
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 18 - 2131 МИ 

Смолян, 08 октомври 2019 г. 
 

Днес 08 октомври 2019 г., 17:00 часа се проведе заседание на ОИК – 

Смолян, в зала 211, в сградата на Община – Смолян.  

 

На заседанието присъстват 13 членове:  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

Симеон Атанасов Велинов 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Зоя Емилова Бенкова 

Иван Михайлов Райков 

 

СЕКРЕТАР:  Емилиян Здравков Бакърджиев 

 

ЧЛЕНОВЕ:   

 

Златко Славчев Карамучев 

 

Малинка Минчева Кордова 

 

Василка Димитрова Гатешка 

 

Маргарита Георгиева Солакова 

 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

 

Галя Валентинова Русева 

 

Станислав Анастасов Карагяуров 

Елица Валентинова Маринова 

Андрей Емилов Петев 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

1. Сигнал от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“. 

2. Промени в състави на СИК на територията на община Смолян, в 

изборите за кметове, за общински съветници на 27 октомври 2019 год. 

3. Определяне и упълномощаване на членове на ОИК - Смолян за 

осъществяване на контрол при получаването, транспортирането и  
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съхранението на хартиените бюлетини при провеждане на изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

 

 

 

По точка първа: 

 

В ОИК-Смолян с вх. № 42/03.10.2019 г. е постъпил сигнал от Коалиция 

„БСП за БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Рабие Лютвие Кьосева с оплаквания, 

че на 03.10.2019 г. около 08.00 ч. в детска градина “Синчец“ гр. Смолян е 

констатирано, че деца разпространяват стикери с обозначение на ПП „ГЕРБ“. 

Според г-жа Кьосева, тези действия  представляват грубо нарушение на 

предизборните правила, относно поставянето и разпространението на 

агитационни материали, както и на изрична заповед  издадена от  МОН от 

19.10.2016 г. на основание чл. 11 от Закона за предучилищното и училищното 

образование. 

С писмо вх. № 1674 от 03.10.2019 г. ОИК – Смолян е изпратила сигнала 

до Районна прокуратура Смолян за проверка и предприемане на съответните 

действия по компетентност.   С  писмо изх. № 1674 /07.10.2019 г. на 

Районна прокуратура-Смолян в ОИК –Смолян  е постъпило Постановление за 

отказ да се образува досъдебно производство и прекратяване на преписка 1674 

от 2019г. по описа на РП Смолян, поради липса на данни за осъществен състав 

на престъпление от общ характер и в частност такова по Раздел ІІІ от Глава 

трета на НК – престъпление против политическите права на гражданите. В 

Постановлението е посочено, че в хода на извършената проверка са снети 

обясненията на директорката на детска градина „Синчец“ – Юлия Гавазова и 

помощник  възпитателя в заведението - Стефка Лазарова, която е била  на 

работа на 03.10.2019 от 7:30 до 16:00 часа и е осигурила пропускателния режим  

в детската градина. В обясненията и на двете служителки се посочва, че както 

при сутрешния прием на децата, така и през целия ден не са видели и не са 

установили дете от детската градина, което да притежава или разпространява 

стикери на политическа партия.  

С оглед на събраните доказателства по случая ОИК Смолян, не установи 

нарушение на предизборните правила. 

С оглед горното  на основание чл. 87, ал. 1,  т. 1 и т. 22 от Изборния 

кодекс, Общинска избирателна комисия - Смолян 

Р Е Ш И: 

1. Не установява нарушение на предизборните правила. 

2. Оставя сигнал с вх. № 42/03.10.2019 г. подаден от Коалиция „БСП за 

БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Рабие Лютвие Кьосева без уважение, 

като недоказан и неоснователен. 

 

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорва в 

тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по 

реда на чл. 88 от ИК. 

Гласували както следва: 

 

ЗА предложението: 13 членове  
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ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка втора: 

 

Във връзка с постъпило писмо от кмета на община Смолян с вх.№ 

46/07.10.2019 г. относно предложение за промяна в съставите на секционни 

избирателни комисии на територията на община Смолян.  Към писмото са 

приложени: 

а) Предложение от ПП ГЕРБ за промяна в съставите на СИК 

№213100048;   

б) Заявление за оттегляне от член на СИК;  

в) Удостоверения за назначаване в СИК; 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89, ал. 1, чл. 91, 

ал. 11 от Изборния кодекс, ОИК – Смолян 

Р Е Ш И: 

1. Освобождава назначения член в състава на СИК №213100048 - на 

територията на община Смолян, като на негово място назначава 

новопредложения член съгласно Приложение 1. 

2. Анулира издаденото удостоверение на освободения член в състава на 

СИК. 

3. Да се издаде удостоверение на новоназначения член на СИК. 

 

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорва в 

тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по 

реда на чл. 88 от ИК. 

Гласували както следва: 

 

ЗА предложението: 13 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка трета: 

На основание на чл.87, ал.1, т.1 и т.9 предложение второ от Изборния Кодекс, 

ОИК – Смолян  

Р Е Ш И : 

 Определя и упълномощава членове на ОИК – Смолян, които да осъществяват 

контрол при получаването, транспортирането и съхранението на хартиените 

бюлетини при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 

27 октомври 2019 г., както следва: 

1. ЗОЯ ЕМИЛОВА БЕНКОВА – зам.председател; 

2. ЕМИЛИЯН ЗДРАВКОВ БАКЪРДЖИЕВ – секретар; 

3. ЗЛАТКО СЛАВЧЕВ КАРАМУЧЕВ – член; 

4. ЕЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА – член; 
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Със следните права: 

 Да присъстват на приемането на бюлетините; 

 Да подпишат приемо–предавателния протокол за приемане на 

бюлетините; 

 Да запечатат, с ленти, подписани от всички членове на ОИК - Смолян, 

подпечатани с нейния печат и отразяване върху лентата на датата и часа 

на поставяне на лентата, удостоверено с подписите на двамата 

упълномощени членове, присъствали на приемането на бюлетини за 

община Смолян. 

 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му 

пред Централната избирателна комисия. 

 

Гласували както следва: 

 

ЗА предложението: 13 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 18:00 часа. 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

СЕКРЕТАР:      

ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 


