
 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 8 / 02.05.2019г. 

 

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 02.05.2019 г. от 17,30 часа 

в гр.Плевен, пл.„Възраждане” 1, ст.17 

 

Присъстващи:  15 членове на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – 

Плевенски. 

Отсъстващи: няма 

На лице е необходимият кворум по чл.70, ал.3 от ИК, настоящото заседание е редовно и 

комисията може да приема законосъобразни решения. 

 

Същото протече при следният 

 

ДНЕВЕН РЕД : 

 

  т.1:  Определяне числения състав на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, 

секционните избирателни комисии в болнични заведения, секционните избирателни комисии 

в затвори, секционните избирателни комисии в домове за стари хора и хора с увреждания 

според квотите на парламентарно представените партии и коалиции в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. 

 

 Председателят на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район –  Плевенски 

прочете и подложи на гласуване точките от 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 
ЗА 

КРЪСТЬО ХРИСТОВ КРАЧУНОВ ЗА 

ВАСИЛКА НИКОЛОВА МИТЕВА ЗА 

НИКОЛИНКА КРУМОВА ДОБРЕВА ЗА 

МОНИКА СЪБЕВА ЧОЧЕВА ЗА 

ИЛИЯН СЛАВЕЙКОВ ЙОНЧЕВ ЗА 

РАДОСЛАВА ИЛИЙЧЕВА РАДКОВА ЗА 

МАРГАРИТА ЛАЗАРОВА НИКОЛОВА ЗА 

АЙГЮЛ АЛИЕВА ХАСАНОВА ЗА 

АНАТОЛИЙ ЕМАНУИЛОВ МАНОЛОВ ЗА 

ЕВГЕНИЯ ВЪРБАНОВА СТАНЕВА ЗА 

ЕВГЕНИЯ ВЕСКОВА  МИЛАНОВА ЗА 

ВЛАДИСЛАВ НАНКОВ НАЙДЕНОВ ЗА 

ДИЯН ЛЮБОМИРОВ СВРАКОВ ЗА 

ИСКРА СЛАВКОВА АТАНАСОВА-

ДАВИДОВА ЗА 

 

Гласували „ЗА” 15  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: 

 
   1.Определя общ брой членове в подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/,  секционните 
избирателни комисии в болнични заведения, секционните избирателни комисии в затвори и 



секционните избирателни комисии в домове за стари хора и хора с увреждания в 15-ти  изборен район  
при произвеждането в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 
май 2019г.  на  5/пет/ членове за всяка една отделна секционните избирателни комисии от 
горепосочените, формирана на територията на съответната община. 

   2.Разпределяне членовете в подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/,  секционните 
избирателни комисии в болнични заведения, секционните избирателни комисии в затвори и 
секционните избирателни комисии в домове за стари хора и хора с увреждания според квотите на 
парламентарно представените партии и коалиции се извършва съгласно Протокола от проведените 
консултации по чл.91, ал.6 от ИК, а в случаите, когато не е постигнато съгласие – от РИК - Плевен по 
чл.91, ал.12 от ИК. 

   3.В състава на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/,  секционните избирателни 
комисии в болнични заведения, секционните избирателни комисии в затвори и секционните 
избирателни комисии в домове за стари хора и хора с увреждания, една партия или коалиция не може 
да има мнозинство. Председател, заместник-председател и секретар, трябва да бъдат от различни 
партии или коалиции. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от 

обявяването му. 

 

Решението  по точката се прие със следното поименно гласуване на присъствалите: 

 

Състав на РИК - Плевен 

Гласуване на т. 1 от 

дневния ред 

ЯРОСЛАВ ДИМИТРОВ 
ЗА 

КРЪСТЬО ХРИСТОВ КРАЧУНОВ ЗА 

ВАСИЛКА НИКОЛОВА МИТЕВА ЗА 

НИКОЛИНКА КРУМОВА ДОБРЕВА ЗА 

МОНИКА СЪБЕВА ЧОЧЕВА ЗА 

ИЛИЯН СЛАВЕЙКОВ ЙОНЧЕВ ЗА 

РАДОСЛАВА ИЛИЙЧЕВА РАДКОВА ЗА 

МАРГАРИТА ЛАЗАРОВА НИКОЛОВА ЗА 

АЙГЮЛ АЛИЕВА ХАСАНОВА ЗА 

АНАТОЛИЙ ЕМАНУИЛОВ МАНОЛОВ ЗА 

ЕВГЕНИЯ ВЪРБАНОВА СТАНЕВА ЗА 

ЕВГЕНИЯ ВЕСКОВА  МИЛАНОВА ЗА 

ВЛАДИСЛАВ НАНКОВ НАЙДЕНОВ ЗА 

ДИЯН ЛЮБОМИРОВ СВРАКОВ ЗА 

ИСКРА СЛАВКОВА АТАНАСОВА-

ДАВИДОВА ЗА 

 

Гласували „ЗА” 15 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 17:40 часа. 

 

                                                               

                                                                  

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                       /Ярослав Димитров/ 

 

 

СЕКРЕТАР: 

                                                                                      /Айгюл Хасанова/ 


