РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС
ПРОТОКОЛ
№ 32 – НС
Днес, 05.10.2014 год. от 16,45 часа се проведе заседание на Районна избирателна
комисия - Бургас, назначена с Решение № 711-НС/14.08.2014 год. и Решение №
783-НС/25.08.2014 год.на Централна избирателна комисия.
В заседанието участваха:
председател – Георги Михов
зам.председател – Михаил Хаджиянев
и членове:
Наталия Минкова
Христина Късева
Таня Стоянова-Рангелова
Нели Гюмова
Константин Костов
Любима Бургазлиева
Божан Божанов
Стоян Желязков
Антон Стоянов
Присъстват 11, отсъстват 8 - Имухан Хюсеин, Стоян Арнаудов, Димитър
Трошев, Камелия Димитрова, Анна Мосинова-Петкова, Росица Димова, Емине
Бекир, Иванка Кирязова.
Поради отсъствието на секретаря Стоян Арнаудов за секретар протокола и
решенията ще подписва Михаил Хаджиянев.
Заседанието се проведе под председателството на Георги Михов при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Жалба от Христина Стефанова Млъзева от гр.Бургас
2.Жалба от Валентин Люцканов – Областен координатор ПП „Движение
България на гражданите”
По т. 1 от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 306-НС/05.10.2014 год.
ОТНОСНО: жалба от Христина Стефанова Млъзева от гр.Бургас
Постъпила е жалба вх. № 16/05.10.2014 г., 15:30 ч. от Христина Стефанова
Млъзева от град Бургас. В жалбата се твърди, че член на комисията в
избирателна секция № 02 04 00 088 в гр. Бургас е отправял реплики и коментирал
обидно искането на жалбоподателката да сравни номера на бюлетината, с която е
гласувала и номера от кочана, както било по инструкция. Твърди се, че
въпросният член на СИК не само не улеснил гласуването й, но затруднил
максимално и останалите членове на комисията с изблиците си. Жалбата не
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съдържа достатъчно данни за идентифициране на лицето, извършило посочените
действия.
РИК незабавно извърши надлежна проверка и установи, че оплакването на
жалбоподателката е основателно.
Независимо, че задължение на секционната избирателна комисия е да
провери съответствието на номера на бюлетината, която е попълнил избирателя
и номера от кочана, от който е откъсната бюлетината в избирателната секция,
право на всички граждани е да следят за точното прилагане на разпоредбите на
ИК.
Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.2 във връзка с чл.72,
ал.1,т.20 от ИК, Районна избирателна комисия – Бургас
РЕШИ:
Указва на членовете на секционна избирателна комисия № 02 04 00 088 да
съблюдават правата на гражданите, които упражняват правото си на глас в
изборната секция, както и да спазват нормите на поведение при изпълнение на
задълженята си.
Решението
на
РИК
подлежи на обжалване пред Централната
избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

поименно гласували:
1. Георги Кънчев Михов
2. Михаил Димитров Хаджиянев
3. Наталия Здравкова Минкова
4. Христина Николова Хъсева
5. Таня Иванова Стоянова - Рангелова
6. Нели Димитрова Гюмова
7. Константин Банов Костов
8. Любима Тодорова Бургазлиева
9. Божан Желязков Божанов
10. Стоян Георгиев Желязков
11. Антон Жеков Стоянов

„за”
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

„против”

Решението е прието в 16,47 ч
По т. 2 от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 307-НС/05.10.2014 год.
ОТНОСНО: жалба от Валентин Люцканов – Областен координатор ПП
„Движение България на гражданите”
Постъпила е жалба вх. № 17/05.10.2014 г. 15:40 ч. от Валентин Люцканов –
Областен координатор ПП „Движение България на гражданите”. В жалбата се
твърди, че в избирателни секции № 02 04 00 191 и № 02 04 00 203 в гр.Бургас,
непрозрачните кутии за отрязъци от бюлетините не са запечатани. Твърди се, че
това било масово явление, тъй като секционните комисии нямали указание тези
урни да бъдат затворени.
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РИК незабавно извърши надлежна проверка и установи, че в посочените
избирателни секции непрозрачните кутии за отрязъци от бюлетините са надлежно
запечатани.
Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.2 във връзка с чл.72,
ал.1,т.20 от ИК, Районна избирателна комисия – Бургас
РЕШИ:
Не констатира нарушение на изборното законодателство.
Решението на РИК подлежи на обжалване пред Централната избирателна
комисия в тридневен срок от обявяването му.
поименно гласували:
1. Георги Кънчев Михов
2. Михаил Димитров Хаджиянев
3. Наталия Здравкова Минкова
4. Христина Николова Хъсева
5. Таня Иванова Стоянова - Рангелова
6. Нели Димитрова Гюмова
7. Константин Банов Костов
8. Любима Тодорова Бургазлиева
9. Божан Желязков Божанов
10. Стоян Георгиев Желязков
11. Антон Жеков Стоянов

„за”
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

„против”

Решението е прието в 16,49 ч
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Георги Михов

ЗА СЕКРЕТАР:
Михаил Хаджиянев
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