РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ
№21
Смолян, 26 май 2019 г.
Днес 26 май 2019 г., 13 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала 201, в
сградата на Областна администрация – Смолян.
На заседанието присъстват 10 члена:
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

Симеон Велинов
Иван Гавазов

СЕКРЕТАР:

Милена Бундева

ЧЛЕНОВЕ:
Маргарита Солакова
Стефка Станкова
Малинка Кордова
Софка Иванова
Веселин Грашев
Слави Чаушев
Димитър Терндафилов
От заседанието отсъстват: Зоя Бенкова, Георги Кисьов, Анастасия Караманолева –
Пенева , Шинка Щинкова и Иван Райков
Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред:
1. Сигнал с вх.№223/26.05.2019г., 10:36 ч. от Иван Френкев /наблюдател –
упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с
Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./
2. Сигнал с вх.№224/26.05.2019г., 10:37 ч. от Здравка Кавалова /наблюдател –
упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с
Удостоверение №4-103-ЕП/ 21.05.2019г./
3. Служебна променяна в състaвите на СИК в общини на територията на област
Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 май 2019 г.
4. Заличаване на застъпник на политическа партия
По първа точка:
В РИК – Смолян е постъпил сигнал с вх.№223/26.05.2019г., 10:36 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 №223100016 –
Младежки дом, „тъмната стаичка“ за гласуване е на по-малко от 3 м. от мястото за
наблюдатели и на по-малко от 3 м. от членовете на СИК.
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Във връзка с подадения сигнал РИК 22 – Смолян установи следното:
С разпоредбата на чл.3, ал.1 от ИК законодателят е въвел основни принципи при
произвеждане на избори. Цитираната норма предвижда, че изборите се произвеждат въз
основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и че следва да бъде
осигурено свободно изразяване на волята на избирателите.
В чл. 226 от ИК е въведена забрана, съгласно която: „Не се разрешава присъствие на
други лица, освен гласуващи в момента избиратели, на разстояние, по-малко от три метра
от кабината за гласуване, когато в нея има избирател.“
Във връзка с гореизложеното РИК 22 Смолян следва незабавно да укаже на
Председателя на СИК №223100016 – Младежки дом, община Смолян да осигури
необходимото разстояние от кабината за гласуване в помещението до местата на които са
настанени представители, застъпници и други заинтересовани лица, именно по-малко от три
метра от кабината за гласуване, предвиден в чл. 226 от ИК.
Въз основа на гореизложеното и на основание разпоредбите на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20
и чл. 226 от ИК, РИК Смолян
Р Е Ш И:
Да се укаже на Председателя на СИК №223100016 – Младежки дом, община Смолян
незабавно да осигури необходимото разстояние от кабината за гласуване в помещението до
местата на които са настанени представители, застъпници и други заинтересовани лица,
именно по-малко от три метра от кабината за гласуване, предвиден в чл. 226 от ИК.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в
срок до три дни от обявяването му.
Гласували общо: 10
За:10
Против:0
По втора точка:
В РИК – Смолян е постъпил сигнал с вх.№224/26.05.2019г., 10:37 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 в СИК №223100088 в
Община Смолян, след възникнал проблем с машината за гласуване е извикан отговорника за
поддръжка. След като е отстранен проблема е направена междинна контрола, в която броя на
гласувалите се различава от реално гласувалите.
Във връзка с подадения сигнал РИК 22 – Смолян установи следното:
След разговор с представители на СИК №223100088 се установи, че е имало проблем при
стартираното на машината за гласуване, като в процеса на работа тя е преустановила дейност.
Извикан е техник от поддържащата фирма, който е отстранил проблема и е разпечатал
междинна разписка, в която не е бил отразен общия брой на лицата гласували с машината.
Според членовете на СИК обаче, всеки един от гласувалите с машина е вземал разписката от
машината и я е поставил в предвидената за това кутия. След намесата на техник от фирмата
за поддръжка, работата на машината е продължила.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 от ИК РИК-Смолян
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Р Е Ш И:
Членовете на СИК № 223100088 да следят стриктно за работата на поставената машина
за гласуване и своевременно да сигнализират техническото лице обслужващо машините за
възникналите проблеми. При закриване на изборния ден и наличие на несъответствие между
общия брой на гласове и подписите в избирателния списък, членовете на СИК да извършат
ръчно преброяване на разписките от проведеното машинно гласуване и да го сравнят с отчета
подаден от машината при приключване на изборния ден.
Да се изпрати отговор до подателя на сигнала относно взетото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в
срок до три дни от обявяването му.
Гласували общо: 10
За: 10
Против:0
По трета точка:
Във връзка с постъпила информация от представители на политически партии,
коалиции и обединения относно невъзможност за явяване на назначени членове на СИК в
общини на територията на Област Смолян и във връзка с представените списъци на резервните
членове на СИК.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.4 от Изборния кодекс, РИК – Смолян,
Р Е Ш И:
1.Освобождава назначените членове в съставите на СИК в общини на територията на
област Смолян, съгласно Приложение №1.
2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове в състава на СИК в
общини на територията на Област Смолян.
3.Да се издадат удостоверения на новопредложените членове на СИК в общини на
територията на Област Смолян, съгласно Приложение №1.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия
в срок до три дни от обявяването му.
Гласували общо: 10
За: 10
Против:0
По четвърта точка
В РИК Смолян е постъпило уведомление от председателя на СИК № 223100031 на
територията на община Смолян и от упълномощен представител на БСП за България за
възникнал здравословен проблем на член на СИК.
За нов член на СИК № 223100031 е предложена Мария Апостолова Драганова, която
до настоящия момент е била регистрирана като застъпник на политическа партия. Поради
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несъвместимостта на длъжностите член на СИК и застъпник на политическа партия и в
предвид заявеното искане от представител на БСП за България и
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, РИК – Смолян,
Р Е Ш И:
1.

Заличава от регистъра на застъпниците Мария Апостолова Драганова съгласно
приложение № 1

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия
в срок до три дни от обявяването му.
Гласували общо: 10
За: 10
Против:0
След изчерпване на точките по дневния ред РИК – Смолян приключи своето заседание
в 13:15 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

/П/
/СИМЕОН ВЕЛИНОВ/
/П/
/МИЛЕНА БУНДЕВА/
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