
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 31 - 2131 МИ 

Смолян, 27 октомври 2019 г. 
 

Днес 27 октомври 2019 г., 13:20 часа се проведе заседание на ОИК – 

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

 

На заседанието присъстват 12 членове:  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

Симеон Атанасов Велинов 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 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 

 

 

отсъства: Зоя Емилова Бенкова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

1. Получена жалба в ОИК – Смолян с вх. № 142/27.10.2019 г. от Салих 

Аршински, упълномощен представител на ПП Движение за права и 

свободи.  
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2. Получена жалба в ОИК – Смолян с вх. № 144/27.10.2019 г. от МК 

„Новото Време“ представлява на от Анастас Караджов. 

3. Получен сигнал в ОИК – Смолян с вх. № 145/27.10.2019 г. от Милко 

Иванов Гавазов, упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“. 

4. Получени жалби в ОИК – Смолян с вх. № 146/27.10.2019 г. от Милен 

Руженов Журналов, упълномощен представител на ПП Движение за 

права и свободи и вх. № 147/27.10.2019 г. от Анастас Караджов, 

упълномощен представител на МК „Новото Време“. 

5. Получен сигнал в ОИК – Смолян с вх. № 148/27.10.2019 г. от Милко 

Иванов Гавазов, упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“. 

6. Получен сигнал в ОИК – Смолян с вх. № 150/27.10.2019 г. от Рабие 

Лютвиева Кьосева, пълномощник на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. 

По точка първа: 

 

В жалбата са представени твърдения, че са постъпили множество сигнали от 

членове на СИК, че не са били уведомени за деня и часа на получаване на 

изборните книжа и материали, както и за подреждането на изборните 

помещения за гласуване.  

 

Навеждат се твърдения, че във връзка с решение на ЦИК 659 – 

МИ/23.08.2019 г. е предвидено за получаването на изборни книжа и материали, 

и за подреждането на помещенията за гласуване да се изплаща допълнително 

възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участник. 

 

В жалбата са поставените следните въпроси: 

 

1. „ОИК – Смолян уведомила ли е целите състави на СИК за датата и 

часа на получаване на бюлетините и другите изборни книжа и материали, 

както и за подреждане на помещението за гласуване, тьй като поради 

решението на ЦИК, всеки участвал би следвало да получи възнаграждение?“ 

2. „Ако ОИК- Смолян е уведомила целите състави на СИК, по какъв начин 

се е получило това ? Моля да приложите доказателство.“ 

3. „Ако уведомяването е станало чрез председателите на СИК, моля да 

предоставите информация, че последните са изпълнили задълженията си, 

възложени им от ОИК?„ 

 

С оглед 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 
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„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 обучението 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).“  

 

5. ОИК – Смолян е уведомила участниците в обучението за датата и часа на 

получаване на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за 

подреждане на помещението за гласуване. 

 

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 нарушения на изборните правила. 

2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 142/27.10.2019 г. от Салих 

Аршински, упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“. 

 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2867
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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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

По точка втора: 

 

В жалбата са представени твърдения за получени сигнали за нарушение по 

време на изборния процес в следните избирателни секции: 

 

1. В избирателна секция №13 „СМОЛЯН –МЕЛИОРАЦИИ ООД” не се 

допуска в помещението на секцията застъпника на МК “НОВОТО 

ВРЕМЕ“. 

2. В избирателна секция №16 „МЛАДЕЖКИ ДОМ” – председателят на 

СИК пита избирателите колко и какви бюлетини да им предостави за 

гласуване. 

3. В избирателна секция №3 „ОДЗ №6“ – на бюлетините се слагат по три 

печата и това нарушение води до забавяне на изборния процес, което 

отказва някои от избирателите да гласуват. 

4. Пред избирателна секция №34 „УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ ЖК 

ПЕТРОВИЦА“ е паркиран автомобил /бус/ облепен с агитационни 

материали на ДПС. 

5. Пред избирателна секция №38 „УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ 

ПЕТРОВИЦА“ – образец на таблото е отбелязан №55. 

6. Пред избирателна секция №11 „СПОРТНА ЗАЛА“ застъпник на ГЕРБ – 

ГАЛИНА СТЕФАНОВА РАЙЧЕВА провежда явна агитация. 

 

С оглед гореизложеното ОИК – Смолян извърши проверки по всяка 

точка от жалбата, като установи следното: 

 

1. След направена телефонна справка от страна на ОИК – Смолян със зам. 

председателя в избирателна секция № 213100013, се установи, че в 

помещението не е налагана забрана или ограничение на застъпника на МК 

„Новото време“ да присъства в секцията. 

 

2. След проведен телефонен разговор от страна на ОИК – Смолян с 

председателя в избирателна секция №213100016, на комисията е дадено 

указание да предлага бюлетини за всеки отделен вид избор, а избирателя сам да 

определи за кой избор да гласува. 

 

3. След проведен конферентен телефонен разговор от страна на 

присъстващите членове на ОИК – Смолян със секретаря на ЦИК – София, 

Севинч Солакова, от нейна страна бяха дадени следните указания по случая: 

„Гласуването да продължи с полагането на предвидените по закон два 

печата, както е и по Методически указания от ЦИК за СИК, като 

въпросните бюлетини върху които комисията е положила три печата, в 

случай че отговарят на  всички останали изисквания за 

ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ да се преброят заедно с останалите действителни 
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бюлетини, за които действия следва СИК №213100003 да вземе и нарочно 

решение“. 
 

4. След проведен телефонен разговор от страна на ОИК – Смолян с 

председателя на секция №213100034 се установи, че действително пред 

секцията е имало паркиран  автомобил /бус/ облепен с агитационни материали 

на ПП Движение за права и свободи, като към момента същият не е могъл да 

запали и след своевременната намеса на органите на МВР – Смолян той е бил 

преместен и не се намира на територията на избирателната секция. 

 

5. След проведен телефонен разговор от страна на присъстващите членове 

на ОИК – Смолян със зам. председател на секция №213100038 се установи, че 

при изписването върху бюлетината на надписа „ОБРАЗЕЦ“, същият е засегнал 

както наименованието на кандидатите, така и зоната за гласуване с 

квадратчетата в бюлетината, като зам. председателя изясни, че незабавно 

„ОБРАЗЕЦА“ на бюлетината е бил заменена с нов „ОБРАЗЕЦ“. 

 

6. За изложеното твърдение към жалбата не са приложени каквито и да е 

било доказателства, въпреки това сигнала следва да бъде изпратен по 

компетентност за проверка от органите на МВР отговарящи за охрана на СИК 

№213100011. 

 

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. По точка 1 от жалбата НЕ УСТАНОВЯВА НАРУШЕНИЕ и 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата в тази й част. 

2. По точка 2 от жалбата УКАЗВА на членовете на СИК №213100016 да 

предлагат на всички гласоподаватели в секцията бюлетини за всеки 

отделен вид избор, като и избирателя следва сам да реши за кой вид избор 

да гласува. 

3. По точка 2 от жалбата УКАЗВА на членовете на СИК №213100003:  

Гласуването да продължи с полагането на предвидените по закон два 

печата, както е и по Методически указания от ЦИК за СИК, като 

въпросните бюлетини върху които комисията е положила три печата, в 

случай че отговарят на  всички останали изисквания за 

ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ да се преброят заедно с останалите действителни 

бюлетини, за които действия следва СИК №213100003 да вземе и нарочно 

решение“. 

4. По точка 4 от жалбата УКАЗВА на членовете на СИК №213100034 да 

следят за спазването на реда пред и около избирателната секция. 

5. По точка 5 от жалбата УКАЗВА на членовете на СИК №213100038 да 

следят за спазването на реда пред и около избирателната секция. 

6. По точка 6 от жалбата УКАЗВА на членовете на СИК №213100011 да 

следят за спазването на реда пред и около избирателната секция. 
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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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

По точка трета: 

 

В сигнала са представени твърдения, че в секция №213100027 е постъпил 

сигнал от избирателя Радой Краев, че поставените в избирателната кабинка 

химикали – зацапват фиксирания от избирателя номер. При сгъване на 

бюлетината върху насрещната страна се отбелязва поставения знак, с което 

създава опасност бюлетината да бъде обявена за недействителна. Моли за 

незабавна проверка на поставените химикали, като евентуално да бъдат 

заменени с други. Моли също така, да се произнесат с решение относно 

бюлетините, върху които има такива отбелязвания. 

 

 След проведен телефонен разговор от страна на ОИК – Смолян с 

председателя в избирателна секция №213100027 Читалище – „Орфееви гори 

1870“, се установи, че на посоченото лице Радой Краев е предоставена нова 

бюлетина за изразяване на изборния вот. Поставените химикали в 

избирателната кабинка са били подменени с нови такива. 

 

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 нарушения на изборните правила. 

 

2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ получения сигнал в ОИК – Смолян с вх. № 

145/27.10.2019 г. от  Милко Иванов Гавазов, упълномощен представител 

на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. 

 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

По точка четвърта: 

 

В жалбите са представени твърдения, че в секция №213100035 гр. 

Смолян (Горно Влахово) Заведение в квартала, ул. „Цар Симеон“ №35, че в 
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процеса на протичане на изборния ден е установена липса на един брой 

бюлетина от кочана за избор на кмет на община.  

 

 След проведен телефонен разговор от страна на ОИК – Смолян с 

председателя в избирателна секция №213100035 гр. Смолян (Горно Влахово) 

Заведение в квартала, ул. „Цар Симеон“ №35 и извършена от негова страна 

проверка за поредността на контролните номера на бюлетините, се установи че 

НЕ ЛИПСВА бюлетина от кочана за избор на кмет на община Смолян. Същите 

са в хронологична последователност. 

 

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 нарушения на изборните правила. 

 

2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ получените жалби в ОИК – Смолян вх. № 

146/27.10.2019 г. от Милен Руженов Журналов, упълномощен 

представител на ПП Движение за права и свободи и вх. № 147/27.10.2019 

г. от Анастас Караджов, упълномощен представител на МК „Новото 

Време“. 

 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

По точка пета: 

 

В сигнала са представени твърдения, че в секция №213100026 е постъпил 

сигнал от кандидата за общински съветник Иван Френкев, че при гласуването с 

бюлетина за избор на кмет на общината, същата се отваря и става видим 

подадения глас на избирателя. Има сигнали, че това се случва и в други секции.  

 

 Съгласно решение № 1362 – МИ / 10.10.2019 г. на ЦИК – София, с което 

се определя начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера 

при гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г., като редът е следния: 

 

 

1. Член на секционната избирателна комисия (СИК) откъсва бюлетина за 

съответния вид избор в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. от кочана пред избирателя, показва я на избирателя, за да се 

увери, че е празна, и поставя печат на едно от местата на гърба на бюлетината. 

2. Членът на СИК сгъва бюлетината пред избирателя по следния начин: 

2.1. първо сгъва бюлетината по широчина, така че горният край да опира 

в сивата черта под последната листа, без да се закрива номерът на бюлетината и 
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перфорацията по ширина, които остават видими, а местата за полагане 

на печатите от СИК останат от външната видима страна; 

2.2. после сгъва бюлетината още веднъж по широчина, като номерът на 

бюлетината остане видим, а положеният печат остава от външната страна на 

бюлетината. 

3. Действията по т. 1 и 2 се повтарят за всяка бюлетина за всеки вид 

избор. 

4. Комисията препоръчва на избирателя, след като отбележи вота си 

върху бюлетините, да ги сгъне двукратно по този начин. 

5. Преди да излезе от кабината за гласуване, избирателят сгъва 

бюлетините по указания в т. 2 начин, така че да се вижда номерът, а положеният 

печат да остане видим от външната страна. 

6. Преди полагане на втори печат член на СИК сверява номера на всяка 

бюлетина с номера в кочана за съответния избор. Ако номерът в бюлетината 

съответства на номер в кочана, членът на СИК подпечатва повторно всяка 

бюлетина и, без да я разгъва, откъсва по перфорацията по дължина и полето с 

номера за пускане в непрозрачната кутия за отрязъците с номерата. Така 

оформените бюлетини се подават на избирателя да ги пусне в избирателната 

кутия. 

7. Указаният начин на сгъване е препоръчителен с цел запазване тайната 

на вота и се прилага и в случаите на произвеждане на втори тур за избор на 

кмет. 

 

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: 

 

УКАЗВА на членовете на СИК №213100026 стриктно да следят за 

спазването нормите заложени в Решение № 1362 – МИ / 10.10.2019 г. и 

Методическите указания на ЦИК – София. 

 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

По точка шеста: 

 

В сигнала е представено твърдение, че в секция №213100035 гр. Смолян 

(Горно Влахово) Заведение в квартала, ул. „Цар Симеон“ №35, към 10:30 часа е 

констатирано разминаване между броя на гласувалите и броя на използваните 

бюлетини. Настоява за проверка по случая. 

 

 След проведен телефонен разговор от страна на ОИК – Смолян с 

председателя в избирателна секция №213100035 гр. Смолян (Горно Влахово) 

Заведение в квартала, ул. „Цар Симеон“ №35 и извършена от негова страна 

проверка за поредността на контролните номера на бюлетините, се установи че 
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НЕ ЛИПСВА бюлетина от кочана за избор на кмет на община Смолян. 

Същите са в хронологична последователност. 

 

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 нарушения на изборните правила. 

 

2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ получения сигнал в ОИК – Смолян с вх. № 

150/27.10.2019 г. от Рабие Лютвиева Кьосева, пълномощник на Коалиция 

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. 

 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 13:50 часа. 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

СЕКРЕТАР:      

ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 


