ПРОТОКОЛ № 21-НС/06.10.2014г

През първите часове на 06.10.2014г. РИК Перник проведе извънредно спешно
заседание на РИК.
На заседанието присъствуваха всички членове на РИК Перник. Прекъснат бе процеса на
приемане на протоколите на СИК с изборните резултати .
За протоколчик бе определена Ст. Рударска
Заседанието се проведе при следния дн. ред.
1.Разглеждане на сигнали от наблюдател от сдружение”ГИСДИ” Мартин Ангелов
Лаков.
2.Разни.
По т.1
В. Петрова запозна членовете на РИК с постъпилите 2 сигнала на г-н Лаков и ги
прочете дословно в негово присъствие .
Първият сигнал е, че” при оброботката на протоколите на СИК в РИК-Перник
,председатели на СИК, които са оставени без представители на РИК,предават
протоколите няма и други членове на СИК.
Вторият сигнал с вх. № 15/06.10.2014г. се отнася до това , че според г-н Лаков при
предаване на протоколите от СИК в РИК-Перник, голяма част от чувалите с изборни
книжа не са били запечатени. Според г-н Лаков това е грубо нарушение на изборния
закон.
Обсъждането на подадените сигнали от г-н Лаков преминаха твърде оживено,по
първият сигнал се изказаха няколко членове на РИК, които определиха подадения
сигнал , като подвеждащ и неверен и неоснователен. РИК-Перник не допускал при
предавани на протоколите от СИК да присъстват само председателят на СИК. А когато
председателят на СИК влиза с придружител от РИК в залата за машинно обработване
на протоколите, другите 2-ма членове от СИК носещи документи(чувалите с изб.
книжа)изчакват председателя в коридора пред помещението т.е в никакъв случай,
нито един чувал с документи не е оставен без надзор и охрана.

На г-н Лаков бе зададен въпрос не е ли видял за няколко часа как се движат
представителите на СИК, както и защо е това множество от народ в коридора,познава
ли добре методиката и процеса на приемане и обработване на протоколите на СИК. На
този въпрос той не отговори.
По вторият сигнал, че се отварят чувалите с изборни книжа или не са запечатени
станаха следните разисквания.
Ст. Рударска –приемащ протоколи от СИК информира, че”да” наложило се е на СИК №1
от Община Земен да се отвори чувала с документите и изборните книжа поради
следната причина.
При приемането на протокола, тя констатира,че липсва 3 стр. от протокола.В комисията
настъпва смут и тревога.
Ст. Рударска информира В. Петрова –председател на РИК-Перник и иска разрешение
комисията, представлявана от председател, зам.председател и секретар да отворят
чувала да проверят да не би по погрешка да е останала липсващата страница от
протокола. В присъствие на В. Петрова и тримата членове на СИК чувалът е отворен,
направен е преглед , но не е открита липсващата страница, членовете на СИК
притеснително се замислят дали тази страница не е останала в принтера в края на
изборния ден. След консултации с охрана от МВР тримата членове на СИК се връщат в
изборното помещение и наистина откриват липсващата страница,комплектоват и
предавателния протокол отново е проверен с номерата на всяка страница и
съдържащите се данни и предаден за компютърна обработка по съответният ред.
Ст. Рударска попита какво точно е нарушението на изборния кодекс и какъв съвет би
дал лично г-н Лаков в такъв случай и какво би направил, ако бе председател или член
на РИК .
Д. Доев категорично посочи,че като приемащ протоколи от СИК има единични случай,
когато се налага, както обсъждане преди малко да се отварят чувалите, но това става
както при присъствието на членове на РИК, така и с представителите на СИК, след което
отново чувалът се запечатва и предподписва и подпечатва.
В този дух се изказаха и други членове на РИК. Предложено бе на г-н Луков да се
извини пред чакащите стотици хора за това,че заради извъредното заседание бе
прекъснат среднощно процеса на приемане и обработка на протоколите на СИК. Но той
това не направи.
Извинение пред чакащите уморени пратеници на СИК, каито бяха донесли протоколите
и изборните книжа направи Венета Петрова председател на РИК.
Прието бе следното решение :

РИК-Перник приема 2-та сигнала на г-н Мартин Ангеров Лаков –наблюдател от
сдружение”ГИСДИ” в изборите за НС от 05.10.2014г., като неоснователни.
Гласували”за”15 поименно и ”против”0
(Заседанието продължи след като бяха приети и обработени всички протоколи)
По т.2
РИК с решение единодушно ОПРЕДЕЛИ състава на комисията, която да предаде
материалите в ЦИК, а това са:
Венета Петрова-председател на РИК
Марияна Тонева-зам. председател на РИК
Надя Боянова-секретар на РИК
С това бе изчерпан дн. ред и заседанието закрито.
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