
ОСОБЕНО МНЕНИЕ 

на Теодора Салагьорова – член на РИК 26 

  

Към Протокол № 16 от 04 ноември от заседание на Районна избирателна комисия 26 – 
София област проведено на 04.11.16 г.  

Представям възраженията си срещу записаното в т.4 и т.5 от Протокол 16 на РИК 26, тъй 
като не отговаря на действителните изказвания направени по време на заседанието на 
Районната комисия.  

По т. 4 при разглеждането на жалба с вх. №1/02.11.2016 г. в регистъра на 
жалбите/сигналите на Районна избирателна комисия 26 София област, подадена от 
Стоян Иванов Шиеков е записано, че съм заявила, че „счита жалбата за неоснователна в 
цялата й част и предложи  диспозитив :  оставя без уважение жалбата на Стоян Шиеков“. 
Записаното не отговаря на даденото от мен становище по жалбата. По жалбата считам, 
че не следва да бъде уважена молбата на Стоян Шиеков да не бъде назначаван за 
председател на СИК 10  в с. Петрич, Община Златица, тъй като до РИК изобщо не е 
постъпило искане за назначаването на Стоян Шиеков като председател на СИК. 
Приемането на решение касаещо бъдещо несигурно събитие не е в правомощията на 
РИК, още повече че приемането на подобно решение може да лиши КП „Патриотичен 
фронт – НФСБ и ВМРО“ от председателското място в СИК 10, което ще наруши квотния 
принцип одобрен от РИК по методика на ЦИК. Относно допълнителните факти в 
жалбата, по които РИК не е компетентна да се произнесе направих предложение да 
бъдат изпратени на Районната прокуратура, в чиито район е Община Златица. Това мое 
предложение също не фигурира в протокола съставен от председателя на РИК 26 – Явор 
Саздов. Жалбата бе докладвана от председателя Явор Саздов, който не даде подробни 
разяснения за съдържанието й. След внимателно запознаване с текста й, се установява, 
че проблема във въпросната секция е възникнал след телефонен разговор на 
председателя Явор Саздов със Стоян Шиеков като представител на КП “Патриотичен 
фронт - НФСБ и ВМРО“ за община Златица. В жалбата се твърди, че Явор Саздов е подвел 
Шиеков, че председателят на секция 10 от квотата на ПФ е съгласен да бъде назначен в 
тази секция. Тези твърдения ни бяха спестени при докладване на жалбата. 

По т. 5 на протокола дневния ред бе допълнен с предложение за взимане на решение 
за определяне на членове на РИК, които съвместно с определените от кметовете 
служители на ОА да раздават, подпечатват и подписват изборните книжа и материали. 
В протокола е отразено, че съм „изчела“ общините и часовете, в които ще се предават 
изборните книжа и материали, което отново не отговаря на истината. Предложих проект 
на решение, който бе прието от РИК 26 под номер 125. 

Теодора Салагьорова   

  

          

 


