РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ВАРНА
ПРОТОКОЛ
№ 27/02.10.2014 г.
Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна
избирателна комисия – Варна. На заседанието присъстваха:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

Велин Марков Жеков
Илиян Иванов Карагьозов
Мария Тодорова Тодорова

ЧЛЕНОВЕ:

Станислав Божидаров Сотиров
Румяна Денчева Цветкова
Лора Иванова Гоцева
Емилия Христова Стефанова
Красимир Нанев Коев
Емил Киров Пенков
Калин Илиев Горанов
Костадин Борисов Бандутов
Иван Любчев Иванов
Орхан Мехмед Мехмед
Галя Петрова Димитрова

На заседанието не присъстват: Дeрия Пекин Адил, Милена Славова Димова,
Петър Георгиев Чорбаджийски, Марияна Георгиева Пантелеева, Петя Куртева
Прокопиева.
Председателят на комисията откри заседанието. Зам.-председателят И.
Карагьозов установи присъствие на 14 члена на РИК-Варна и наличие на
кворум. Председателят на комисията запозна присъстващите с проекта за
дневен ред, като след разисквания с 14 гласа ЗА бе приет следния дневен ред:

1. Печати на РИК-Варна.
2. Промени в СИК в област Варна.
3. Промени в СИК в община Варна.
4. Регистрация на допълващи застъпници на КП „БСП лява България“ .

5. Регистрация на допълващи застъпници на ПП „Движение за права и
свободи“.
6. Регистрация на застъпници на ПП „Нова България“.

По точка първа от дневния ред:
Председателят докладва проект за решениe относно печати на РИК-Варна.

Дадена бе дума за разисквания и предложения.
Проектът за решение се подложи на гласуване и РИК-Варна единодушно
взе следното:

РЕШЕНИЕ № 112
Варна 02.10.2014 г.
ОТНОСНО: печати на РИК-Варна

С вх. № 317/01.10.2014 г. в РИК-Варна е получено писмо от ЦИК,
относно изработване на допълнителен брой печати на Районна избирателна
комисия.
На основание чл. 72, ал. 1, т.1 от ИК, РИК - Варна:
РЕШИ:
Определя за изработване 15 /петнадесет/ броя допълнителни печати на
РИК-Варна.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна
комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.
По точка втора от дневния ред:
Председателят докладва проект за решениe относно промени в СИК в област Варна.

Дадена бе дума за разисквания и предложения.
Проектът за решение се подложи на гласуване и РИК-Варна
единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ № 113
Варна 02.10.2014 г.

ОТНОСНО: промени в СИК в област Варна
С Вх. номера: № 344/02.10.2014 г. на РИК-Варна е постъпило
предложение от КП „БСП лява България“за смяна в състава на СИК в
Община Белослав ; № 352/02.10.2014 г. на РИК-Варна е постъпило
предложение от КП „БСП лява България“за смяна в състава на СИК в
Община Бяла ; № 368/02.10.2014 г. на РИК-Варна е постъпило предложение
от ПП „ГЕРБ“, ПП „ДПС“ и КП „БСП лява България“за смяна в състава на
СИК в Община Аврен; № 374/02.10.2014 г. на РИК-Варна е постъпило
предложение от ПП „ГЕРБ“за смяна в състава на СИК в Община Вълчи дол
;
Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИКВарна
РЕШИ

1.ОСВОБОЖДАВА
членове
на
СИК
съгласно
горепосочените предложения и анулира издадените им удостоверения.
2.НАЗНАЧАВА
членове
на
СИК
съгласно
горепосочените предложения и им издава удостоверения съгласно ИК.
3. УТВЪРЖДАВА актуален към 02.10.2014г. състав на СИК в Трети
избирателен район - Варненски.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна
комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

По точка трета от дневния ред:
Председателят докладва проект за решениe относно промени в СИК в община Варна.
Дадена бе дума за разисквания и предложения.

Проектът за решение се подложи на гласуване и РИК-Варна
единодушно взе следното:
РЕШЕНИЕ № 114
Варна 02.10.2014 г.

ОТНОСНО: промени в СИК в община Варна
С Вх.номера: № 364/02.10.2014г. на РИК е постъпило предложение от
ПП „Герб“за смяна в състава на СИК за Община Варна; № 365/02.10.2014г. на
РИК е постъпило предложение от КП „БСП лява България“за смяна в състава
на СИК за Община Варна;
№ 370/02.10.2014г. на РИК е постъпило предложение от КП „България без
цензура“за смяна в състава на СИК за Община Варна; № 375/02.10.2014г. на
РИК е постъпило предложение отПП „ДПС“за смяна в състава на СИК за
Община Варна;

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИКВарна
РЕШИ
1. ОСВОБОЖДАВА членове на СИК съгласно горепосочените предложения и
анулира издадените им удостоверения.
2. НАЗНАЧАВА членове на СИК съгласно горепосочените предложения и им
издава удостоверения съгласно ИК.
3.Утвърждава актуален към 02.10.2014г. състав на СИК в Трети избирателен
район - Варненски.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна
комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.
По точка четвърта от дневния ред:
Председателят докладва проект за решениe относно регистрация на
допълващи застъпници на КП „БСП лява България“. Дадена бе дума за
разисквания и предложения.
Проектът за решение се подложи на гласуване и РИК-Варна и
единодушно взе следното:
РЕШЕНИЕ № 115
Варна 02.10.2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на допълващи застъпници на КП „БСП
лява България“
С Вх. № 291/30.09.2014г. на РИК е постъпило предложение от КП
„БСП лява България“ за 33/тридесет и три/ броя допълващи застъпници на
коалицията за участие в изборите за народни представители на 5 октомври
2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. След извършена проверка се
установи, че един от предложените застъпници не отговаря на
изискванията.
РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.117 и
118 от ИК за останалите предложени.
Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.15 и 16, вр. чл. 117,
чл. 118, чл.122, ал. 1 от ИК и решение № 716-НС/15.08.2014 г. на ЦИК,
РИК-Варна
РЕШИ
1. РЕГИСТРИРА тридесет и двама допълващи застъпници на КП
„БСП лява България“,
съгласно Приложение 1 към настоящото решение.
2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.
3. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна
регистрираните застъпници на КП „БСП лява България“ в публичен
регистър на застъпниците по кандидатски листи.
Решението може да се обжалва пред Централната избирателна
комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.
По точка пета от дневния ред:
Председателят докладва проект за решениe относно регистрация на
допълващи застъпници на ПП „ДПС“. Дадена бе дума за разисквания и
предложения.

Проектът за решение се подложи на гласуване и РИК-Варна
единодушно взе следното:
РЕШЕНИЕ № 116
Варна 02.09.2014 г.
ОТНОСНО: регистрация на допълващи застъпници на ПП „Движение за
права и свободи“
С Вх. № 274/29.09.2014г. на РИК е постъпило предложение от ПП „Движение
за права и свободи“ за 173 /стоседемдесет и три/ броя допълващи застъпници на
партията за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в
Трети избирателен район-Варненски. След извършена проверка се установи, че десет
от предложените застъпници не отговарят на изискванията.
РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.117 и 118 от ИК
за останалите предложени.
Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.15 и 16, вр. чл. 117, чл. 118,
чл.122, ал. 1 от ИК и решение № 716-НС/15.08.2014 г. на ЦИК, РИК-Варна
РЕШИ
1. РЕГИСТРИРА сто шестдесет и три застъпници на ПП „Движение за права
и свободи“, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.
2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.
3. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна регистрираните
застъпници на ПП „Движение за права и свободи“ в публичен регистър на
застъпниците по кандидатски листи.
Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в
срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.
По точка шеста от дневния ред:
Председателят докладва проект за решениe относно регистрация на застъпници
на ПП „Нова България“. Дадена бе дума за разисквания и предложения.
Проектът за решение се подложи на гласуване и РИК-Варна
единодушно взе следното:
РЕШЕНИЕ № 117
Варна 02.10.2014 г.
ОТНОСНО: регистрация на застъпници на ПП „Нова България“
С Вх. № 358/02.10.2014г. на РИК е постъпило предложение от ПП „Нова
България“ за 18 /осемнадесет/ броя застъпници на партията за участие в

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен
район-Варненски

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.117 и 118 от
ИК.
Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.15 и 16, вр. чл. 117, чл.
118, чл.122, ал. 1 от ИК и решение № 716-НС/15.08.2014 г. на ЦИК, РИК-Варна
РЕШИ
1.
РЕГИСТРИРА осемнадесет
застъпници
на
България“,съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

ПП

„Нова

2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.
3. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна регистрираните
застъпници на ПП „Нова България“ в публичен регистър на застъпниците по
кандидатски листи.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в
срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на РИК-Варна бе
закрито в 18:00 часа.

Председател: ……………………
Велин Жеков
Секретар: ………………..
Мария Тодорова

