
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 32 - 2131 МИ 

Смолян, 27 октомври 2019 г. 
 

Днес 27 октомври 2019 г., 19:00 часа се проведе заседание на ОИК – 

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

 

На заседанието присъстват 11 членове:  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

Симеон Атанасов Велинов 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Емилова Бенкова 

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 

 

Станислав Анастасов Карагяуров 

Андрей Емилов Петев 

 

 

отсъстват: Галя Валентинова Русева и Елица Валентинова Маринова. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

1. 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. 

2. Получен сигнал в ОИК – Смолян с вх. № 151/27.10.2019 г. от Ефрем 

Велинов и Димитрина Павлова, упълномощени представители на ПП 

ГЕРБ. 
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По точка първа: 

 

В ОИК – Смолян е постъпила информация, че в Секция № 213100083 – с. 

Турян, зам. председателят Христо Янков Перпериев 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 установи, че са налице 

обективни причини за служебно назначаване на нов член в СИК № 213100083 – 

Незабравка Миткова Петева, от квотата на ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ. 

 

 

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 Христо Янков Перпериев в състава 

на СИК № 213100083. 

 

2. АНУЛИРА издаденото удостоверение на освободения член в състава на 

СИК № 213100083. 

 

3. НАЗНАЧАВА Незабравка Миткова Петева и ИЗДАВА удостоверение на 

същата. 

 

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: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

По точка втора: 

 

В сигнала се твърди, че днес на 27.10.2019 г. в СИК № 213100006 - 

Областно пътно управление, бул.“България“ №79, е констатирано следното: при 

извършена проверка от председателя на СИК, същият е установил, че Филип 

Зарков Маринов - член на СИК, при работа с избирателния списък и при 

упражняване правото на глас на 37 броя избиратели фигуриращи в 

избирателния списък, с който той е разполагал и следвало коректно и правилно 

да вписва и отразява всички задължителни реквизити в него, не е отразил и 

вписал номерата на личните им карти/зелени паспорти. Според 

жалбоподателите е допуснато нарушение на изборните правила, като това 

указва пряко влияние на върху изборния процес. 

  

След проведен телефонен разговор от страна на ОИК – Смолян с 

председателя в избирателна секция №213100006 - Областно пътно управление – 

Смолян, се установи, че в списъка на гласуващите лица са вписани 37 броя ЕГН 
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на гласували лица, като по отношение на тях не са отразени номерата на 

личните им карти, за което е съставен отделен протокол на СИК № 213100006. 

 

 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. УСТАНОВЯВА процедурно нарушение, което не влияе на 

действителността на вота на избирателите. 

 

2. УКАЗВА на членовете на СИК № 213100006 стриктно да следят за 

спазването на Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборният 

кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници 

и кметове на 27 октомври 2019 г. при работа с Избирателен списък част I. 

 

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: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 19:25 часа. 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

СЕКРЕТАР:      

ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 


