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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

 

ПРОТОКОЛ 
№20 

Смолян, 26 май 2019 г. 

 

Днес 26 май 2019 г., 9:30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала 201, в 

сградата на Областна администрация – Смолян. 

 

На заседанието присъстват 8 члена: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ 

          

Симеон Велинов 

 

СЕКРЕТАР: Милена Бундева 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: Георги Кисьов 

 Маргарита Солакова 

 Стефка Станкова  

Малинка Кордова 

 Анастасия Караманолева – Пенева 

Шинка Щинкова 

 Иван Райков 

 

                                                              

От заседанието отсъстват: Иван Гавазов, Зоя Бенкова, Софка Иванова, Слави Чаушев, 

Димитър Терндафилов, Веселин Грашев,  

 

 

Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

 

1.Сигнал с вх.№220/26.05.2019г., 07:45 ч. от Здравка Кавалова /наблюдател – 

упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с 

Удостоверение №4-103-ЕП/ 21.05.2019г./. 

2. Сигнал с вх.№222/26.05.2019г., 09:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – 

упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с 

Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./ 

3. Сигнал с вх.№221/26.05.2019г., 09:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – 

упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с 

Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./ 
 

 

По точка първа: 

В РИК – Смолян е постъпил сигнал с вх.№220/26.05.2019г., 07:45 ч. от Здравка 

Кавалова /наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, 

регистриран с Удостоверение №4-103-ЕП/ 21.05.2019г./.  

 В сигнала са изложени твърдения относно обстоятелството, че лицето – А. А. П. не е 

допуснато да гласува в СИК №223100003 /Общностен център в двора на филиал „Снежанка”, 
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към ДГ „Зорница“, ул. „Хр. Христов” № 31/ поради това, че фигурира в списъка на заличените 

лица. Подателя на сигнала твърди, че до момента г-н П. е имал право да гласува и желае РИК 

Смолян да извърши проверка относно това обстоятелство. 

Във връзка с подадения сигнал РИК 22 – Смолян извърши служебна проверка и се 

свърза с Председателя на СИК №223100003, като установи, че името на г-н А. А. П. не е 

намерено от секционната избирателна комисия в част I от избирателния списък за съответната 

секция. След това секционната комисията е извършила справка, като е установила, че името 

на лицето е вписано в списъка на заличените лица (Приложение № 8-ЕП), в който е посочено, 

че конкретното лице е поставено под запрещение, няма избирателни права и не може да 

гласува /„ПО“/. Това обстоятелство се потвърди и след служебно извършена справка в община 

Смолян. 

Председателят на секционната комисия е уведомил лицето, че към момента не може да 

гласува и за да бъде допуснато следва да представи удостоверение от община Смолян по чл. 

40 ИК – Приложение № 17-ЕП. 

 

Въз основа на гореизложеното и на основание разпоредбите на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 

от ИК, РИК Смолян 

 

Р Е Ш И: 

Да се изпрати отговор до подателя на сигнала Здравка Кавалова /наблюдател – 

упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с 

Удостоверение №4-103-ЕП/ 21.05.2019г./ съгласно, който РИК 22 – Смолян, констатира, че г-

н А. А. П. към момента на явяването си в СИК №223100003 /Общностен център в двора на 

филиал „Снежанка”, към ДГ „Зорница“, ул. „Хр. Христов” № 31/, е вписан в списъка на 

заличените лица (Приложение № 8-ЕП) за секцията и за да бъде допуснат да гласува следва да 

представи оригинално удостоверение, издадено от общината, че основанието за включването 

му в списъка на заличените лица е отпаднало или не е налице.  

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия 

в срок до три дни от обявяването му.   

Гласували общо: 9 

За: 9 

Против:0 

 

По втора точка: 

В РИК 22 – Смолян е постъпил сигнал с вх.№222/26.05.2019г., 09:30 ч. от Иван Френкев 

/наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран 

с Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./.  

 В сигнала са изложени твърдения относно обстоятелството, че на страница 19 в 

Методическите указания на СИК има неяснота относно правата на застъпниците да посещават 

различни СИК- ове и дали удостоверението за  застъпници се задържа и прилага в СИК. 

Прилагат се методически указания за председател на СИК, стр. 19, ред 13, чл.101, ал.6, ал.8 от 

Изборния кодекс. 
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Във връзка с подадения сигнал РИК 22 – Смолян установи, че компетентен да се 

произнесе по сигнала във връзка с тълкуване на методическите указания е ЦИК.  

 

Въз основа на гореизложеното и на основание разпоредбите на чл.72, ал.1, т.1 и т.20 от 

ИК, РИК Смолян 

 

Р Е Ш И: 

Да се изпрати сигнал с вх.№222/26.05.2019г., 09:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – 

упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с 

Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./ за произнасяне по компетентност на ЦИК. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 

срок до три дни от обявяването му.   

 

Гласували общо:9 

За: 9 

Против:0 

 

По трета точка: 

 

В РИК 22 – Смолян е постъпил сигнал с вх.№221/26.05.2019г., 09:30 ч. от Иван Френкев 

/наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран 

с Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./.  

 В сигнала са изложени твърдения относно обстоятелството, че в СИК №223100003 в гр. 

Смолян се раздават шоколадови изделия с лика на политическа партия, което представлява 

непозволена агитация. 

Във връзка с подадения сигнал представители на РИК 22 – Смолян извършиха 

непосредствена проверка на място в СИК №223100003 /Общностен център в двора на филиал 

„Снежанка”, към ДГ „Зорница“, ул. „Хр. Христов” № 31/ и установиха, че твърденията в 

сигнала не отговарят на действителната фактическа обстановка. При проверката не се 

установи наличие на непозволена агитация, изразяваща се в разпространяване на шоколадови 

изделия с лика на политическа партия. 

Въз основа на гореизложеното и на основание разпоредбите на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 

от ИК, РИК Смолян 

Р Е Ш И: 

Да се изпрати отговор до подателя на сигнала Иван Френкев /наблюдател – 

упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с 

Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./, съгласно който РИК 22 – Смолян констатира, че в 

СИК №223100003 /Общностен център в двора на филиал „Снежанка”, към ДГ „Зорница“, ул. 

„Хр. Христов” № 31/, не е налице непозволена агитация, изразяваща се в разпространяване на 

шоколадови изделия с лика на политическа партия. 
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Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 

срок до три дни от обявяването му.   

 

 

След изчерпване на точките по дневния ред РИК – Смолян приключи своето заседание 

в 9:45 часа. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:               /П/ 

             /СИМЕОН ВЕЛИНОВ/ 

 

                                                                                                     /П/   

СЕКРЕТАР:       /МИЛЕНА БУНДЕВА/

          

    


