РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН –
КЮСТЕНДИЛСКИ
ПРОТОКОЛ
№ 20 – ЕП
Днес, 26 май 2019 година от 14:40. часа в заседателната зала, находяща се
на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна избирателна
комисия в Десети район - Кюстендилски в състав:
Присъствали: Красимир Любомиров Петров, Илиян Георгиев Хаджийски, ,
Евелина Стефанова Нешева, Десислава Василева Костадинова-Стоянова,
Венцеслав Благоев Механджийски, Цветанка Емилова Харалампиева, Емил
Йорданов Атанасов, Силвия Йорданова Петрова, Бойко Седефов Соколов и Стоян
Кирилов Стоянов
Отсъстват: Александра Колева, Симеонка Асенова Велкова-Манова, Ивета
Албертова Лазарова, Камелия Тодорова Петрова и Поля Василева Велинова
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 273/26.05.2019 г. в Районна
избирателна комисия в Десети район – Кюстендил.
Докладва: Илиян Хаджийски
По т.1 от дневния ред: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№
273/26.05.2019 г. в Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил.
Постъпил е сигнал с вх. № 273/26.05.2019 г. от Лилия Живкова ЕвтимоваАлексиева упълномощен представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”,
надлежно упълномощена с Пълномощно изх.№ ПНС-023-10 от 04.04.2019 г.
В сигнала се твърди, че са налице технически проблеми с печатите, които се
поставят на гърба на бюлетините за гласуване, чието мастило на някои от тях се
размазва и/или остава отпечатък от пръст или друга част от ръката при
опериране на избирателя с нея. След извършена проверка в избирателни секции
№ 102900016 и № 102900030 от членове на Районна избирателна комисия Десети
район – Кюстендил Илиян Георгиев Хаджийски и Емил Йорданов Атанасов бе
установено, че не са налице проблеми с печатите. В избирателна секция №
102900030 има една бюлетина с мастилен знак, която секционната комисия е
анулирала и предоставила на избирателя нова бюлетина, с която е упражнил своя
вот. От друга страна, съгласно Решение № 246-ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК, с което
са приети Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за
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секционните избирателни комисии в страната за изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. В глава ІV т.2
изрично е указано, че само СИК е компетентна да установи кой глас е

действителен или не.

ГЛАСЪТ Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО:
- бюлетината е по установен образец;
- на гърба на бюлетината са положени два печата на съответната СИК;
- върху бюлетината вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване – за
партия, коалиция, независим кандидат, или в квадратчето „Не подкрепям никого”;
- вотът е отбелязан в едно от квадратчетата за гласуване и няма
отбелязано предпочитание (преференция) или е отбелязано едно или повече от
едно предпочитание (преференция) в кръгчетата със знак „Х“ или „V“ с химикал,
пишещ със син цвят;
- знакът „Х“ или „V“ излиза извън кврадратчето на съответната
кандидатска листа, но не навлиза в друго квадратче;
- върху бюлетината няма вписани символи и знаци, като букви, цифри и
други знаци;
- в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при
производството, или когато върху нея има механични увреждания или
зацапвания.
Когато бюлетината има отбелязване със знак „Х“ или „V“ с химикал,
пишещ със син цят, само в квадратчето „Не подкрепям никого“ – гласът е
действителен.
Когато в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, отговаряща на
изброените по-горе изисквания за действителност на гласа, но не е откъснат
долният десен ъгъл с поредния номер на бюлетината в кочана, гласът се брои за
действителен, ако номерът на бюлетината съвпада с някой от номерата в
кочаните, от които са откъсвани бюлетините в тази избирателна секция.
При спор относно действителността и недействителността на вота трябва
да се вземе писмено решение с поименно гласуване, в което да се опише
поредният номер на бюлетината, както и трите имена на члена на комисията,
който е отговарял за откъсване на отрязъците с фабричните номера от
бюлетините.
ГЛАСЪТ Е НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО:
- бюлетината не е по установения образец;
- на гърба на бюлетината не се съдържат два броя печати на съответната
СИК;

- в бюлетината има вписани символи, като букви, цифри и други знаци;
- върху квадратче или кръгче в бюлетината знакът „Х“ или „V“ не е
отбелязан с химикал, пишещ със син цвят;
- вотът на избирателя е отбелязан със знак, различен от „Х“ или „V“;
- върху бюлетината има отбелязване в повече от едно квадратче – на
партия, коалиция, независим кандидат, или в квадратчето “Не подкрепям
никого”;
- знакът„Х“ или „V“ засяга повече от едно квадратче за гласуване, така че
не може да се определи еднозначно вотът на избирателя;
- в бюлетината не е отбелязан вотът на избирателя (празна бюлетина).
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Когато в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, отговаряща на
изискванията за действителност на гласа и не е откъснат долният десен ъгъл с
поредния номер на бюлетината в кочана, гласът се брои за недействителен, ако
този номер не съвпада с никой от номерата в кочаните, от които са откъсвани
бюлетините в тази избирателна секция.
На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Решение
№ 39-ЕП от 02.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 62/04.04.2019 г. т.4.6 на ЦИК,
Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски, след проведено
поименно гласуване с 10 гласа „За” взе следното:
РЕШЕНИЕ №140-ЕП
Остава за сведение така подадения сигнал, тъй като не се съдържа
твърдения за нарушение на Изборния кодекс.
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна
комисия в Десети район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател:
/Красимир Петров/
Секретар:
/Симеонка Велкова-Манова/
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