърди, че на информационните табла, намиращи се пред изборните
помещения и тези, намиращи се в кабините за гласуване, на кандидатската листа под № 14 на
Коалиция от партии
„АБВ” /Алтернатива за българско възраждане/ номерацията на
кандидатите от № 4 до № 7 вкл. е коригирана и изписването е извършено с химикал. Считат, че
това е нарушение на ИК и на решение 662/07.08.2014 г. на ЦИК.
След откриване на изборния ден и преди постъпването на посочената жалба, по сигнал
на секретаря на община Завет РИК Разград се произнесе с решение № 148/05.10.2014 г., с което
се допусна поправка на техническа грешка в изписването на поредността на номерата на
кандидатите в кандидатската листа под № 14 за лицата, посочени от № 4 до № 7 вкл.
С оглед защитата на интересите на кандидатите в горецитираната кандидатска листа и
поради липса на технологично време и обективна невъзможност за отпечатване на нови табла
до края на изборния ден считаме, че това решение на РИК е своевременно и гарантира
обезпечаване на непрекъснатост на изборния процес и защита правата на кандидатите в листата
на КП „АБВ”, регистрирани под № 14.
Решението на РИК Разград е доведено до знанието на всички секционни избирателни
комисии в изборен район 18- Разградски незабавно.
Предвид изложеното РИК Разград счита, че жалбата е неоснователна и следва да бъде
оставена без уважение.
На основание чл. 72 ал.1 т.1 и т.20 от ИК РИК Разград
Р Е Ш И:
Оставя без уважение жалбата на ПП „ГЕРБ”, представлявана от Валентин Василев ,
заведена с вх.№ 214/05.10.2014 г.
Решението е взето в 11:20 часа с 14 гласа - За, 0 - гласа против, без особено мнение.
Решението може да се оспори чрез РИК пред ЦИК .

10
11
12
13
14

Поради изчерпване на подлежащите за решаване въпроси, заседанието бе временно
прекратено.
Председателят на РИК-Разград поднови заседанието в 12:50 ч. в присъствието на
всички членове на РИК, във връзка с постъпила жалба от КП „БСП лява България”
представлявана от Елка Неделчева – председател, съгласно пълномощно № 001/23.09.2014 г., с
вх. № 215/05.10.2014 г., заведена в РИК Разград в 12:05 ч., в която се твърди, че се нарушават
грубо правилата на ИК в с. Пороище, община Разград на 05.10.2014 г. в изборния ден.
Членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение 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
Красимир Атанасов Атанасов
+
7 Член
Ралица Стефанова Костова
+
8 Член
Диана Христова Йорданова
+

Член
Катинка Петкова Матеева
+
Член
Виргиния Николаева Станкова
+
Член
Деяна Варчева Цанкова
+
Член
Калина Стоянова Атанасова
+
Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 15 (петнадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 районРазград взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 152
В жалбата се твърди, че се „нарушават грубо правилата на ИК в с. Пороище, община
Разград. На 05.10.2014 г. в изборния ден Владимир Николаев Дучев, заедно с още няколко
човека провежда агитация, дава указания за начина на гласуване и създава суматоха в близост
до изборната секция”.
В момента на проверката към 12:45 часа на 05.10.2014 г. РИК установи :
Не се констатира нарушение на изборния процес в частта на провеждане на агитация
около изборното помещение.
Дадоха се допълнителни указания на председателя на СИК в с. Пороище да следи за
правилата на изборния процес в района на секционната комисия, като при наличие на
установяване на нарушения сигнализира компетентните органи..
Предвид изложеното РИК - Разград счита, че жалбата е неоснователна и следва да бъде
оставена без уважение.
На основание чл. 72 ал.1 т.1 и т.20 от ИК РИК - Разград
Р Е Ш И:
Оставя без уважение жалбата на КП „БСП лява България”, представлявана от Елка
Неделчева, заведена с вх. № 215/05.10.2014 г.
Решението е взето в 13:00 часа с 15 (петнадесет) гласа - За, 0 (нула) - гласа против, без
особено мнение.
Решението може да се оспори чрез РИК пред ЦИК .

9
10
11
12
13
14
15

Поради изчерпване на подлежащите за решаване въпроси, заседанието бе временно
прекратено.
Председателят на РИК-Разград поднови заседанието в 13:30 ч. в присъствието на
всички членове на РИК, във връзка с постъпила жалба от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
представлявана от Мирослав Цанев, с вх. № 216/05.10.2014 г, заведена в РИК Разград в 12:40
ч., в която се твърди, че пред СИК № 7 в Исперих е спрял автомобил с № РР 9544 АТ, в който
седят хора със списъци и отмятат кой влиза да гласува.
В момента на проверката към 13:15 ч. на 05.10.2014 г. РИК установи: лек автомобил с
посочения номер не се намира в района на СИК № 181400007, както и не се установиха и други
автомобили в близост по малка от 50 метра от района на СИК № 181400007. Предвид
изложеното РИК Разград счита , че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без
уважение.
Членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение 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
Красимир Атанасов Атанасов
+

Член
Ралица Стефанова Костова
+
Член
Диана Христова Йорданова
+
Член
Катинка Петкова Матеева
+
Член
Виргиния Николаева Станкова
+
Член
Деяна Варчева Цанкова
+
Член
Калина Стоянова Атанасова
+
Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 15 (петнадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 районРазград взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 153
В жалбата се твърди, че пред СИК № 7 в Исперих е спрял автомобил с № РР 9544 АТ, в
който седят хора със списъци и отмятат кой влиза да гласува.
В момента на проверката към 13:15 часа на 05.10.2014 г. РИК установи:
Лек автомобил с посочения номер не се намира в района на СИК № 181400007, както и
не се установиха и други автомобили в близост по малка от 50 метра от района на СИК №
181400007.
Предвид изложеното РИК Разград счита , че жалбата е неоснователна и следва да бъде
оставена без уважение.
На основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК Разград
Р Е Ш И:
Оставя без уважение жалбата на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, представлявана от
Мирослав Цанев, заведена с вх. № 216 от 05.10.2014 г.
Решението е взето в 13:40 часа с 15 (петнадесет) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа против, без
особено мнение.
Решението може да се оспори чрез РИК пред ЦИК.

7
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Поради изчерпване на подлежащите за решаване въпроси, заседанието бе временно
прекратено.
Заседанието на РИК-Разград бе подновено в 15:20 ч.
Присъстват следните членове на РИК:
№
Длъжност
Име
1
Зам.-председател
Радка Радева Башакова
2
Зам.-председател
Стоянка Иванова Курдова
3
Секретар
Петя Станчева Стефанова
4
Член
Юлиян Йорданов Стойчев
5
Член
Красимир Атанасов Атанасов
6
Член
Ралица Стефанова Костова
7
Член
Диана Христова Йорданова
8
Член
Катинка Петкова Матеева
9
Член
Деяна Варчева Цанкова
10
Член
Калина Стоянова Атанасова
11
Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
12
Член
Жоро Михайлов Чобанов
13
Член
Георги Иванов Найденов
Отсъстват следните членове на РИК:
№
Длъжност
Име
1
Председател
Джанан Мустафа Родоплу
2
Член
Виргиния Николаева Станкова

Поради отсъствие на председателя на РИК, заседанието се ръководи от заместникпредседателя Радка Радева Башакова.
Заседанието е свикано във връзка с разглеждане на три жалби.
Постъпила жалба от Мюйессер Солак, кандидат за народен представител в листата
на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, заведена в РИК Разград с вх. № 218/05.10.2013 г. в
14:30 часа. В жалбата се твърди, че пред СИК № 182600007 и СИК № 182600008 в с. Дянково,
община Разград, се агитира в полза на ДПС. В момента на проверката към 15:15 часа на
05.10.2014 г. РИК установи: Обстановката пред СИК № 182600007 и СИК № 182600008 в с.
Дянково, община Разград е спокойна, не са налични лица, извършващи агитация в полза на
която и да е политическа сила, регистрирана за участие в изборите за народни представители.
Предвид изложеното РИК Разград счита, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена
без уважение.
Присъстващите членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение както
следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
2 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
3 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
4 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
5 Член
Красимир Атанасов Атанасов
+
6 Член
Ралица Стефанова Костова
+
7 Член
Диана Христова Йорданова
+
8 Член
Катинка Петкова Матеева
+
9 Член
Деяна Варчева Цанкова
+
10 Член
Калина Стоянова Атанасова
+
11 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
12 Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
13 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 13 (тринадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 районРазград взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 154
В жалбата се твърди, че пред СИК № 182600007 и СИК № 182600008 в с. Дянково,
община Разград, се агитира в полза на ДПС.
В момента на проверката към 15:15 часа на 05.10.2014 г. РИК установи:
Обстановката пред СИК № 182600007 и СИК № 182600008 в с. Дянково, община Разград
е спокойна, не са налични лица, извършващи агитация в полза на която и да е политическа сила,
регистрирана за участие в изборите за народни представители.
Предвид изложеното РИК Разград счита, че жалбата е неоснователна и следва да бъде
оставена без уважение.
На основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК Разград
Р Е Ш И:
Оставя без уважение жалбата, подадена от Мюйессер Солак, кандидат за народен
представител в листата на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, заведена в РИК Разград с вх. №
218/05.10.2013 г. в 14:30 часа.
Решението е взето в 15:30 часа с 13 (тринадесет) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа против, без
особено мнение.
Решението може да се оспори чрез РИК пред ЦИК.

Постъпила жалба от Елка Неделчева, упълномощен представител на КП „БСП
лява България”, заведена в РИК Разград с вх. № 219/05.10.2013 г. в 15:00 часа. В жалбата се
твърди, че в СИК № 182600019 в с. Раковски, община Разград, в нарушение на чл. 117, ал. 7 от
ИК, има двама застъпници на ДПС, както и в същата секция избирателите се посрещат и
приканват да гласуват на език, различен от официалния, определен от законодателя като
задължителен в изборната кампания. В момента на проверката към 15:30 часа на 05.10.2014 г.
РИК установи: Обстановката пред и в СИК № 182600019 в с. Раковски, община Разград е
спокойна, не са налични двама застъпници на ДПС в секцията, както и не се констатира в
същата секция избирателите да се посрещат и приканват да гласуват на език, различен от
официалния, определен от законодателя като задължителен в изборната кампания. Предвид
изложеното РИК Разград счита , че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без
уважение.
Присъстващите членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение както
следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
2 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
3 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
4 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
5 Член
Красимир Атанасов Атанасов
+
6 Член
Ралица Стефанова Костова
+
7 Член
Диана Христова Йорданова
+
8 Член
Катинка Петкова Матеева
+
9 Член
Деяна Варчева Цанкова
+
10 Член
Калина Стоянова Атанасова
+
11 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
12 Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
13 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 13 (тринадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 районРазград взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 155
В жалбата се твърди, че в СИК № 182600019 в с. Раковски, община Разград, в нарушение
на чл. 117, ал. 7 от ИК, има двама застъпници на ДПС, както и в същата секция избирателите се
посрещат и приканват да гласуват на език, различен от официалния, определен от законодателя
като задължителен в изборната кампания.
В момента на проверката към 15:30 часа на 05.10.2014 г. РИК установи:
Обстановката пред и в СИК № 182600019 в с. Раковски, община Разград е спокойна, не
са налични двама застъпници на ДПС в секцията, както и не се констатира в същата секция
избирателите да се посрещат и приканват да гласуват на език, различен от официалния,
определен от законодателя като задължителен в изборната кампания.
Предвид изложеното РИК Разград счита, че жалбата е неоснователна и следва да бъде
оставена без уважение.
На основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.20 от ИК, РИК Разград
Р Е Ш И:
Оставя без уважение жалбата, подадена от Елка Неделчева, упълномощен представител
на КП „БСП лява България”, заведена в РИК Разград с вх. № 219/05.10.2013 г. в 15:00 часа.
Решението е взето в 15:50 часа с 13 (тринадесет) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа против, без
особено мнение.
Решението може да се оспори чрез РИК пред ЦИК.

Постъпила жалба от Елка Неделчева, упълномощен представител на КП „БСП
лява България”, заведена в РИК Разград с вх. № 220/05.10.2013 г. в 15:00 часа. В жалбата се
твърди, че в СИК № 182600016 в с. Самуил, община Самуил, в нарушение на чл. 236 от ИК е
допуснато няколкократно гласуване на лица с придружител под предлог, че не виждат и не
могат да четат, без същите да имат увредено зрение и без да има причина, която да не им
позволява да извършват сами необходимите действия при гласуването; твърди се още, че
членовете на СИК в тази община постоянно разговарят на турски език помежду си и с дошлите
гласоподаватели; третото твърдение в жалбата касае следния случай: „в съответствие с
изискванията на чл. 267, ал. 1 от ИК една избирателка е удостоверила, че е сгрешила при
поставяне на знака в бюлетината и в замяна на същата СИК й предоставя нова бюлетина за
гласуване и е определила на случаен принцип един от гласоподавателите, изчакващ своя ред да
гласува, да придружи избирателката, предвид нейната неграмотност, което не е основание да
бъде допусната да гласува с придружител и съставлява нарушение на чл. 236 от ИК”. В момента
на проверката към 15:45 часа на 05.10.2014 г. РИК не установи доказателства относно
посочените в жалбата нарушения, тъй като допускането до гласуване с придружител, съгласно
чл. 236 от ИК е изцяло в правомощията на председателя на СИК, поради което счита, че
жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
Присъстващите членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение както
следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
2 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
3 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
4 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
5 Член
Красимир Атанасов Атанасов
+
6 Член
Ралица Стефанова Костова
+
7 Член
Диана Христова Йорданова
+
8 Член
Катинка Петкова Матеева
+
9 Член
Деяна Варчева Цанкова
+
10 Член
Калина Стоянова Атанасова
+
11 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
12 Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
13 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 13 (тринадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 районРазград взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 156
В жалбата се твърди, че в СИК № 182600016 в с. Самуил, община Самуил, в нарушение
на чл. 236 от ИК е допуснато няколкократно гласуване на лица с придружител под предлог, че
не виждат и не могат да четат, без същите да имат увредено зрение и без да има причина, която
да не им позволява да извършват сами необходимите действия при гласуването; твърди се още,
че членовете на СИК в тази община постоянно разговарят на турски език помежду си и с
дошлите гласоподаватели; третото твърдение в жалбата касае следния случай: „в съответствие с
изискванията на чл. 267, ал. 1 от ИК една избирателка е удостоверила, че е сгрешила при
поставяне на знака в бюлетината и в замяна на същата СИК й предоставя нова бюлетина за
гласуване и е определила на случаен принцип един от гласоподавателите, изчакващ своя ред да
гласува, да придружи избирателката, предвид нейната неграмотност, което не е основание да
бъде допусната да гласува с придружител и съставлява нарушение на чл. 236 от ИК”.
В момента на проверката към 15:45 часа на 05.10.2014 г. РИК не установи доказателства
относно посочените в жалбата нарушения, тъй като допускането до гласуване с придружител,

съгласно чл. 236 от ИК е изцяло в правомощията на председателя на СИК, поради което счита,
че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
На основание чл. 72, ал.1, т.1 и т. 20 от ИК, РИК Разград
Р Е Ш И:
Оставя без уважение жалбата, подадена от Елка Неделчева, упълномощен представител
на КП „БСП лява България”, заведена в РИК Разград с вх. № 220/05.10.2013 г. в 15:00 часа.
Решението е взето в 16:00 часа с 13 (тринадесет) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа против, без
особено мнение.
Решението може да се оспори чрез РИК пред ЦИК.
Поради изчерпване на подлежащите за решаване въпроси, заседанието бе временно
прекратено.
Заседанието на РИК-Разград бе подновено в 17:20 ч.
Присъстват следните членове на РИК:
№
Длъжност
Име
1
Зам.-председател
Радка Радева Башакова
2
Зам.-председател
Стоянка Иванова Курдова
3
Секретар
Петя Станчева Стефанова
4
Член
Юлиян Йорданов Стойчев
5
Член
Красимир Атанасов Атанасов
6
Член
Ралица Стефанова Костова
7
Член
Диана Христова Йорданова
8
Член
Катинка Петкова Матеева
9
Член
Деяна Варчева Цанкова
10
Член
Калина Стоянова Атанасова
11
Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
12
Член
Жоро Михайлов Чобанов
13
Член
Георги Иванов Найденов
Отсъстват следните членове на РИК:
№
Длъжност
Име
1
Председател
Джанан Мустафа Родоплу
2
Член
Виргиния Николаева Станкова
Поради отсъствие на председателя на РИК, заседанието се ръководи от заместникпредседателя Радка Радева Башакова.
Заседанието е свикано във връзка с разглеждане на три жалби.
Постъпила жалба от Валентин Василев, областен координатор на ПП „ГЕРБ”,
заведена в РИК Разград с вх. № 221/05.10.2013 г. в 16:40 часа. В жалбата се твърди, че в СИК
№ 181600018 в гр. Кубрат, община Кубрат, в нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК се извършва
агитиране на негласувалите избиратели в полза на определена политическа сила чрез оказване
на нерегламентиран натиск. В жалбата не са посочени имена и други данни, въз основа на които
да бъдат индивидуализирани конкретни нарушители на чл. 182, ал. 4 от ИК, поради което РИК
Разград счита, че жалбата е недоказана и следва да бъде оставена без уважение.
Присъстващите членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение както
следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
2 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
3 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
4 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
5 Член
Красимир Атанасов Атанасов
+

Член
Ралица Стефанова Костова
+
Член
Диана Христова Йорданова
+
Член
Катинка Петкова Матеева
+
Член
Деяна Варчева Цанкова
+
Член
Калина Стоянова Атанасова
+
Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 13 (тринадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 районРазград взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 157
В жалбата се твърди, че в СИК № 181600018 в гр. Кубрат, община Кубрат, в нарушение
на чл. 182, ал. 4 от ИК се извършва агитиране на негласувалите избиратели в полза на
определена политическа сила чрез оказване на нерегламентиран натиск.
В жалбата не са посочени имена и други данни, въз основа на които да бъдат
индивидуализирани конкретни нарушители на чл. 182, ал. 4 от ИК, поради което РИК Разград
счита, че жалбата е недоказана и следва да бъде оставена без уважение.
На основание чл. 72, ал.1, т.1 и т. 20 от ИК, РИК Разград
Р Е Ш И:
Оставя без уважение жалбата, подадена от Валентин Василев, областен координатор на
ПП „ГЕРБ”, заведена в РИК Разград с вх. № 221/05.10.2013 г. в 16:40 часа.
Решението е взето в 17:30 часа с 13 (тринадесет) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа против, без
особено мнение.
Решението може да се оспори чрез РИК пред ЦИК.

6
7
8
9
10
11
12
13

Постъпила жалба от Мюйессер Солак, кандидат за народен представител в листата
на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, заведена в РИК Разград с вх. № 222/05.10.2013 г. в
16:43 часа. В жалбата се твърди, че в на територията на гр. Разград обикаля автомобил,
брандиран с обозначителни знаци на ПП ДПС с регистрационен номер РР3980… - бял
микробус. В жалбата не е посочен пълният регистрационен номер на автомобила, не е посочено
на кои конкретни места е забелязан, в колко часа се е случило това, както и имена на свидетели,
които да потвърдят изложеното, поради което РИК Разград счита, че жалбата е недоказана и
следва да бъде оставена без уважение.
Присъстващите членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение както
следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
2 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
3 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
4 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
5 Член
Красимир Атанасов Атанасов
+
6 Член
Ралица Стефанова Костова
+
7 Член
Диана Христова Йорданова
+
8 Член
Катинка Петкова Матеева
+
9 Член
Деяна Варчева Цанкова
+
10 Член
Калина Стоянова Атанасова
+
11 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
12 Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
13 Член
Георги Иванов Найденов
+

С оглед на проведеното гласуване, с 13 (тринадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 районРазград взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 158
В жалбата се твърди, че в на територията на гр. Разград обикаля автомобил, брандиран с
обозначителни знаци на ПП ДПС с регистрационен номер РР3980… - бял микробус.
В жалбата не е посочен пълният регистрационен номер на автомобила, не е посочено на
кои конкретни места е забелязан, в колко часа се е случило това, както и имена на свидетели,
които да потвърдят изложеното, поради което РИК Разград счита, че жалбата е недоказана и
следва да бъде оставена без уважение.
На основание чл. 72, ал.1, т.1 и т. 20 от ИК, РИК Разград
Р Е Ш И:
Оставя без уважение жалбата, подадена от Мюйессер Солак, кандидат за народен
представител в листата на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, заведена в РИК Разград с вх. №
222/05.10.2013 г. в 16:43 часа.
Решението е взето в 17:35 часа с 13 (тринадесет) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа против, без
особено мнение.
Решението може да се оспори чрез РИК пред ЦИК.
Поради изчерпване на подлежащите за решаване въпроси, заседанието бе временно
прекратено.
Заседанието на РИК-Разград бе подновено в 18:10 ч.
Присъстват следните членове на РИК:
№
Длъжност
Име
1
Зам.-председател
Радка Радева Башакова
2
Зам.-председател
Стоянка Иванова Курдова
3
Секретар
Петя Станчева Стефанова
4
Член
Юлиян Йорданов Стойчев
5
Член
Красимир Атанасов Атанасов
6
Член
Ралица Стефанова Костова
7
Член
Диана Христова Йорданова
8
Член
Катинка Петкова Матеева
9
Член
Деяна Варчева Цанкова
10
Член
Калина Стоянова Атанасова
11
Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
12
Член
Жоро Михайлов Чобанов
13
Член
Георги Иванов Найденов
Отсъстват следните членове на РИК:
№
Длъжност
Име
1
Председател
Джанан Мустафа Родоплу
2
Член
Виргиния Николаева Станкова
Поради отсъствие на председателя на РИК, заседанието се ръководи от заместникпредседателя Радка Радева Башакова.
Заседанието е свикано във връзка с разглеждане на две жалби.
Постъпила жалба от Гюнал Алиев Кадиров с адрес гр. Разград, ул. „Сан Стефано”
№ 5, регистрирана с вх. № 224/05.10.2014 г. в 17:25 ч. В жалбата се твърди, че в СИК №
182600054 в гр. Разград в кабината за гласуване, образецът, който е поставен, е зачеркнат
номерът на ПП ДПС и е написано „НЕ”. След извършена проверка се установи, че членовете на
СИК са установили този факт преди постъпване на жалбата и са запечатали изборната кабина,
поради което РИК Разград счита, че жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Присъстващите членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение както
следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
2 Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
3 Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
4 Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
5 Член
Красимир Атанасов Атанасов
+
6 Член
Ралица Стефанова Костова
+
7 Член
Диана Христова Йорданова
+
8 Член
Катинка Петкова Матеева
+
9 Член
Деяна Варчева Цанкова
+
10 Член
Калина Стоянова Атанасова
+
11 Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
12 Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
13 Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 13 (тринадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 районРазград взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 159
В жалбата се твърди, че в СИК № 182600054 в гр. Разград в кабината за гласуване,
образецът, който е поставен е зачеркнат номерът на ПП ДПС и е написано „НЕ”.
След извършена проверка се установи, че членовете на СИК са установили този факт
преди постъпване на жалбата и са запечатали изборната кабина, поради което РИК Разград
счита, че жалбата следва да бъде оставена без уважение.
На основание чл. 72, ал.1, т.1 и т. 20 от ИК, РИК Разград
Р Е Ш И:
Оставя без уважение жалбата, подадена от Гюнал Алиев Кадиров с адрес гр. Разград, ул.
„Сан Стефано” № 5.
Решението е взето в 18:20 часа с 13 (тринадесет) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа против, без
особено мнение.
Решението може да се оспори чрез РИК пред ЦИК.
В заседанието се включват председателят Джанан Мустафа Родоплу и членът
Виргиния Николаева Станкова. Ръководството на заседанието се поема от председателя на
РИК, като заседанието продължава в пълен състав на РИК.
Постъпила жалба от Мюйессер Солак, кандидат за народен представител в листата
на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, заведена в РИК Разград с вх. № 225/05.10.2013 г. в
17:30 часа. В жалбата се твърди, че пред секции № 6, 7, 8 и 9, разположени в СОУ „Христо
Ботев” в Цар Калоян, в офиса на службата за социално подпомагане в града и в библиотеката
„Ахмед Шериф” има предумишлено струпване на активисти на ДПС. Те не гласуват, но пречат
на желаещите избиратели да влизат свободно в помещението за гласуване. В жалбата не са
посочени имена и други данни, въз основа на които да бъдат индивидуализирани конкретни
нарушители на чл. 182, ал. 4 от ИК, поради което РИК Разград счита, че жалбата е недоказана и
следва да бъде оставена без уважение.
Членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО
МНЕНИЕ”
1 Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+

Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
Член
Красимир Атанасов Атанасов
+
Член
Ралица Стефанова Костова
+
Член
Диана Христова Йорданова
+
Член
Катинка Петкова Матеева
+
Член
Виргиния Николаева Станкова
+
Член
Деяна Варчева Цанкова
+
Член
Калина Стоянова Атанасова
+
Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 15 (петнадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 районРазград взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 160
В жалбата се твърди, че пред секции № 6, 7, 8 и 9, разположени в СОУ „Христо Ботев” в
Цар Калоян, в офиса на службата за социално подпомагане в града и в библиотеката „Ахмед
Шериф” има предумишлено струпване на активисти на ДПС. Те не гласуват, но пречат на
желаещите избиратели да влизат свободно в помещението за гласуване.
В жалбата не са посочени имена и други данни, въз основа на които да бъдат
индивидуализирани конкретни нарушители на чл. 182, ал. 4 от ИК, поради което РИК Разград
счита, че жалбата е недоказана и следва да бъде оставена без уважение.
На основание чл. 72, ал.1, т.1 и т. 20 от ИК, РИК Разград
Р Е Ш И:
Оставя без уважение жалбата, подадена от Мюйессер Солак, кандидат за народен
представител в листата на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, заведена в РИК Разград с вх. №
225/05.10.2013 г. в 17:30 часа.
Решението е взето в 18:25 часа с 15 (тринадесет) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа против, без
особено мнение.
Решението може да се оспори чрез РИК пред ЦИК.
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Поради изчерпване на подлежащите за решаване въпроси, заседанието бе временно
прекратено.
Заседанието на РИК-Разград бе подновено в 19:15 ч. във връзка с произнасяне по
последната постъпила жалба и обявяване приключването на изборния ден.
Присъстват всички членове на РИК
Постъпила жалба от ПП „ГЕРБ” представлявана от Валентин Василев-областен
координатор, с вх.№ 226/05.10.2014 г., заведена в РИК Разград в 18:20 часа. В жалбата се
твърди, че се извършва политическа агитация пред изборните секции в с. Беловец, община
Кубрат с № 181600001 и № 181600002 и извозване на гласоподаватели с лични автомобили от
следните лица: Бехчет Рахми с автомобил с регистрация РР 9732 АК, Илкбин Мехмед с
автомобил с регистрация РР 0035 АТ, Селим Адем с автомобил с регистрация РР 4737 АН, с
което се нарушава чл. 182, ал. 4 от ИК. Към момента на проверката 18:55 часа не се установиха
лицата и посочените коли пред изборните секции № 181600001 и № 181600002 в с. Беловец,
община Кубрат. Предвид изложеното РИК Разград счита, че жалбата е неоснователна и следва
да бъде оставена без уважение.
Членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение както следва:
№ Длъжност
Име
Гласувал Гласувал
Гласувал с
„ЗА”
„ПРОТИВ” „ОСОБЕНО

МНЕНИЕ”
Председател
Джанан Мустафа Родоплу
+
Зам.-председател Радка Радева Башакова
+
Зам.-председател Стоянка Иванова Курдова
+
Секретар
Петя Станчева Стефанова
+
Член
Юлиян Йорданов Стойчев
+
Член
Красимир Атанасов Атанасов
+
Член
Ралица Стефанова Костова
+
Член
Диана Христова Йорданова
+
Член
Катинка Петкова Матеева
+
Член
Виргиния Николаева Станкова
+
Член
Деяна Варчева Цанкова
+
Член
Калина Стоянова Атанасова
+
Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 15 (петнадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 районРазград взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 161
В жалбата се твърди, че се извършва политическа агитация пред изборните секции в с.
Беловец, община Кубрат с № 181600001 и № 181600002 и извозване на гласоподаватели с лични
автомобили от следните лица: Бехчет Рахми с автомобил с регистрация РР 9732 АК, Илкбин
Мехмед с автомобил с регистрация РР 0035 АТ, Селим Адем с автомобил с регистрация РР
4737 АН, с което се нарушава чл. 182, ал. 4 от ИК.
Към момента на проверката 18:55 часа не се установиха лицата и посочените коли пред
изборните секции № 181600001 и № 181600002 в с. Беловец, община Кубрат.
Предвид изложеното РИК Разград счита, че жалбата е неоснователна и следва да бъде
оставена без уважение.
На основание чл. 72 ал.1 т.1 и т.20 от ИК РИК Разград
Р Е Ш И:
Остава без уважение жалбата на ПП „ГЕРБ”, представлявана от Валентин Василев,
заведена с вх.№ 226/05.10.2014 г.
Решението взето в 19.20 часа с 14 (четиринадесет) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа против,
без особено мнение.
Решението може да се оспори чрез РИК пред ЦИК .
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Постъпилата от всички секции в изборния район информация сочи, че изборният
ден е приключен в 19:00 ч., поради което следва РИК да обяви това обстоятелство със свое
решение.
Членовете на РИК-Разград гласуваха предложеното решение 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
Красимир Атанасов Атанасов
+
7 Член
Ралица Стефанова Костова
+
8 Член
Диана Христова Йорданова
+
9 Член
Катинка Петкова Матеева
+

Член
Виргиния Николаева Станкова
+
Член
Деяна Варчева Цанкова
+
Член
Калина Стоянова Атанасова
+
Член
Нергин Хюсеинов Хамдиев
+
Член
Жоро Михайлов Чобанов
+
Член
Георги Иванов Найденов
+
С оглед на проведеното гласуване, с 15 (петнадесет) гласа „ЗА” и 0 (нула) гласа
„ПРОТИВ”, без гласове с „ОСОБЕНО МНЕНИЕ”, Районна избирателна комисия в 18 районРазград взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 162
След като получи информация от всички СИК и ПСИК от изборния район и на
основание чл. 72, ал.1, т.1 от ИК, РИК Разград
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Р Е Ш И:
Обявява край на изборния ден за избиране на народни представители в осемнадесети
изборен район Разградски в 19:00 часа на 05.10.2014 г.
Решението е взето в 19:30 часа с 15 (петнадесет) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа против, без
особено мнение.
Решението може да се оспори чрез РИК пред ЦИК.
Заседанието бе закрито в 19:30 ч.
Председател:
Джанан Мустафа Родоплу
Секретар:
Петя Станчева Стефанова

