
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 30 - 2131 МИ 

Смолян, 27 октомври 2019 г. 
 

Днес 27 октомври 2019 г., 09:30 часа се проведе заседание на ОИК – 

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

 

На заседанието присъстват 7 членове:  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

Симеон Атанасов Велинов 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Михайлов Райков 

 

СЕКРЕТАР:  Емилиян Здравков Бакърджиев 

 

ЧЛЕНОВЕ:   

 

Златко Славчев Карамучев 

 

Малинка Минчева Кордова 

 

Маргарита Георгиева Солакова 

 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

 

 

отсъства: Зоя Емилова Бенкова, Василка Димитрова Гатешка, Галя 

Валентинова Русева, Станислав Анастасов Карагяуров, Елица Валентинова 

Маринова, Андрей Емилов Петев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

1. Получени в ОИК – Смолян жалби с вх. № 140/27.10.2019 г. и вх. № 

141/27.10.2019 г. от Салих Аршински, упълномощен представител на ПП 

Движение за права и свободи.  

2. Промени в състава на СИК на територията на община Смолян, в изборите 

за общински съветници, кмет на община Смолян и кметове на кметства 

на територията на община Смолян на 27.10.2019 г. 

По точка първа: 

 

В жалбите по същество са изложени оплаквания от секретари в секционни 

избирателни комисии с. Търън и с. Кутела, че не са били уведомени за 

получаването на изборните книжа и материали на 26.10.2019 г. Във връзка с 

това жалбоподателят моли ОИК – Смолян да разпореди ревизия на изпратените  
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и получените документи в СИК с. Търън и в СИК с. Кутел, в 

присъствието на представител на ОИК и съответните секретари на комисии.  

 

 Във връзка с гореизложеното ОИК Смолян взе предвид следните 

обстоятелства:  

 

1. С писмо на община Смолян с изх. № ДЛ009693/11.10.2019 г. до 

упълномощените представители, всички политически партии, в това число и до 

ПП „Движение за права и свободи“, са уведомени, че на 18.10.2019 г. (петък) в 

сесийна  зала на Общинска администрация Смолян, ще се проведе обучение на 

членовете на СИК на територията на Община Смолян, за провеждането на 

избори за общински съветници и кметове насрочени за 27.10.2019 г. Видно от 

разписка за получен документ, същото е получено и от представител на ПП 

„Движение за права и свободи“ – Милен Ружинов Журналов на 11.10.2019 г. 

15:45 ч., което обстоятелство е удостоверено с негов подпис. Отделно от това 

информация за провеждане на обучението на членовете на СИК е публикувана и 

на сайта на Община Смолян: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2867.  

 

2. На 18.10.2019 г. (петък) е проведено обучение на всички 89 секционни 

избирателни комисии (СИК) на територията на Община Смолян, на което 

подробно е разяснена информация за получаването на изборните книжа на 

26.10.2019 г. и за провеждането на изборите в изборния ден на 27.10.2019 г.  

 

3. След направена справка за присъстващите на обученвието в списъка на 

представителите на СИК, се установи че от страна ПП „Движение за права и 

свободи“ от общо 91 бр. представители на проведеното обучение на 18.10.2019 

г. (петък) са присъствали само 8, като в тази връзка представителите на ПП 

„Движение за права и свободи“ е следвало да проявят заинтересованост относно 

получаването на изборните книжа и материали в предизборния ден. 

 

4. Съгласно нормата на чл. 215, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК): 

„Председателят на секционната избирателна комисия, съответно на 

подвижната секционна избирателна комисия, определен от районната или 

общинската избирателна комисия неин член и кметът на общината, 

района или кметството или определено от него със заповед длъжностно 

лице от общинската администрация подписват протокол за предаването и 

приемането на избирателния списък, съответно на списъка за гласуване с 

подвижна избирателна кутия, и протокол за предаването и приемането на 

изборните книжа и материали по ал. 1, т. 1, 2, 4 – 14, съответно по ал. 1, т. 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 и 14 и ал. 3, т. 2 и 3. В случай на неявяване на 

председателя на секционната избирателна комисия, съответно на 

подвижната секционна избирателна комисия, изборните книжа и 

материалите се получават и протоколите се подписват от заместник-

председателя на комисията. Протоколите се съставят и подписват в три 

еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна комисия, за 

районната или общинската избирателна комисия и за общината (района – в 

градовете с районно деление).“ 

   

С оглед гореизложеното и 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 нарушения на изборните правила. 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2867
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2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби с вх. № 140/27.10.2019 г. 

и вх. № 141/27.10.2019 г. от Салих Аршински, упълномощен 

представител на ПП „Движение за права и свободи“. 

 

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: 7 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

По точка втора: 

 

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК на територията на община 

Смолян, в изборите за общински съветници, кмет на община Смолян и кметове 

на кметства на територията на община Смолян на 27.10.2019 г. 

 

В ОИК Смолян е постъпила информация, че в Секция № 213100057, 

находяща се в село Селище, община Смолян, член на комисията – Павел 

Атанасов Чочков от квотата на ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ не се е явил в 07:00 

ч. за откриване на секцията и за осъществяване на правомощията си като 

длъжностно лица в секционната избирателна комисия поради семейни причини. 

 

Във връзка с гореизложеното ОИК Смолян установява, че са налице 

обективни причини за служебно назначаване на нов член в СИК № 213100057 

предложен от квотата на същата политическа формация, а именно от квотата на 

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ. 

 

От пълномощник на ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ е постъпило 

удостоверението на ОИК Смолян за назначен члена на СИК (за анулиране). 

 

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 - Павел Атанасов Чочков от квотата 

на ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ в състава на СИК № 213100057 на 

територията на община Смолян, като на негово място назначава 

новопредложения член – Трендафила Андреева Торутева. 

 

2. АНУЛИРА издаденото удостоверение на освободения член в състава на 

СИК № 213100057 в село Селище, община Смолян. 

 

3. ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК № 213100057. 

 

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. 
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Гласували както следва: 

 

ЗА предложението: 7 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 09:45 часа. 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

СЕКРЕТАР:      

ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 


