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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

СТАРА ЗАГОРА 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№  018 
гр. Стара Загора, 15.03.2017 г. 

 

Днес, 15.03.2017 год. в 16:30 часа се проведе Заседание на РАЙОННА 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Стара Загора, при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД : 

 

1. Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК на 

територията на община Стара Загора. 

        Докладва: Димо Димитров 

 

2. Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК на 

територията на община Павел баня 

Докладва: Нина Кършакова 

 

3. Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК на 

територията на община Братя Даскалови 

Докладва: Татяна Чанкова 

 

4. Заличаване на СИК на територията на община Павел баня. 

Докладва: Теодора Крумова 

 

5. Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в 

придвижването да гласуват 

Докладва: Теодора Крумова 

 

6. Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК на 

територията на община Гурково 

Докладва: Соня Тодорова 

 

7. Сигнал от РИК Габрово относно нарушение от ПП ДОСТ, извършено в 

близост до паметника Шипка и м. Орлово гнездо 

Докладва: Ива Димитрова 

 

8. Сигнал вх. 114/14.03.2017г. от Пламен Веселинов Йорданов, в качеството му 

на председател на Областния предизборен щаб на ПП „ГЕРБ“ за област Стара Загора. 

Докладва: Боряна Карамихова-Желева 

 

9.  Разни. 
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На заседанието присъстват:  

1. Теодора Иванова Крумова-Председател 

2. Междну Бехчет Халид – Зам. председател 

3. Адриана Николова Тенева – Секретар 

4. Тонка Иванова Тачева – Член  

5. Диана Ценкова Иванова – Член 

6. Надя Петрова Ралчева – Член  

7. Димо Пенев Димитров – Член 

8. Нина Цветкова Савова-Кършакова – Член  

9. Денчо Иванов Денев – Член  

10. Ива Георгиева Димитрова – Член 

11. Женя Стоянова Иванова – Член  

12. Боряна Костова Карамихова-Желева – Член 

13. Татяна Неделчева Чанкова – Член  

14. Филип Нойков Горов – Член  

15. Кристиан Атанасов Баджаков – Член 

16. Соня Пламенова Тодорова – Член 

 

         Присъстващите членове на РИК са 16. Налице е кворум и заседанието е редовно. 

Заседанието е открито в 16.30 часа и председателствано от Теодора Крумова - 

Председател на комисията. 

 

За приемане на дневния ред е необходимо той да бъде гласуван. Съгласно 

изискванията всички решения, които се вземат от РИК се гласуват от членовете 

поименно.  

Теодора Крумова - има ли други предложения по дневния ред. 

Възражения-няма.  

 Дневният ред е приет, като „За” гласуват: Теодора Иванова Крумова; Междну 

Бехчет Халид; Адриана Николова Тенева; Тонка Иванова Тачева; Диана Ценкова 

Иванова; Надя Петрова Ралчева; Димо Пенев Димитров; Нина Цветкова Савова-

Кършакова; Денчо Иванов Денев; Ива Георгиева Димитрова; Женя Стоянова Иванова; 

Татяна Неделчева Чанкова; Филип Нойков Горов; Соня Пламенова Тодорова; Боряна 

Костова Карамихова – Желева; Кристиан Атанасов Баджаков. 

 

Преминава се към точка първа от дневния ред: 

Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК на 

територията на община Стара Загора. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  078-НС 

гр. Стара Загора, 15.03.2017 г. 

 

ОТНОСНО: Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на 

СИК на територията на община Стара Загора. 

Постъпили са предложения от коалиция „България без цензура“ и ПП ГЕРБ за 

промени в съставите на СИК на територията на община Стара Загора от квотите на 

коалиция „България без цензура“ и ПП ГЕРБ, както и списък на предложените промени 

на хартиен и на технически носител. 

Предвид горното и на основание чл.70, ал.4 във връзка с чл.72, ал.1, т.4 от ИК и 

Решение № 50-НС от 22.02.2017г. на РИК Стара Загора, РИК Стара Загора 
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Р Е Ш И : 

 

Приема предложенията, направени от коалиция „България без цензура“ и ПП 

ГЕРБ за промени в съставите на СИК на територията на община Стара Загора от 

квотите на коалиция „България без цензура“ и ПП ГЕРБ. 

Назначава предложените от коалиция „България без цензура“ и ПП ГЕРБ 

председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК на територията на 

община Стара Загора. 

Да се издадат удостоверения на новоназначените председатели, зам. 

председатели, секретари и членове на СИК. 

Да се анулират издадените удостоверения на председатели, зам. председатели, 

секретари и членове на СИК, които са заменени. 

Неразделна част от това решение е приложение №1 със списъка на СИК. 

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа личните 

данни на членовете на СИК. 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и 

същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

 

Режим на гласуване. 

Гласували членове на РИК – 16. „За” гласуват 16: Теодора Иванова Крумова; 

Междну Бехчет Халид; Адриана Николова Тенева; Тонка Иванова Тачева; Диана 

Ценкова Иванова; Надя Петрова Ралчева; Димо Пенев Димитров; Нина Цветкова 

Савова-Кършакова; Денчо Иванов Денев; Ива Георгиева Димитрова; Женя Стоянова 

Иванова; Боряна Костова Карамихова-Желева; Татяна Неделчева Чанкова; Кристиан 

Атанасов Баджаков. Против: 0. 

Решението е прието. 

 

Преминава се към точка втора от дневния ред: 

Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК на 

територията на община Павел баня. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  079-НС 

гр. Стара Загора, 15.03.2017 г. 

 

ОТНОСНО: Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на 

СИК на територията на община Павел баня. 

Постъпило е предложение от коалиция „Реформаторски блок“ за промени в 

съставите на СИК на територията на община Павел баня от квотата на коалиция 

„Реформаторски блок“, както и списък на предложените промени на хартиен и на 

технически носител. 
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Предвид горното и на основание чл.70, ал.4 във връзка с чл.72, ал.1, т.4 от ИК и 

Решение № 052-НС от 22.02.2017г. на РИК Стара Загора, РИК Стара Загора 

 

Р Е Ш И : 

 

Приема предложенията, направени от коалиция „Реформаторски блок“ за 

промени в съставите на СИК на територията на община Павел баня от квотите на 

коалиция „Реформаторски блок“. 

Назначава предложените от коалиция „Реформаторски блок“ председатели, зам. 

председатели, секретари и членове на СИК на територията на община Павел баня. 

Да се издадат удостоверения на новоназначените председатели, зам. 

председатели, секретари и членове на СИК. 

Да се анулират издадените удостоверения на председатели, зам. председатели, 

секретари и членове на СИК, които са заменени. 

Неразделна част от това решение е приложение №1 със списъка на СИК. 

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа личните 

данни на членовете на СИК. 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и 

същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

 

Режим на гласуване. 

Гласували членове на РИК – 16. „За” гласуват 16: Теодора Иванова Крумова; 

Междну Бехчет Халид; Адриана Николова Тенева; Тонка Иванова Тачева; Диана 

Ценкова Иванова; Надя Петрова Ралчева; Димо Пенев Димитров; Нина Цветкова 

Савова-Кършакова; Денчо Иванов Денев; Ива Георгиева Димитрова; Женя Стоянова 

Иванова; Боряна Костова Карамихова-Желева; Татяна Неделчева Чанкова; Кристиан 

Атанасов Баджаков. Против: 0. 

Решението е прието. 

 

Преминава се към точка трета от дневния ред: 

Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК на 

територията на община Братя Даскалови. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  080-НС 

гр. Стара Загора, 15.03.2017 г. 

 

ОТНОСНО: Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на 

СИК на територията на община Братя Даскалови. 
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Постъпило е предложение от ПП ГЕРБ за промени в съставите на СИК на 

територията на община Братя Даскалови от квотата на ПП ГЕРБ, както и списък на 

предложените промени на хартиен и на технически носител. 

Предвид горното и на основание чл.70, ал.4 във връзка с чл.72, ал.1, т.4 от ИК и 

Решение № 041-НС от 21.02.2017г. на РИК Стара Загора, РИК Стара Загора 

 

Р Е Ш И : 

 

Приема предложението, направено от ПП ГЕРБ за промени в съставите на СИК на 

територията на община Братя Даскалови от квотата на ПП ГЕРБ. 

Назначава предложените от ПП ГЕРБ председатели, зам. председатели, секретари 

и членове на СИК на територията на община Братя Даскалови. 

Да се издадат удостоверения на новоназначените председатели, зам. 

председатели, секретари и членове на СИК. 

Да се анулират издадените удостоверения на председатели, зам. председатели, 

секретари и членове на СИК, които са заменени. 

Неразделна част от това решение е приложение №1 със списъка на СИК. 

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа личните 

данни на членовете на СИК. 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и 

същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

 

Режим на гласуване. 

Гласували членове на РИК – 16. „За” гласуват 16: Теодора Иванова Крумова; 

Междну Бехчет Халид; Адриана Николова Тенева; Тонка Иванова Тачева; Диана 

Ценкова Иванова; Надя Петрова Ралчева; Димо Пенев Димитров; Нина Цветкова 

Савова-Кършакова; Денчо Иванов Денев; Ива Георгиева Димитрова; Женя Стоянова 

Иванова; Боряна Костова Карамихова-Желева; Татяна Неделчева Чанкова; Кристиан 

Атанасов Баджаков. Против: 0. 

Решението е прието. 

 

Преминава се към точка четвърта от дневния ред: 

Заличаване на СИК на територията на община Павел баня. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  081-НС 

гр. Стара Загора, 15.03.2017 г. 

 

ОТНОСНО: Заличаване на СИК на територията на община Павел баня. 

В РИК Стара Загора е постъпило Писмо от Директора на „ПРО‘ ЕАД клон Павел 

баня, с което ни уведомяват, че КБЛХ „Павел баня“ не е лечебно заведение, дом за 

стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги, 

и в тази връзка на територията на хотела няма да бъде образувана избирателна секция. 
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Предвид горното и на основание чл.70, ал.4 във връзка с чл.72, ал.1, т.6 от ИК във 

връзка с Решение № 4301-НС/13.02.2017г. на ЦИК и Решения № 013-НС от 07.02.2017г. 

на РИК Стара Загора, РИК Стара Загора 

 

Р Е Ш И : 

 

ЗАЛИЧАВА СИК № 27-24-005 в КБЛХ „Павел баня“ на територията на община 

Павел баня. 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и 

същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

 

Режим на гласуване. 

Гласували членове на РИК – 16. „За” гласуват 16: Теодора Иванова Крумова; 

Междну Бехчет Халид; Адриана Николова Тенева; Тонка Иванова Тачева; Диана 

Ценкова Иванова; Надя Петрова Ралчева; Димо Пенев Димитров; Нина Цветкова 

Савова-Кършакова; Денчо Иванов Денев; Ива Георгиева Димитрова; Женя Стоянова 

Иванова; Боряна Костова Карамихова-Желева; Татяна Неделчева Чанкова; Кристиан 

Атанасов Баджаков. Против: 0. 

Решението е прието. 

 

Преминава се към точка пета от дневния ред: 

Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в 

придвижването да гласуват. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  082-НС 

гр. Стара Загора, 15.03.2017 г. 

 

ОТНОСНО: Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването да гласуват. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.10 от ИК в РИК Стара Загора постъпиха 

уведомителни писма от кметовете на всички общини на територията на област Стара 

Загора. 

На основание на член 72, ал.1, т.14, във връзка с чл.234, ал.1 от ИК, РИК Стара 

Загора 

Р Е Ш И : 

  

1. Утвърждава мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден, както следва: 
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ОБЩИНА Избирателна секция Място/телефон за 

заявка за транспорт 

В изборния 

ден 

Стара Загора 003- НУ”Зора”; 

005 – Народно читалище 

кв. „Зора” 

015-І ОУ”Г.Бакалов”; 

029-ІХ ОУ”В.Ханчев”; 

031- НУ”Д.Благоев”; 

034 – ПГМА 

”Н.Й.Вапцаров”; 

040-ІV ОУ”К.Христов”; 

045- ІІІ ОУ”К.Ганчев”; 

048- ЦДГ № 11”Загоре”; 

061- ПМГ”Гео Милев”; 

064- клуб, ул.”Хан 

Аспарух” 23; 

070- клуб, бул.”Руски” 5; 

075- V ОУ”Митьо Станев”; 

079- клуб, ул.Августа 

Траяна” 3; 

088- гимназия „Хр.Ботев”; 

091 – VI ОУ „Св. Никола” 

099- ЦДГ № 31”Слънце”; 

107- клуб, ул.”Хр.Ботев” 4; 

115- ХІІІ 

ОУ”П.Хилендарски”; 

125- ХІ ОУ”Н.Лилиев”; 

139- СОУ”Железник” 

 

042/614614 

 

042/614614 

 

Николаево 001, 002, 003 – 

гр.Николаево; 

004 – с.Елхово; 

005 – с.Нова Махала; 

006 – с.Едрево  

04330/2040  

04330/2040 

Мъглиж 001-Сграда на автогара 

Мъглиж 

010, с. Дъбово, ул. 

„Мир”№1 – клуб на 

пенсионера 

012 – с. Зимница – НЧ 

„Напредък” 

04321/3328-до 

04.11.2016г. От 8.00 

до 17.00 часа 

0885/332243 

От 8.00 до 

17.00 часа 
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Гурково  Всички избирателни 

секции са на І-ви етаж 
04331/22 60 

 

04331/22 60 

Казанлък 
008 – ДГ № 2; 

028 – ДГ № 22 ; 

035 – ОУ „Чудомир” 

 

0431/98 259; 

Информационен 

център на община 

Казанлък на 3 и 4 

ноември2 

От 10.00 до 

18.00 ч. на тел. 

0431/98 259 

Павел баня 
002-зала 

„Младост”  
04361/2263 

От 9.00 до 

17.00 часа 

Опан Всички избирателни 

секции са на І-ви етаж с 

улеснен достъп 

041012289 

 

041012289 

Раднево 003; 004; 005; 006; 009 и 

010- гр. Раднево 
0417 82713 

 

0417 82713 

Гълъбово 003-гр. Гълъбово 

005-гр. Гълъбово, 

квартал II-ри 

0418 68941 

 

0418 68941 

 

Чирпан 

Всички избирателни 

секции са на І-ви етаж 

До 04.11.2016 г. в 

Центъра за услуги и 

информация на 

община Чирпан и на 

тел. 041699649 

041699613 

Ст. №5 в 

сградата на 

община 

Чирпан 

Братя 

Даскалови  

Всички избирателни 

секции са на І-ви 

(партерен) етаж 

04134/23-88 

 

04134/23-88 

 

2. Мерките по т.1 да се публикуват на интернет страницата на РИК Стара Загора 

и във в. „Старозагорски новини”. 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и 

същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

 

Режим на гласуване. 

Гласували членове на РИК – 16. „За” гласуват 16: Теодора Иванова Крумова; 

Междну Бехчет Халид; Адриана Николова Тенева; Тонка Иванова Тачева; Диана 

Ценкова Иванова; Надя Петрова Ралчева; Димо Пенев Димитров; Нина Цветкова 

Савова-Кършакова; Денчо Иванов Денев; Ива Георгиева Димитрова; Женя Стоянова 

Иванова; Боряна Костова Карамихова-Желева; Татяна Неделчева Чанкова; Кристиан 

Атанасов Баджаков. Против: 0. 

Решението е прието. 
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Преминава се към точка шеста от дневния ред: 

Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на СИК на 

територията на община Гурково. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  083-НС 

гр. Стара Загора, 15.03.2017 г. 

 

ОТНОСНО: Замяна на председатели, зам. председатели, секретари и членове на 

СИК на територията на община Гурково. 

Постъпило е предложение от коалиция „България без цензура“ за промени в 

съставите на СИК на територията на община Гурково от квотата на коалиция „България 

без цензура“, както и списък на предложените промени на хартиен и на технически 

носител. 

Предвид горното и на основание чл.70, ал.4 във връзка с чл.72, ал.1, т.4 от ИК и 

Решение № 047-НС от 22.02.2017г. на РИК Стара Загора, РИК Стара Загора 

 

Р Е Ш И : 

 

Приема предложението, направено от коалиция „България без цензура“ за 

промени в съставите на СИК на територията на община Гурково от квотата на коалиция 

„България без цензура“. 

Назначава предложените от коалиция „България без цензура“ председатели, зам. 

председатели, секретари и членове на СИК на територията на община Гурково. 

Да се издадат удостоверения на новоназначените председатели, зам. 

председатели, секретари и членове на СИК. 

Да се анулират издадените удостоверения на председатели, зам. председатели, 

секретари и членове на СИК, които са заменени. 

Неразделна част от това решение е приложение №1 със списъка на СИК. 

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа личните 

данни на членовете на СИК. 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и 

същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

 

Режим на гласуване. 

Гласували членове на РИК – 16. „За” гласуват 16: Теодора Иванова Крумова; 

Междну Бехчет Халид; Адриана Николова Тенева; Тонка Иванова Тачева; Диана 

Ценкова Иванова; Надя Петрова Ралчева; Димо Пенев Димитров; Нина Цветкова 

Савова-Кършакова; Денчо Иванов Денев; Ива Георгиева Димитрова; Женя Стоянова 

Иванова; Боряна Костова Карамихова-Желева; Татяна Неделчева Чанкова; Кристиан 

Атанасов Баджаков. Против: 0. 

Решението е прието. 
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Преминава се към точка седма от дневния ред: 

Сигнал от РИК Габрово относно нарушение от ПП ДОСТ, извършено в близост 

до паметника Шипка и м. Орлово гнездо. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 084– НС 

гр. Стара Загора, 15.03.2017 г. 

ОТНОСНО: Сигнал от РИК Габрово относно нарушение от ПП ДОСТ, 

извършено в близост до паметника Шипка и м. Орлово гнездо. 

На електронната поща на РИК Стара Загора е постъпилo Писмо с вх. 

№134/15.03.2017г. от РИК Габрово, с което ни препращат по компетентност сигнал от 

Стамен Стамов за нарушение от ПП ДОСТ, извършено в близост до паметника Шипка 

и м. Орлово гнездо. 

В сигнала се твърди, че на 02 март цялото ръководство на ДОСТ, водено от 

лидера си Лютви Местан, заедно с турския посланик Сюлейман Гьокче, е почело с 

молитва в близост до паметника Шипка и м.Орлово гнездо загиналите турски войници. 

След като се запозна със съдържанието на сигнала и приложенията към него, 

РИК Стара Загора счита, че изложеното в него не засяга пряко изборния процес, нито 

съдържа данни за предизборна агитация по смисъла на §1, т.17 от ДР на ИК във връзка 

с Решение № 4171/01.02.2017г. на ЦИК, поради което не следва да бъде разглеждан по 

същество.   

Поради горното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.20 от Изборния кодекс, 

Районна избирателна комисия     

Р Е Ш И: 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал с вх.№ 134/15.03.2017г., подаден по 

електронната поща от Стамен Стамов. 

 ПРЕКРАТЯВА производството по преписката. 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и 

същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.    

Режим на гласуване. 

Гласували членове на РИК – 16. „За” гласуват 16: Теодора Иванова Крумова; 

Междну Бехчет Халид; Адриана Николова Тенева; Тонка Иванова Тачева; Диана 

Ценкова Иванова; Надя Петрова Ралчева; Димо Пенев Димитров; Нина Цветкова 

Савова-Кършакова; Денчо Иванов Денев; Ива Георгиева Димитрова; Женя Стоянова 

Иванова; Боряна Костова Карамихова-Желева; Татяна Неделчева Чанкова; Кристиан 

Атанасов Баджаков. Против: 0. 

Решението е прието. 
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Преминава се към точка осма от дневния ред: Сигнал вх. 114/14.03.2017г. от 

Пламен Веселинов Йорданов, в качеството му на председател на Областния 

предизборен щаб на ПП „ГЕРБ“ за област Стара Загора. 

 

Теодора Крумова: По точка осем докладва колегата Боряна Карамихова. 

 

Боряна Карамихова: Уважаеми колеги, В РИК Стара Загора е постъпило Писмо 

с вх.№ 114/14.03.2017г. на ЦИК, с което е изпратен сигнал, подаден от Пламен 

Веселинов Йорданов, в качеството му на председател на Областния предизборен щаб 

на ПП „ГЕРБ“ за област Стара Загора. В сигнала се излагат твърдения за нарушения по 

чл.183, ал.4, чл.187, ал.4, чл.188, ал.1 и 2 и чл.198, ал.2 от ИК, извършени от СД „Вис 

виталис – Самарски и сие“. Твърди се за системно нарушаване на чл.183, ал.4 от ИК в 

серия от публикации и излъчвания от страна на www.presstv.bg и радио „Вис виталис“, 

чрез които се накърнява доброто име на Борис Кърчев като кандидат за народен 

представител от листата на ПП ГЕРБ в 27 МИР Стара Загора. В публикациите се 

отправяли обидни твърдения и клевети и квалификации, както и директни изявления за 

извършване на незаконни действия от страна на кандидата за народен представител 

Борис Кърчев, в това число и призиви за неподкрепа на този кандидат. Жалбоподателят 

твърди, че на 01.03.2017г. е изпратен по електронната поща отговор на публикацията в 

сайта на www.presstv.bg, който не е бил публикуван, което представлявало нарушение 

на разпоредбата на чл.188 от ИК.  

В жалбата са наведени доводи за нарушения, извършени и при излъчването на 

предаване по радио „Вис виталис“, което е с регионален обхват. При извършена 

проверка се установи, че същото радио се излъчва и онлайн / www.radiosbg.com  /. 

Доколкото съобщенията и изявленията, за които се твърди, че са в нарушение на 

реда за провеждане на предизборната кампания, са публикувани и излъчени онлайн, се 

налага извода, че твърдените нарушения са извършени на територията на повече от 

един изборен район.  

Съгласно чл.200, ал.2, т.1 във връзка с ал.1 от ИК, при нарушаване на реда за 

провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, 

коалициите и инициативните комитети може да подадат жалба в срок до 24 часа след 

излъчване на съответното предаване, като жалбата се подава до Централната 

избирателна комисия за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват, 

както и когато нарушението е извършено в повече от един изборен район. 

Предвид гореизложеното, предлагам РИК Стара Загора да остави така подадения 

сигнал без разглеждане и същият да бъде препратен на ЦИК за разглеждане по 

компетентност на основание чл.200, ал.2, т.1 от ИК. 

Теодора Крумова: Предвид изложеното от докладчика, предлагам РИК Стара 

Загора да изпрати сигнала в ЦИК за разглеждане по компетентност. Онлайн формата, 

публикувал статиите, е достъпен на територията на цялата страна, както и извън нея. 

Същото е положението с онлайн излъчването на радио „Вис виталис“. Това предполага, 

че цитираните в сигнала нарушения са извършени на територията на повече от един 

изборен район, съответно РИК Стара Загора не е компетентна да се произнесе по 

същите.  

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на докладчика 

Карамихова.  
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Режим на гласуване. 

Гласували членове на РИК – 16. „За” гласуват 16: Теодора Иванова Крумова; 

Междну Бехчет Халид; Адриана Николова Тенева; Тонка Иванова Тачева; Диана 

Ценкова Иванова; Надя Петрова Ралчева; Димо Пенев Димитров; Нина Цветкова 

Савова-Кършакова; Денчо Иванов Денев; Ива Георгиева Димитрова; Женя Стоянова 

Иванова; Боряна Костова Карамихова-Желева; Татяна Неделчева Чанкова; Кристиан 

Атанасов Баджаков. Против: 0. 

Предложението се приема. 

 

Точка „Разни“. 

Председателят Теодора Крумова: „Колеги, преминаваме към точка „Разни“. 

Някакви коментари и предложения?  

По точка разни не се направиха коментари и предложения. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                /Теодора Крумова/ 

                    

                                                  

       СЕКРЕТАР:           

          /Адриана Тенева/ 


