
ЧАСТИЧНО ОСОБЕНО МНЕНИЕ: 

 

 

по решение № 28-НР от 27 януари 2013г., на Районна избирателна комисия – Силистра. 

на Мирослава Красимирова Червенкова – председател на РИК – Силистра и Грета 

Миленова Димова – член на РИК – Силистра. 

 

 Мотивираме частичното си особено мнение по Решение № 28-НР от 27 януари 

2013г., на Районна избирателна комисия – Силистра във връзка с изложени 

предположения  за извършени нарушения в постъпило в РИК – Силистра възражение с 

входящ № 197/27.01.2013г., само в частта по т. 1 и т. 3. 

 Възражение с входящ № 197/27.01.2013г. на РИК – Силистра е подадено от 

„членове на СИК №186, с. Проф. Иширково”. В същото се твърди, че: 

1. е извършено дублиране на имена от списъка в подвижна секция в с. Проф. 

Иширково и основния избирателен списък в избирателна секция 186; 

2.  са подадени заявления за гласуване в подвижна секция, без знание на лицата и 

техните подписи(или пълномощни затова); 

3.  три лица с експертно решение, подали в срок заявление за гласуване с подвижна 

урна са лишени от право да гласуват с подвижна избирателна поради изтекъл 

срок на ТЕЛК решението. 

Видно от възражението, подателите му не са посочили своите имена. Под 

възражението са положени пет броя подписи с неизвестен автор, като са оставени два 

броя празни полета. В този смисъл е безпредметно препращането на възражението до 

РП – Силистра, тъй като съгласно чл.209 от НПК анонимните съобщения не са законен 

повод за започване на разследване. 

На следващо място със свое Решение №  7 – НР/27 декември 2012г. РИК – 

Силистра формира единни номера на избирателните секции в отделните общини в 

област Силистра за произвеждане на национален референдум  на 27 януари 2013г., като 

за община Силистра, в чиито обхват попада с. Професор Иширково от секция с номер 

20 31 00 101  до секция с номер 20 31 00 193, включително, т.е. не е формирана секция 

под номер 186.  

Възражението не е подадено лично от лице, легитимирало се като член на СИК 

на територията на област Силистра, а е внесено на ръка от представител на ПП „БСП” – 

Силистра, Нели Стоянова Стоилова.  



Предвид изложеното намираме, че възражението не следва да се разглежда от 

РИК – Силистра, нито да се препраща до РП – Силистра. 

На следващо място следва да отбележим, че друг член на РИК – Силистра – 

Васил Стоянов Узунов е посетил избирателните секции в с. Професор Иширково на 

27.01.2013г. в следобедните часове (около 15.30 – 16.00 часа) в качеството си на член на 

РИК – Силистра и на зададения от него въпрос към членовете в двете секционните 

комисии на територията на с. Професор Иширково дали имат проблеми и нормално ли 

протича деня на референдума не е получил сигнал за нередности и нарушения на 

ЗПУГДВМС и ИК. 

 

 

Мирослава Красимирова Червенкова – председател на РИК – Силистра  

 

 Грета Миленова Димова – член на РИК – Силистра. 

 

 

 


