
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 27 

30.03.2017г. 
 

Днес,  30 март 2017 г. в 17:30 часа се проведе заседание на Районна избирателна 

комисия гр. Шумен, назначена с Решение № 4215 - НС  от 03.02.2017г.  на ЦИК.   
На заседанието присъстваха:   

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ 
     ЗАМ.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

    
Василина Иванова Кънчева  
Георги Петков Иванов 
 

 

   

ЗАМ.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Светлена Бъчварова  

ЧЛЕНОВЕ:    Мариела Любчева Великова  

    Виолета Русинова Вълчева  

    Дилян Росенов Нанев 
   Иван Асенов Найденов 

 

    Десислава Стоянова Василева  
       

 
 

 

 

На лице е необходимия кворум по чл. 85, ал. 3 от ИК.  Заседанието протече при 

следния дневен ред.  
 
1. Постъпил на 27.03.2017г. сигнал от Калоян Пепов Хинчев – гласоподавател, 

съдържащ оплакване за допуснати нарушения при преброяване и отчитане на 

подадените бюлетини, с които е гласувано в СИК302200013 /град Нови пазар/ при 

произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.  
2. Разглеждане на получени от Районна прокуратура постановления  за отказ от 

образуване на наказателни постановления.  
3. Изпратени по компетентност материали по преписка № 317/2017 по описа а 

НПРП във връзка със сигнал с вх. № 145/17.03.2017г. на РИК Шумен подаден от Юсеин 

Шакир Юсеин.   
 
По точка 1 от дневния ред, Председателят на РИК докладва, че е получил сигнал 

на имейла на РИК от гражданин, че при проведеното на 26.03.2017г. гласуване за 

народни представители не е отчетена бюлетината, която е подал в СИК302200013 /град 

Нови пазар/. Лицето твърди, че е гласувало за ПП „Възраждане“, вписана под № 14 в 

интегралната бюлетина за гласуване, както и че попълнената от него бюлетина е 

валидна по смисъла на чл.278 ал.2 от ИК, но в съставения Протокол на СИК-
Приложение № 87-НС-х с бл.№4300561 липсва отбелязване на гласа му. 

При служебно извършена от РИК-Шумен проверка се установи, че действително 

на лист 4, ред 6 от предадения от СИК302200013 /град Нови пазар/ Протокол на СИК-
Приложение № 87-НС-х с бл.№4300561 са отбелязани 0 /нула/ действителни и 0 /нула/ 

недействителни гласове за ПП „Възраждане“, вписана в интегралната бюлетина под № 

14. На ред 13 /т.9 от Протокол на СИК-Приложение № 87-НС-х с бл.№4300561/ е 

вписано, че в избирателната кутия са намерени 6 /шест/ недействителни бюлетини, 

които не могат да бъдат отнесени към никоя от включените в таблицата по т.8 партии и 



коалиции. Това са всички намерени в избирателната кутия празни бюлетини, в които е 

гласувано в повече от едно квадратче, бюлетини, в които не може да се установи 

еднозначно вотът на избирателя и други видове недействителни бюлетини. Видно от 

протокола, в който липсва отбелязване за съставен протокол по реда на чл.279 ал.3 от 

ИК, в СИК302200013 не е имало спор относно действителността или 

недействителността на даден глас. След последващото обсъждане, с което оставя 

сигналът без уважение като неоснователна и недоказана, Председателят на РИК 

подложи проекта на поименно гласуване. 
 
Гласуване:  
  

         ПРЕДСЕДАТЕЛ 
     ЗАМ.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

    
Василина Иванова Кънчева          За 
Георги Петков Иванов                   За 
 

  
ЗАМ.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Светлена Бъчварова                     За 

ЧЛЕНОВЕ:    Мариела Любчева Великова       За 

    Виолета Русинова Вълчева          За 

    Дилян Росенов Нанев                   За 
   Иван Асенов Найденов                 За 

    Десислава Стоянова Василева     За 
       

В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение № 142 от 30.03.2017г.  
 
 

По т.2 от дневния ред, Председателят на РИК докладва, че на 28.03.2017г. са 

постъпили постановления за отказ от образуване на досъдебно производство с номера 

по преписки: 356/2017г., 357/2017г., 348/2017, 358/2017г. 361/2017г. 363/2017г. 

359/2017, 360/2017г. по опис на РП гр. Нови пазар. В същите липсват данни за 

извършени административни нарушения на ИК, поради което РИК Шумен реши: 

Оставя същите за сведение.  
 

Гласуване:  
  

         ПРЕДСЕДАТЕЛ 
     ЗАМ.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

    
Василина Иванова Кънчева          За 
Георги Петков Иванов                   За 
 

  
ЗАМ.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Светлена Бъчварова                     За 

ЧЛЕНОВЕ:    Мариела Любчева Великова       За 

    Виолета Русинова Вълчева          За 

    Дилян Росенов Нанев                   За 
   Иван Асенов Найденов                 За 

    Десислава Стоянова Василева     За 
       

 



 
 
 
 

По точка 3 от дневния ред, Председателят на РИК докладва, Изпратени по 

компетентност материали по преписка № 317/2017 по описа а НПРП във връзка със 

сигнал с вх. № 145/17.03.2017г. на РИК Шумен подаден от Юсеин Шакир Юсеин.  
След като се запозна с приложените доказателства по преписката и сигнал вх.№ 

145/17.03.2017г., РИК - Шумен намира същия за допустим, като подадена от лице 

имащо право и интерес, а разгледана по същество за недоказан и неоснователен, поради 

следните съображения: 
  РИК Шумен, счита, че липсват конкретни данни, които да сочат за извършено 

нарушение на изборното законодателство, изразяващо се в агитация на турски език. 
 От обективна гледна точка не е възможно РИК Шумен при подадения сигнал на 

17.03.2017г. да установи чрез проверка на място евентуално нарушение на правилата на 
ИК. След последващото обсъждане, с което оставя сигнала без уважение като 

неоснователен и недоказан, Председателят на РИК подложи проекта на поименно 

гласуване. 
 
Гласуване:  
  

         ПРЕДСЕДАТЕЛ 
     ЗАМ.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

    
Василина Иванова Кънчева          За 
Георги Петков Иванов                   За 
 

  
ЗАМ.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Светлена Бъчварова                     За 

ЧЛЕНОВЕ:    Мариела Любчева Великова       За 

    Виолета Русинова Вълчева          За 

    Дилян Росенов Нанев                   За 
   Иван Асенов Найденов                 За 

    Десислава Стоянова Василева     За 
       

 
В резултат на това гласуване РИК Шумен взе Решение № 143 от 30.03.2017г.  

 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.  
 
Председател:  
 

Зам.председател: 

 


