
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 20 - 2131 МИ 

Смолян, 14 октомври 2019 г. 
 

Днес 14 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. Определяне на подходящи помещения за гласуване на избиратели с 

увредено зрение или със затруднения в придвижването, при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 

насрочени за 27.10.2019 г. 
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2. Промени в състави на СИК на територията на община Смолян, в 

изборите за кметове, за общински съветници на 27 октомври 2019 год. 
3. Сигнал от инж. Христина Сбиркова Канавос. 

 

По точка първа: 

 

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

ДЛ009692/11.10.2019 г. относно определяне на подходящи помещения за 

гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в 

придвижването, при произвеждане на изборите общински съветници и за 

кметове, насрочени за 27.10.2019 г. и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 11 от 

ИК във вр. с чл. 10 и чл. 234, ал. 1 и 2 от ИК, ОИК – Смолян  

Р Е Ш И : 

1. Определя секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването, както следва:  

 

 с. Момчиловци - избирателна секция № 21 31 00 046 –Читалище 

„Светлина- 1925“,I- ви етаж , туристически информационен център , 

ул. „Елица“ №7 ;  

 с. Смилян, - избирателна секция № 21 31 00 069 – Читалище „Асен 

Златаров  -1927”, ул. „Бреза” № 18. 

 

Решенията на общинската избирателна комисия може да се оспорват 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 втора: 

 

Във връзка с постъпили писма от кмета на община Смолян с вх. № 

69/11.10.2019 г. и вх. № 80/14.10.2019 г.  относно предложения за промяна в 

съставите на секционни избирателни комисии на територията на община 

Смолян.  Към писмата са приложени: 

 

 Предложения от ПП ГЕРБ за промяна в съставите на СИК; 

 Предложения от ПП Движение за права и свободи за промяна в съставите 

на СИК; 

 Предложение от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за промяна в съставите на 

СИК; 

 Заявления за оттегляне на назначени членове на СИК; 

 Удостоверения на назначените членове на СИК. 
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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  назначените членове в съставите на СИК на територията 

на община Смолян, като на тяхно място назначава новопредложените 

членове съгласно Приложение 1. 

 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените  членове  в състава 

на СИК. 

 

3. Да се издадат удостоверение на новоназначените членове  на СИК. 

 

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорват 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: 

 

В ОИК-Смолян с вх. № 67/11.10.2019 г. е постъпил сигнал от инж. 

Христина Сбиркова Канавос, с което уведомява ОИК – Смолян, че на 10.10.2019 

г.  в кв. Райково, гр. Смолян срещу супер маркет „Крес“ се раздават брошури 4-

5 вида, фанелки  с апликации на ПП ГЕРБ, шапки, химикалки, което според 

жалбоподателката, представлява купуване на гласове от Николай Мелемов. В 

жалбата е описано, че на посочената дата и място е присъствал г-н Мелемов и 

юриста на общината, които са задължили общински служители да гласуват за 

ПП ГЕРБ. Към жалбата е приложен снимков материал – 3 бр. снимки.  

С писмо с изх.№ 71/11.10.2019 год. жалбоподателката е поканена в ОИК 

– Смолян на 14.10.2019 год. в 13:00 часа в стая 211 в Общинска администрация 

Смолян да изложи допълнителни факти и обстоятелства по изнесеното в 

жалбата й. 

На посочения ден и час г-жа Христина Сбиркова Канавос посети на 

място ОИК – Смолян в стая 211 в сградата на  Общинска администрация 

Смолян и същата беше изслушана от представители на работната група по 

разглеждане на жалби и сигнали на ОИК – Смолян. Г-жа Сбиркова обясни, че 

пари не са давани, но според нея раздаването на  брошури, фанелки /тениски/  с 

апликации на ГЕРБ, шапки, химикалки, представлява купуване на гласове.  

С оглед на гореизложеното ОИК Смолян установи, че липсват 

доказателства за купуване на гласове и задължаване на общински служители да 

гласуват по определен начин. 

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал.1 от ИК „По време на 

предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните 
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комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и 

други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се 

отбелязва от чие име се издава.“ 

Във връзка с гореизложеното ОИК - Смолян взе в предвид, че сигнала е 

подаден при наличие на правен интерес, поради което същата е допустим, но 

разгледан по същество е неоснователен, поради изложените по-горе 

съображения и поради липса на доказателства в подкрепа на наведените от 

жалбоподателката твърдения. Наред с това ОИК не намира основания за 

изпращане на сигнала за проверка в Районна прокуратура Смолян. 

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. № 67/11.10.2019 г. подаден от инж. Христина 

Сбиркова Канавос 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  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 18:15 часа. 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

СЕКРЕТАР:      

ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 


