
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 41 - 2131 МИ 

Смолян, 03 ноември 2019 г. 
 

Днес 03 ноември 2019 г., 19:10 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 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

1. Получен сигнал в ОИК – Смолян с вх. № 197/03.11.2019 г. от Ефрем 

Велинов и Димитрина Павлова, упълномощени представители на ПП 

ГЕРБ. 

2. Жалба от упълномощен представител на ПП ДПС. 

По точка първа: 

 

В сигнала се твърди, че днес 03.11.2019 г. в СИК № 213100008 – гр.Смолян, бул. 

„България“ №80, читалище „Христо Ботев-1981“ в 15.40 часа в предизборни 

щаб на ПП ГЕРБ е постъпила сигнал, че в кабината за гласуване на СИК № 

213100008 е поставен химикал, пишещ с черен цвят, с който гласоподавателите 

попълват предоставените им бюлетини. 

 

 Във връзка с гореизложеното ОИК – Смолян незабавно се свърза с 

председателя и секретаря на СИК № 213100008, като им указа стриктно да 

следят за спазване на изискването в помещението за гласуване да има химикал, 

пишещ със син цвят, с които гласоподавателита да упражняват вота си. 

 

 Във връзка с възникналото нарушение ОИК – Смолян се свърза с 

представители на всички секционни избирателни комисии на територията на 

община Смолян, с указание периодично превантивно да извършват проверка на 

химикалите в помещенията за гласуване и стриктно да следят за спазване на 

всички изисквания заложени в Методическите указания на ЦИК за СИК. 

 

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

Общинска избирателна комисия – Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

УКАЗВА на членовете на всички секционни избирателни комисии на 

територията на община Смолян, периодично превантивно да извършват 

проверка на химикалите в помещенията за гласуване и стриктно да следят за 

спазване на всички изисквания заложени в Методическите указания на ЦИК за 

СИК, включително и това в помещението да се гласува с химикал, пишещ със 

син цвят. 

 

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 втора: 

 

В ОИК-Смолян е постъпила жалба  с вх. № 198/03.11.2019 г. от 

пълномощника на ПП „Движение за права и свободи“ – Салих Аршински,  в 

която са изложени твърдения че в СИК 213100049, находяща се в село Виево, 
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община Смолян, с решение на ОИК Смолян №138/31.10.2019 г. е заменен 

член на СИК в село Виево, а именно Добри Тодоров Узунов е заменен с 

Николета Евтимова Сиракова. Наред с това според жалбоподателя г-жа 

Николета Евтимова Сиракова е регистрирана от НФСБ за кандидат за общински 

съветник в изборите за общински съветници на територията на община Смолян 

проведени на 27.10.2019 г. 

  

Жалбоподателя е отправил искане до ОИК Смолян новоназначеният член 

на СИК № 213100049 - Николета Евтимова Сиракова, да бъде отстранена от 

състава на комисията. 

  

Във връзка с гореизложеното ОИК Смолян извърши проверка относно 

наведените твърдения, като установи че съгласно нормата на чл. 66, ал. 1, т. 2 

във връзка с чл. 96 от Изборния кодекс: „ чл. 96 - За членовете на секционната 

избирателна комисия се прилагат ограниченията по чл. 66.“; „чл. 66. (1) 

Докато заема длъжността си, член на районна избирателна комисия не може 

да бъде: на изборна длъжност в държавен или местен орган“. 

  

В тази връзка, видно от Решение № 132 - 2131 МИ / 28.10.2019 г. на 

ОИК-Смолян, е че г-жа  Николета Ефтимова Сиракова не е избрана за общински 

съветник при произвеждането на изборите за общински съветници на 

територията на община Смолян проведени на 27.10.2019 г., поради което тя не 

се намира в хипотезата на несъвместимост предвидена в чл. 96, във връзка с чл. 

66, ал.1, т.2 от ИК. 

 

 С оглед горното на основание чл. 87, ал. 1,  т. 1 и т. 22 и чл. 96, във 

връзка с чл. 66, ал.1, т.2 от ИК, Общинска избирателна комисия – Смолян 

   

Р Е Ш И: 

 

1. НЕ УСТАНОВЯВА нарушения на изборните правила. 

 

2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба  с вх. № 198/03.11.2019 г. от 

пълномощника 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: 13 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 19:30 часа. 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

СЕКРЕТАР:      

ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 


