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РЕШЕНИЕ 
№ 172-МИ 

Средец, 25.10.2015 г.  
 
 

ОТНОСНО:Нарушение на реда за провеждане на изборите в СИК 02 06 00 012 
 
В Общинска избирателна комисия-Средец постъпи Сигнал №12/25.10.2015г, в който 

са посочени неправомерни действия на ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СИК в района на 
посочената секция в с. Богданово.  

По сведения на застъпника на МК „НФСБ и СЕК”-Гергана Тодорова, председателят 
на СИК в нарушение на ИК е изнесъл изборни материали от СИК до дома на жител на 
селото с цел да гласува, което представлява нарушение на ИК. 

 Общинска избирателна комисия – Средец извърши проверка на място, за която 
бе съставен Протокол от членове на ОИК-Средец във връзка с подадения сигнал за 
нарушение. 

Съгласно дадени обяснения от председателя на СИК –Димо Иванов Георгиев, 
целият състав на СИК без изключения, както и присъстващите наблюдатели са взели 
единодушно решение да дадат възможност на лицето Адам Иванов Димов-инвалид да 
упражни правото си на глас. За тази цел цялата комисия е изнесла от изборното 
помещение необходимите книжа и заедно с наблюдателите са отишли в дома на 
лицето. Същият е дал гласа си. 

След станалите разисквания и изказвания на членовете на ОИК-Средец, същите 
намират, че е налице нарушение на ИК, изразяващо се в изнасяне на изборни книжа 
извън изборното помещение. 

С оглед на обстоятелството, че изборния ден не е приключил и не е ясно дали така 
упражнения вот оказва влияние върху окончателния резултат от изборите 

Р Е Ш И: 

1.Отправя предупреждение на председателя на СИК 02 06 00 012 да се спазва 
задължителните указания на ЦИК, ОИК и разпоредбите на ИК. 

2. Копие от сигнала за допуснати нарушения да се изпрати на Районна 
прокуратура – Средец за извършване на проверка, относно изложеното в жалбата 
твърдение. 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на 
чл.88 от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна 
комисия. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Ирина Камбурова/ 
 
 
СЕКРЕТАР: 
/Станислава Джеджева/ 



 
 


