ПРОТОКОЛ № 1 / 06.04.2019г.
от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район –
Плевенски, назначена от ЦИК с Решение № 35-EП
София, 02.04.2019г., състояло се на 06.04.2019 г. от 12,00 часа
в гр.Плевен, пл.„Възраждане” 1, ст.17
Присъстващи: 14 членове на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен
район – Плевенски.
Отсъстващи:1 /Евгения Миланова/
Налице е необходимият кворум по чл.70, ал.3 от ИК, настоящото заседание е
редовно и комисията може да приема законосъобразни решения.
Същото протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :
т.1: Реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения и
обявяването им от Районна избирателна комисия Плевен в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
т.2: Реквизити и начин на защита на печата на Районна избирателна
комисия Плевен в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
т.3: Наемане на технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК –
Плевен за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26
май 2019г.
т.4: Разпределяне на членовете на Районната избирателна комисия

по общини.
Председателят на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район –
Плевенски прочете и подложи на гласуване дневния ред на заседанието:
Дневният ред на заседанието се гласува и се прие без изменения или
допълнения със следното поименно гласуване на присъствалите:
Състав на РИК - Плевен

Гласуване на дневен
ред

ЯРОСЛАВ ДИМИТРОВ
КРЪСТЬО КРАЧУНОВ
ВАСИЛКА МИТЕВА
НИКОЛИНКА ДОБРЕВА
МОНИКА ЧОЧЕВА
ИЛИЯН ЙОНЧЕВ
РАДОСЛАВА РАДКОВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА
АЙГЮЛ ХАСАНОВА
АНАТОЛИЙ МАНОЛОВ
ЕВГЕНИЯ СТАНЕВА
ЕВГЕНИЯ МИЛАНОВА
ВЛАДИСЛАВ НАЙДЕНОВ
ДИЯН СВРАКОВ
ИСКРА АТАНАСОВА-ДАВИДОВА

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
отсъства
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували „ЗА” 14 членове / Гласували „ПРОТИВ” - няма
По т.1 Председателят на комисията докладва проект на Решение, след
направените разисквания Районна избирателна комисия в Петнадесети
изборен район – Плевенски прие следното Решение:
I. Ред за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията на
Районна избирателна комисия Плевен в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019г.
1. Заседанията на РИК се свикват от нейния председател или по искане на една трета
от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на РИК се свикват от
определен от него заместник-председател.
2. Членовете на РИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по
телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на
комисията.
3. Заседанията на РИК се излъчват в реално време в интернет чрез интернет
страницата на комисията, на която предварително се обявява проект за дневен ред.
4. Заседанията на РИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от
членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово
отсъствие – от определен от него заместник-председател.
5. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска
гласуване „въздържал се“.
6. Членовете на РИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го
подписват с „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.
Членовете на РИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят „особено
мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.
7. За заседанията на РИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и
секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
8. Районната избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от
присъстващите членове и при наличие на кворум съгласно т. 4.
9. Когато РИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото
мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за
отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изречение второ ИК. В този случай в
мотивите на решенията се изписва кратко описание на предложението за решение
и изложените съображения против, присъствалите членове и поименно начинът на
гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по
смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК.
10.При отмяна на решението по т. 9, РИК постановява ново решение, което се приема
с мнозинство повече от половината от членовете ѝ.
11.Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват от
председателя и секретаря.
12.Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите,
удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно
от председателя, и от заместник-председателя.
13.Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите,
удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от определен заместникпредседател и от определен с решение на комисията член, предложени от различни
партии и коалиции.
14.Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се
подпечатват с печата им.
15.На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на
партии, коалиции и инициативни комитети, които са регистрирали кандидати,
наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните
становища, мнения и възражения се записват в протокола.

16.Районната избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува
незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и
окончателните резултати от изборите в района, включително от машинното
гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други
документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички
публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.
17.Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис
(архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното
заседание.
II. Обявяване на решения
18.Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането
им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез
публикуване на интернет страницата си.На екземплярите от решенията, които се
обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място
и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и
коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от
поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията.
Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от
двама членове на комисията от различни партии и коалиции.
19.Срокът за обжалване на решенията на РИК започва да тече от по късното по ред
обявяване/публикуване.
20.Приетите от РИК решения имат единна последователна номерация (с арабски
цифри) без никакви пропускания, добавяния и/или зачертавания. Решенията от №1
до №9 се номерират с двуцифрено число с водеща цифра „0” (нула) /напр. от 01 до
09/. След номера на решението се поставя тире и съкращение относно
произвеждащите се избори: „ЕП”.
III. Обявяване на решения и административен адрес на Районна избирателна
комисия Плевен в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
21.Районна избирателна комисия Плевен обявява решенията си незабавно след
приемането им чрез поставяне на общодостъпното място в гр. Плевен, пл.„Възраждане”
№1, ет.1 в сградата на Областна администрация – Плевен и чрез публикуване на
интернет страницата си.
22. РИК – Плевен осъществява правомощията си на административен адрес:
гр. Плевен, пл.„Възраждане” №1, ет.4, стая №17 в сградата на Областна
администрация – Плевен.Работното време на РИК-Плевен е всеки ден от 09.00 до
17.00 часа. РИК-Плевен осъществява комуникация и с електронна поща с ел.
адрес: rik15@cik.bg .
Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна
срок от обявяването му.
Решението
по
присъствалите:

точката

Състав на РИК - Плевен
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МОНИКА ЧОЧЕВА
ИЛИЯН ЙОНЧЕВ
РАДОСЛАВА РАДКОВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА
АЙГЮЛ ХАСАНОВА
АНАТОЛИЙ МАНОЛОВ
ЕВГЕНИЯ СТАНЕВА
ЕВГЕНИЯ МИЛАНОВА
ВЛАДИСЛАВ НАЙДЕНОВ
ДИЯН СВРАКОВ
ИСКРА АТАНАСОВА-ДАВИДОВА

Гласували „ЗА” 14 членове / Гласували „ПРОТИВ” – няма
По т.2 Председателят на комисията докладва проект на Решение, след
направените разисквания Районна избирателна комисия в Петнадесети
изборен район – Плевенски прие следното Решение:
1. Печатът на районна избирателна комисия (РИК) Плевен е кръгъл с един пръстен. Във
вътрешния кръг се изписва текстът „РИК“, наименованието и номерът на района. В пръстена
се изписва текстът „Избори ЕП 2019“.
2.Броят на печатите за районната избирателна комисия е 3 (три).
3. На първото заседание на РИК председателят и определен с решение на комисията член ги
маркират по уникален начин.
4. За маркирането се съставя протокол (Приложение № 98-ЕП), подписан от членовете на
комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от всеки от маркираните печати.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3дневен срок от обявяването му.
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Гласуване на т. 2 от
Състав на РИК - Плевен

ЯРОСЛАВ ДИМИТРОВ
КРЪСТЬО КРАЧУНОВ
ВАСИЛКА МИТЕВА
НИКОЛИНКА ДОБРЕВА
МОНИКА ЧОЧЕВА
ИЛИЯН ЙОНЧЕВ
РАДОСЛАВА РАДКОВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА
АЙГЮЛ ХАСАНОВА
АНАТОЛИЙ МАНОЛОВ
ЕВГЕНИЯ СТАНЕВА
ЕВГЕНИЯ МИЛАНОВА
ВЛАДИСЛАВ НАЙДЕНОВ
ДИЯН СВРАКОВ
ИСКРА АТАНАСОВА-ДАВИДОВА
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Гласували „ЗА” 14 членове / Гласували „ПРОТИВ” – няма

гласуване

на

По т.3 Председателят на комисията докладва проект на Решение, след
направените разисквания Районна избирателна комисия в Петнадесети
изборен район – Плевенски прие следното Решение:
1.Наема за технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на т.7 от Решение
№5-ЕП/25.03.2019г. на ЦИК:Анелия Добрева, с ЕГН ……….. , считано от 06.04.2019г.
до 14 дни включително от произвеждането на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019г.
2.Определя на Анелия Добрева, с ЕГН ……….., възнаграждение по т.7.2 и т.8 от
Решение №5-ЕП/25.03.2019г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между
лицето и Областна администрация Плевен.
3.Наема за технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на т.7 от
Решение №5-ЕП/25.03.2019г. на ЦИК:Румяна Михайлова, ЕГН ……….., считано от
06.04.2019г. до 14 дни включително от произвеждането на изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
4.Определя на Румяна Михайлова, с ЕГН ……….., възнаграждение по т.7.2. и т.8
от Решение №5-ЕП/25.03.2019г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор
между лицето и Областна администрация Плевен.
5. Наема за технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на т.7 от
Решение №5-ЕП/25.03.2019г. на ЦИК: Мадлена Казакова, с ЕГН ……….., считано от
06.04.2019г. до 14 дни включително от произвеждането на изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
6. Определя на Мадлена Казакова, с ЕГН ……….., възнаграждение по т.7.2. и т.8 от
Решение №5-ЕП/25.03.2019г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между
лицето и Областна администрация Плевен.
7. Наема за технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на т.7 и т.8 от
Решение №5-ЕП/25.03.2019г. на ЦИК:Димитра Сакалополу-Динчева, с ЕГН ………..,
живуща в гр. Плевен, считано от 06.04.2019г.
до 14 дни
включително от
произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019г.
8. Определя на Димитра Сакалополу-Динчева, с ЕГН ……….., възнаграждение по
т.7.2. и т.8 от Решение №5-ЕП/25.03.2019г. на ЦИК, което да се включи в гражданския
договор между лицето и Областна администрация Плевен.
9. Наема за специалист-експерт към РИК - Плевен по смисъла на т.7 от Решение
№5-ЕП/25.03.2019г. на ЦИК:Пламен Атанасов, с ЕГН ……….., считано от 06.04.2019г.
до 14 дни включително от произвеждането на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019г.
10.Определя на Пламен Атанасов, с ЕГН ……….., възнаграждение по т.7.1. и т.8 от
Решение №5-ЕП/25.03.2019г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между
лицето и Областна администрация Плевен.
11. Наема за специалист-експерт към РИК - Плевен по смисъла на т.7 от Решение
№5-ЕП/25.03.2019г. на ЦИК:Димитър , с ЕГН ……….., считано от 06.04.2019г. до 14 дни
включително от произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019г.
12.Определя на Димитър с ЕГН ……….., възнаграждение по т.7.1. и т.8 от Решение
№4131-НС от 26.01.2017г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между
лицето и Областна администрация Плевен.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна
срок от обявяването му.
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Гласуване на т. 3 от
Състав на РИК - Плевен

дневния ред
ЗА

ЯРОСЛАВ ДИМИТРОВ
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КРЪСТЬО КРАЧУНОВ
ВАСИЛКА МИТЕВА
НИКОЛИНКА ДОБРЕВА
МОНИКА ЧОЧЕВА
ИЛИЯН ЙОНЧЕВ
РАДОСЛАВА РАДКОВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА
АЙГЮЛ ХАСАНОВА
АНАТОЛИЙ МАНОЛОВ
ЕВГЕНИЯ СТАНЕВА
ЕВГЕНИЯ МИЛАНОВА
ВЛАДИСЛАВ НАЙДЕНОВ
ДИЯН СВРАКОВ
ИСКРА АТАНАСОВА-ДАВИДОВА

Гласували „ЗА” 14 членове / Гласували „ПРОТИВ” – няма
По т.4 Председателят на комисията докладва проект на Решение, след
направените разисквания Районна избирателна комисия в Петнадесети
изборен район – Плевенски прие следното Решение:

Разпределя членовете на РИК - Плевен като отговорници по общини
както следва:
Ярослав
Димитров,
Илиян
Йончев,
Маргарита Лазарова, Диян Свраков и
Радослава Радкова
Василка Митева
Айгюл Хасанова
Владислав Найденов
Искра Атанасова-Давидова
Евгения Миланова
Евгения Станева
Николинка Добрева
Кръстьо Крачунов
Анатолий Манолов
Моника Чочева
Решението
по
присъствалите:

точката

се

прие

със

Община
Община
Община
Община
Община
Община
Община
Община
Община
Община
Община

Плевен
Белене
Пордим
Гулянци
Никопол
Левски
Долни Дъбник
Искър
Долна Митрополия
Червен бряг
Кнежа

следното

поименно

гласуване

на

Състав на РИК - Плевен

Гласуване на т. 4 от
дневния ред

ЯРОСЛАВ ДИМИТРОВ
КРЪСТЬО КРАЧУНОВ
ВАСИЛКА МИТЕВА
НИКОЛИНКА ДОБРЕВА
МОНИКА ЧОЧЕВА
ИЛИЯН ЙОНЧЕВ
РАДОСЛАВА РАДКОВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА
АЙГЮЛ ХАСАНОВА
АНАТОЛИЙ МАНОЛОВ
ЕВГЕНИЯ СТАНЕВА
ЕВГЕНИЯ МИЛАНОВА
ВЛАДИСЛАВ НАЙДЕНОВ
ДИЯН СВРАКОВ
ИСКРА АТАНАСОВА-ДАВИДОВА

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
отсъства
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували „ЗА” 14 членове / Гласували „ПРОТИВ” – няма
След гласуване на последната точка от дневния ред на заседанието, същото беше
обявено за приключило и закрито от председателя на Районна избирателна комисия в
Петнадесети изборен район – Плевенски в 12:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ярослав Димитров/
СЕКРЕТАР:

/Айгюл Хасанова/

