
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 18 

30.09.2022г. 

 

Днес,  30 септември 2022 г. се проведе заседание на Районна 

избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение № 1251 - НС  от 

12.08.2022г.  на ЦИК.   

На заседанието присъстваха:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Милчев Илиев  

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Любчева Великова  

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Николаев Стрелков  

СЕКРЕТАР: Ахмед Метинов Джамбазов  

ЧЛЕНОВЕ: Валентина Маринова Нейкова  

 Веселина Маринова Маринова  

 Ивалина Кирчева Димитрова  

  Карен Гарабед Гарабедян  

  Мария Велкова Василева  

 Милен Димитров Митев  

 Надежда Маринчева Върбева  

 Хатидже Сали Исуф  

 

На лице е необходимият кворум по чл. 70, ал. 3 от ИК.  Заседанието 

протече при следния дневен ред: 

1. Промени в състави на СИК и ПСИК в 30-ти избирателен район - Шумен. 

2. Промени в състави на СИК и ПСИК в 30-ти избирателен район - Шумен. 

 По точка 1 от дневния ред, Председателят на РИК предложи промени 

в състави на СИК и ПСИК в 30-ти избирателен район - Шумен. 

 

Председателят на комисията подложи предложението на поименно 

гласуване. 

 

Гласуване: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Милчев Илиев Против 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Любчева Великова Против 



ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Николаев Стрелков За 

СЕКРЕТАР: Ахмед Метинов Джамбазов Против 

ЧЛЕНОВЕ: Валентина Маринова Нейкова За 

 Веселина Маринова Маринова За 

  Ивалина Кирчева Димитрова За 

  Карен Гарабед Гарабедян Против 

  Мария Велкова Василева Против 

 Милен Димитров Митев За 

 Надежда Маринчева Върбева За 

 Хатидже Сали Исуф Против 

    

В резултат на това гласуване и на основание чл. 70, ал. 4 ИК, РИК 

Шумен взе Решение за отхвърляне № 114 от 30.09.2022 г. 

Мотиви: 

Мария Василева: Уважаеми колеги, гласувах против проекта за    

решение, поради следните причини: Считам, че не е изпълнен законовия и 

моралния смисъл на извършване на смяна на член на СИК, по следните причини: 

предложението на ПП „Продължаваме промяната“ е за смяна на ръководни 

членове на СИК – предимно председатели и секретари / 13 промени, от общо 17 

секции, а в община Никола Козлево – 17 промени  от общо 14 секции/. Тези 

масови смени могат да доведат до неявяване на някои от председателите, както 

в предизборния ден при получаване на материалите, така и в самия изборен ден. 

Така може да се препятства протичането на изборите. 

Ивайло Илиев : Уважаеми колеги, гласувах против проекта за    

решение, поради следните причини: С депозираното предложение се иска 

промяна на голяма част от членовете на СИК от ПП Продължаваме промяната на 

територията на общината. Сменят се всички ръководни органи от квотата на 

Политическата партия. Новите членове, председател, зам. председател и 

секретар не са преминали обучение от членове на РИК и от Сиела АД. Липсата 

на знания за изборния процес и умения за работа с устройствата за машинно 

гласуване ще доведе до сериозни затруднения, а в определени случай до 

осуетяване на процедурите по гласуване и отчитането на изборните резултатите 

пред РИК.  

Ахмед  Джамбазов: Уважаеми колеги, гласувах против проекта за 

решение, поради редица причини: На първо място заявлението за извършване 

промени в състава на СИК на територията на Община Венец е подадено от 

представител на ПП „Продължаваме промяната“ в 16:42ч. на 30.09.2022г. по 

електронна поща на РИК – Шумен т.е. по-малко от 24 часа преди раздаването на 

изборните книжа и материали на членовете на СИК на територията на Общ. 

Венец. Касае се за промени в съставите на 13 от общо 17 СИК. Разполагам с 



информация от г-жа Хатидже Исуф - член на РИК /отговорник за община Венец/, 

че членовете на СИК, които биват заменяни са с готовност да работят като такива 

и не знаеха причината, поради която ще бъдат заменени. Бяха проведени 

обучения от РИК – Шумен и дружеството СИЕЛА – Норма относно начина на 

провеждане на изборите от съставите на СИК, но заявените лица за замяна не са 

преминали такива обучения и съм сериозно обезпокоен от факта, че няма могат 

да се справят с произвеждането на изборите. Не на последно място е и факта, че 

заявените смени са за ръководните места в СИК, което допълнително ме 

обезпокоява във връзка с нормалното провеждане на изборите на територията на 

Общ. Венец и ефективното отчитане на резултатите. 

Карен Гарабед Гарабедян: Уважаеми колеги, гласувах против 

проекта на решение, тъй-като смятам, че предложението включва членове на 

СИК на ръководни постове, които не са преминали обучение от членове на РИК 

и представители на „Сиела Норма“, което е предпоставка за възникване на 

проблеми,  свързани с провеждането на изборния процес, коректното отчитане 

на резултатите, окомплектоването и предаването на изборните книжа и 

материали.  

Хатидже Исуф: Уважаеми колеги, гласувах против проекта за    

решение, поради следните причини: Подкрепям изцяло колежката Василева и 

мисля, че смените са поголовни, правят се в последния момент, както и факта, че 

предложените нови членове не са минали обучението, проведено от РИК и Сиела 

Норма на 28.09.2022 г. Днес бе направена и организация за утрешния ден за 

получаване на изборните книжа и материали от членовете на секционните 

комисии, които не знаят, че ще бъдат сменени. Мисля, че с това  предложение за 

смени в съставите на 13 СИК от общо 17, се цели саботиране на изборния процес 

в Община Венец. 

Мариела Великова: Мотивите ми да гласувам против са породени от 

факта, че промените са основно на ръководните длъжности в СИК, както и 

промени на всички членове предложени от тази политическа сила в една СИК. 

Същите не са преминали обучение от представител на РИК и на Сиела норма. В 

предходен РИК в който съм участвала имахме подобен случай, назначихме 

новите членове на СИК и това доведе до проблеми, като сгрешени протоколи, 

наложи се да събираме целите комисии да броят бюлетините и да попълват 

отново нов протокол, което води до проблеми и в нашата работа, както може да 

доведе и до забавяне на обработката на окончателните резултати и предаването 

на изборните книжа пред ЦИК. 

 

 По точка 2 от дневния ред, Председателят на РИК предложи промени 

в състави на СИК и ПСИК в 30-ти избирателен район - Шумен. 

 



Председателят на комисията подложи предложението на поименно 

гласуване. 

 

Гласуване: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Милчев Илиев За 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Любчева Великова За 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлин Николаев Стрелков За 

СЕКРЕТАР: Ахмед Метинов Джамбазов За 

ЧЛЕНОВЕ: Валентина Маринова Нейкова За 

 Веселина Маринова Маринова За 

  Ивалина Кирчева Димитрова Против 

  Карен Гарабед Гарабедян За 

  Мария Велкова Василева За 

 Милен Димитров Митев За 

 Надежда Маринчева Върбева За 

 Хатидже Сали Исуф За 

    

 

В резултат на това гласуване и на основание чл. 70, ал. 4 ИК, РИК 

Шумен взе Решение № 115 от 30.09.2022г.  

Мотиви: 

Ивалина Димитрова: 

Гласувах „против“ предложението за  Промени в състави на СИК и 

ПСИК в 30-ти избирателен район – Шумен по т.2 от дневния ред, поради 

следните съображения: 

 Считам, че направените предложения за смяна на съставите на СИК-

ове са направени след преминало обучение на членовете на секционните 

избирателни комисии, извършено от членове на РИК, както и проведено онлайн 

обучение от „Сиела“. С направените предложения за промени се застрашава 

изборния процес, поради непознаване на материята, както и решения на ЦИК от 

всички членове на комисията, допускане на грешки в протоколите от изборния 

ден. 

   

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.  

 

Председател:  

 

Секретар: 


