РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН –
КЮСТЕНДИЛСКИ
ПРОТОКОЛ
№ 29-НС
Днес, 26.03.2017 година от 15:25 часа в заседателната зала, находяща се на
втори етаж в сградата на Областна администрация - Кюстендил се проведе
заседание на Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски в състав:
Присъствали Красимир Любомиров Петров, Любомир Пенев Стоилков,
Симеонка Асенова Велкова-Манова, Десислава Красимирова Ангелова, Марина
Валентинова Иванова, Константин Димов Дингозов, Иван Порфиров Мишков,
Ивайло Радойчев Анастасов и Десислава Любенова Шопова
Отсъстват: Александра Колева, Силвия Йорданова Генкова, Десислава
Василева Костадинова-Стоянова и Миленка Цекова Стоянова
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№332/26.03.2017 г. в 14:30
часа от преупълномощеното лице на ПП ГЕРБ.
Докладва: Любомир Стоилков
2. Относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 334/26.03.2017 г. от Емил
Венев Атанасов в качеството му на председател на Областен съвет на ПП
ДПС
Докладва: Любомир Стоилков
По т.1 от дневния ред: Разглеждане на постъпила жалба
вх.№332/26.03.2017 г. в 14:30 часа от преупълномощеното лице на ПП ГЕРБ.

с

Постъпила е жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г. в 14,30 ч. от ПП ГЕРБ
представлявано от Михаела Крумова, като пълномощник на Бойко Методиев
Борисов, относно поставени видеокамери за наблюдение в РИК с искане да се
постанови решение, с което да се разпореди на Областният управител на област с
административен център Кюстендил, незабавно да премахне инсталираните
заснемащи устройства от целият втори етаж на сградата в областната
администрация Кюстендил. Комисията по разглеждане на жалбите и сигналите
докладва, че към момента има Решение № 4487-НС от 10.03.17 г. на ЦИК и Писмо №
НС 15-304/25.03.2017 г. отнасящо се до наличието на камери в секционните
избирателни комисии. Въпроса за заснемането и излъчването на дейността на РИК
е третиран единствено в чл.71 от ИК и се отнася до заснемането и излъчването на
заседанията на РИК. Доколкото камерите се намират в района на дейността на РИК
по приемане на протоколите от СИК, а в свое решение по жалба на областния
управител, ЦИК вече реши, че организацията на този процес е единствено от наша
компетенция, комисията счита, че жалбата е основателна и следва да се уважи.
С.Манова изрази становище, че жалбата е неоснователна поради цитираните
по – горе решение и писмо на ЦИК отнасящи се до наличието на камери в СИК.
И.Анастасов изрази становище, че жалбата е основателна, поради това, че на
комисията не е известно, кой прави записите, къде се съхраняват е как ще се
използват.

На основание чл.70, ал.4, и ал.6, чл.72, ал.1, т.1 и т20 от Изборния кодекс,
Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след
проведено гласуване с 7 гласа „За” и 2 гласа „Против”, взе следното
РЕШЕНИЕ № 306-НС
Задължава Областния управител на област с административен център
Кюстендил, незабавно да премахне инсталираните видео заснемащи устройства от
целия втори етаж на сградата на Областна администрация Кюстендил.
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването
му.
По т.2 от дневния ред: Разглеждане на постъпил сигнал с
вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на
Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.
В сигнала се сочи, че на същия е станало известно, че пред секциите в
с.Пастух, Четирци, Друмохар и Лиляч се извършват агитационни действия от
съответните кметски наместници в тези села.
Комисията по разглеждане на жалбите и сигналите докладва, че по сигнала е
извършена проверка от С.Манова и Д.Ангелова, които докладваха, че сигнала е
неоснователен, тъй като от проведените разговори с председателите на
посочените СИК, не е установено кметските наместници да са извършвали
предизборна агитация пред изборните помещения на съответните секции. Те за
изпълнявали своите служебни задължения в определените за това места.
С оглед докладваното, комисия счита, че сигнала не се потвърждава и
жалбата следва да се отхвърли като неоснователна.
На основание чл.70, ал.4, и ал.6, чл.72, ал.1, т.1 и т20 от Изборния кодекс,
Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, след
проведено гласуване с 9 гласа „За” и взе следното
РЕШЕНИЕ № 307-НС
Отхвърля, като неоснователен сигнал с вх.№ .№334/26.03.2017 г. подаден от
Емил Атанасов Венев – председател на областния съвет на ПП ДПС – Кюстендил.
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна
комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването
му.

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

