РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН
ПРОТОКОЛ
№ 28
Смолян, 20 март 2017г.
Днес 20 март 2017 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №201,
в сградата на Областна управа – Смолян.
На заседанието присъстват 8 члена:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Ангел Николаев Безергянов
Димитър Стоянов Марев
Стефка Дафова Станкова
Георги Тодоров Кисьов
Лилия Атанасова Капсъзова
Мариана Георгиева Сивкова
Малинка Минчева Кордова
Зоя Емилова Бенкова

Отсъстващи: Асен Ясенов Минков, Атанас Димитров Ангелов, Маргарита Георгиева
Солакова, Димитър Карамфилов Трендафилов, Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред:
1. Промени в състaвите на СИК на територията на община Златоград, за
произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
2. Промяна в състaва на СИК на територията на община Девин, за произвеждането
на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
3. Промени в състaвите на СИК на територията на община Неделино и община
Чепеларе, за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
4. Промени в състaвите на СИК на територията на община Доспат и община Мадан,
за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
5. Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите,
коалициите или инициативните комитети.
6. Жалба с вх.№187/20.03.2017 г. от Руси Чаушев - председател на общинската
организация на ПП „ГЕРБ” град Девин.
По точка първа след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с постъпили предложения от кмета на община Златоград с вх.№
186/20.03.2017г. за промяна в състава на секционни избирателни комисии на територията на
община Златоград.
Към предложението са приложени:
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а) Предложение от кмета на община Златоград за промяна в състава на СИК;
б) Предложения от политически партии за промени в състава на СИК;
в) Удостоверения за назначаване в СИК;
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка чл.51, ал.2, т.1 от Изборния кодекс,
РИК – Смолян,
Р Е Ш И:
1.
Освобождава назначените членове в състава на СИК на територията на община
Златоград, като на тяхно място назначава новопредложените членове, съгласно Приложение
№1.
2.
Анулира издадените удостоверения на освободените членове в състава на СИК
на територията на община Златоград.
3.
Да се издадат удостоверения на новопредложените членове на СИК, съгласно
Приложение №1.
Гласували „ЗА“:
Ангел Николаев Безергянов
Стефка Дафова Станкова
Георги Тодоров Кисьов
Лилия Атанасова Капсъзова
Мариана Георгиева Сивкова
Димитър Стоянов Марев
Малинка Минчева Кордова
Зоя Емилова Бенкова
По точка втора след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с постъпило предложение от кмета на община Девин с вх.№
190/20.03.2017г. за промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на
община Девин.
Към предложението са приложени:
а) Предложение от кмета на община Девин за промяна в състава на СИК;
б) Предложение от политическа партия за промяна в състава на СИК;
в) Удостоверение за назначаване в СИК;
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка чл.51, ал.2, т.1 от Изборния кодекс,
РИК – Смолян,
Р Е Ш И:
1. Освобождава назначения председател в състава на СИК на територията на община
Девин, като на негово място назначава новопредложения председател, съгласно
Приложение №1.
2. Анулира издаденото удостоверение на освободения председател в състава на СИК на
територията на община Девин.
3. Да се издаде удостоверение на новопредложения председател на СИК, съгласно
Приложение №1.
Гласували „ЗА“:
Ангел Николаев Безергянов
Стефка Дафова Станкова
Георги Тодоров Кисьов
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Лилия Атанасова Капсъзова
Мариана Георгиева Сивкова
Димитър Стоянов Марев
Малинка Минчева Кордова
Зоя Емилова Бенкова
По точка трета след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с постъпили предложения от кмета на община Неделино и община
Чепеларе с вх.№ 195/20.03.2017г. и вх.№ 198/20.03.2017г. за промяна в съставите на
секционни избирателни комисии на територията на община Неделино и община Чепеларе.
Към предложението са приложени:
а) Предложения от кмета на община Неделино и община Чепеларе за промени в
състава на СИК;
б) Предложение от политически партии за промени в състава на СИК;
в) Удостоверения за назначаване в СИК;
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка чл.51, ал.2, т.1 от Изборния кодекс,
РИК – Смолян,
Р Е Ш И:
1. Освобождава назначените членове в състава на СИК на територията на община
Неделино и община Чепеларе, като на тяхно място назначава новопредложените членове,
съгласно Приложение №1.
2 Анулира издадените удостоверения на освободените членове в състава на СИК на
територията на община Неделино и община Чепеларе.
3. Да се издадат удостоверения на новопредложените членове на СИК, съгласно
Приложение №1.
Гласували „ЗА“:
Ангел Николаев Безергянов
Стефка Дафова Станкова
Георги Тодоров Кисьов
Лилия Атанасова Капсъзова
Мариана Георгиева Сивкова
Димитър Стоянов Марев
Малинка Минчева Кордова
Зоя Емилова Бенкова
По точка четвърта след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с постъпили предложения от кмета на община Доспат и община Мадан с
вх.№ 196/20.03.2017г. и вх.№ 197/20.03.2017г. за промяна в състава на секционни
избирателни комисии на територията на община Доспат и община Мадан.
Към предложението са приложени:
а) Предложение от кмета на община Доспат и община Мадан за промяна в състава на
СИК;
б) Предложение от политически партии за промени в състава на СИК;
в) Удостоверения за назначаване в СИК;
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На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка чл.51, ал.2, т.1 от Изборния кодекс,
РИК – Смолян,
Р Е Ш И:
1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК на територията на община
Доспат и община Мадан, като на тяхно място назначава новопредложените членове,
съгласно Приложение №1.
2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове в съставите на СИК на
територията на община Доспат и община Мадан.
3. Да се издадат удостоверения на новопредложените членове на СИК, съгласно
Приложение №1.
Гласували „ЗА“:
Ангел Николаев Безергянов
Стефка Дафова Станкова
Георги Тодоров Кисьов
Лилия Атанасова Капсъзова
Мариана Георгиева Сивкова
Димитър Стоянов Марев
Малинка Минчева Кордова
Зоя Емилова Бенкова
По точка пета след кратко обсъждане РИК – Смолян
Постъпило е заявление, заведено с вх. № 183/ 17.03.2017 г. под №1 във входящия
регистър на РИК – Смолян, подадено от ПП „ВОЛЯ”, чрез Иван Стефанов Кадънков, в
качеството му на упълномощен представител.
С постъпилото Заявление се прави искане за включване на 93 лица в Списъка на
упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като
пълномощници на ПП „ВОЛЯ” в изборите за изборите за народни представители, насрочени
на 26 март 2017 г. Към Заявлението е приложен в табличен вид и списък със заявените
пълномощници.
Списъкът с
предложените упълномощени представители е проверен от
„Информационно обслужване“ АД. Комисията счита, че са изпълнени изискванията на
Решение № 4173-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК по отношение на 89 броя лица.
Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна
избирателна комисия Смолян
Р Е Ш И:
ВПИСВА 89 броя представители на кандидатската листа на ПП „ВОЛЯ“ в изборите за
изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г., а именно:
Представители на кандидатска листа на ПП „ВОЛЯ”
Гласували „ЗА“:
Ангел Николаев Безергянов
Стефка Дафова Станкова
Георги Тодоров Кисьов
Лилия Атанасова Капсъзова
Мариана Георгиева Сивкова
Димитър Стоянов Марев
Малинка Минчева Кордова
Зоя Емилова Бенкова
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По точка шеста след кратко обсъждане РИК – Смолян
Постъпила е жалба с вх.№187/20.03.2017 г. от Руси Чаушев, в която моли да бъдат
предприети съответните мерки и нарушителите да бъдат санкционирани според
разпоредбите на Изборния кодекс.
В жалба г-н Чаушев е изложил следните твърдения:
- “Според изборния кодекс и решение на ЦИК изрично се забранява използването на
държавни символи, като герб и знаме в предизборната кампания. Въпреки това кандидатът за
народен представител от БСП – Дияна Чаушева от гр.Девин използва националния
трибагреник. На фона на знамето на Република България в профила си във „Фейсбук” е
поставила съответния номер на БСП от бюлетината за което прилагаме и съответния
снимков материал”.
РИК - Смолян взе в предвид следното: жалбата е подадена при наличие на правен
интерес поради обстоятелството, че наведените в жалбата искания са от компетенциите на
РИК, поради която същата е допустима, но разгледана по същество, жалбата е неоснователна
поради следните съображения:
От фактическа страна и с оглед необходимостта от прецизност при изясняване на
обстоятелствата и обективната истина, РИК-Смолян направи служебна проверка във
въпросния „Фейсбук” профил на г-жа Дияна Чаушева и не откри на фона на личния й
профил в социалната платформа „Фейсбук” да присъства знамето на Република България
със съответния номер в бюлетината за изборите народни представители, насрочени за 26
март 2017 г., поради което твърдяното нарушение не може да бъде непосредствено
установено от РИК-Смолян, което сочи към недоказаност на твърденията в жалбата и поради
това същата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.
Въз основа на гореизложеното жалбата се явява неоснователна, поради което следва
да бъде оставена без уважение.
Мотивиран от гореизложеното и на основания разпоредбите на чл.72, ал.1, т.1 и т.20
от ИК, РИК Смолян
Р Е Ш И:
1. Оставя без уважение жалба с вх.№187/20.03.2017 г. от Руси Чаушев – председател
общинската структура в гр.Девин и упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”, като
неоснователна, тъй като от извършената проверка не се установи нарушение на разпоредбата
на чл. 183, ал. 4 от ИК.
Гласували „ЗА“:
Ангел Николаев Безергянов
Стефка Дафова Станкова
Георги Тодоров Кисьов
Лилия Атанасова Капсъзова
Мариана Георгиева Сивкова
Димитър Стоянов Марев
Малинка Минчева Кордова
Зоя Емилова Бенкова
Председателя на РИК Смолян запозна присъстващите с получен анонимен сигнал по
телефона от служителка във фирма „Костал“. Тя твърди, че не и се разрешава платен или
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неплатен отпуск, за да участва, като член на СИК в изборите за Народни представители на
26.03.2017г.
Съгласно чл.98 от Изборния кодекс председателя и отговори, „членовете на
секционната комисия се освобождават от служебните или трудовите им задължения за деня
преди изборите, за изборния ден и да следващия ден. За това време те ползват по свой избор
неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно
искане- полагащия им се платен годишен отпуск.“
Беше направено процедурно предложение за протоколно решение с което да се
изпрати уведомително писмо до управителя на фирма „ Костал“ ЕООД за информация и
спазване на разпоредбите на Изборния кодекс. При гласуването на решението всички
присъстващи членове на РИК-Смолян гласуваха с „Да“ освен г-н Димитър Марев, който
гласува с „Не“ и изрази своето особено мнение за това.
Особено мнение от Димитър Стоянов Марев:
Гласува против и изразява своето особено мнение относно постъпилия анонимен
сигнал като за това се мотивира както следва:
„Според действащия изборен кодекс РИК – Смолян не дължи произнасяне по
анонимни сигнали, особено ако същите не са подплатени със съответни доказателства.
В Кодекса на труда е посочено, че ползването на отпуск ( платен/неплатен) се
разрешава, също така липсва законодателно предвидена разпоредба, според която
работодателят да му е вменено задължение да разрешава отпуска по чл.98 от ИК. В случай,
че законодателят е имал това предвид е следвало да се допълни и Кодекса на труда, като се
посочи при условията на чл.98 от ИК или пък в предвидените от закона случаи.
Според мен изпращането на уведомително писмо или какъвто й да е документ ще
представлява неправомерно вмешателство в дейността на едно предприятие и спрямо
неговия ръководител.“
Комисията единодушно реши следващото и заседание да се проведе на 21.03.2017 г.
от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян, за което присъствалите
членове се считат за уведомени лично. Заседанието ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разни.
След изчерпване на точките по дневния ред РИК – Смолян приключи своето
заседание в 18:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангел Николаев Безергянов

ЗА СЕКРЕТАР:
Лилия Капсъзова
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