РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН
ПРОТОКОЛ
№ 37
Смолян, 26 март 2017г.
Днес 26 март 2017 г., 19.50 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №201,
в сградата на Областна управа – Смолян.
На заседанието присъстват 13 члена:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангел Николаев Безергянов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Анастасия Манолева Караманолева - Пенева
Димитър Стоянов Марев
Асен Ясенов Минков
Малинка Минчева Кордова
Мариана Георгиева Сивкова
Георги Тодоров Кисьов
Маргарита Георгиева Солакова

СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

Лилия Атанасова Капсъзова
Атанас Димитров Ангелов
Стефка Дафова Станкова
Димитър Карамфилов Трендафилов
Зоя Емилова Бенкова

Председателят на РИК – Смолян, предложи следния дневен ред:
1. Жалба с вх.№306/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка –
Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.
2. Служебно заличаване на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”.
3. Служебна променяна в състaва на СИК№223100066 на територията на община
Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
4. Жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез пълномощка –
Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян.
По точка първа след кратко обсъждане РИК – Смолян
Постъпила е жалба с вх.№306/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез
пълномощника Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян,
в която се твърди, че „Кметът на село Смилян Чавдар Червенков в деня на изборите 26.03.2017 г. е извършил предизборна агитация в полза на ПП „ГЕРБ”. Освен това е
превозвал избиратели до помещенията за гласуване със служебния автомобил, собственост
на община Смолян, който му е предоставен.
Моли РИК да вземе незабавни мерки за отстраняване на нарушенията”.
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На първо място РИК - Смолян взе в предвид следното: жалбата е подадена при
наличие на правен интерес от пълномощника на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г. с РЕШЕНИЕ
№4261-НС/08.02.2017 на ЦИК, поради което същата е допустима, но разгледана по
същество, същата е неоснователна поради следните съображения:
Представител на РИК – Смолян се свърза по телефона с кмета на село Смилян, които
е публично достъпен на сайта на Община Смолян, след проведения разговор с него той
обясни, че е пътувал със служебния автомобил, който му е предоставен от общинска
администрация – гр.Смолян за транспортно обезпечаване на кметство и организационнотехническата организация за предстоящите избори, насрочени за 26 март 2017 г. със нарочна
заповед на кмета на община Смолян. Поради дъждовното време по път към кметство, кмета
г- Червенков е срещнал две възрастни лица и местния ръководител на коалиция „БСП за
БЪЛГАРИЯ“, които е превозил до секцията. Относно твърденията за предизборна агитация в
полза на „ГЕРБ” г-н Червенков, обясни, че освен двама възрастни лица и дори и
представителя на „БСП” може да потвърдят, че по никакъв начин не е извършвал
предизборна агитация. Твърденията, че и публичния ресурс – служебния автомобил се
ползва не по предназначение също е недоказано и неоснователно, поради обстоятелства погоре.
Въз основа на гореизложеното жалбата се явява недоказана и неоснователна, поради,
което следва да бъде оставена без уважение РИК - Смолян намира, че липсват безспорни
доказателства за извършване на нарушение.
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.№306/ 26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за
България” чрез Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян
в качество ме на упълномощен представител, като неоснователна.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка втора след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с постъпила молба за заличаване на упълномощен политически
представител от публичния регистър с наш.№307/26.03.2017 г. от ПП „ГЕРБ“ чрез
пълномощника Николай Мелемов.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс,
Районна избирателна комисия Смолян
Р Е Ш И:
Заличава лицето – Валери Здравков Ловчалиев - упълномощен представител
на кандидатската листа на ПП „ГЕРБ” в изборите за народни представители, насрочени
на 26 март 2017 г.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
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По точка трета след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с постъпила информация за указване на спешна медицинска помощ
на лице от състава на СИК №223100066 на територията на община Смолян и във връзка
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 назначения зам.председател в състава на СИК№223100066 на
територията на община Смолян, съгласно Приложение №1.
2. Анулира издаденото удостоверение на освободения зам.председател в състава на
СИК№223100066 на територията на община Смолян.
3. Да се издаде удостоверение на новопредложения зам.председател на
СИК№223100066, съгласно Приложение №1.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка четвърта след кратко обсъждане РИК – Смолян
Постъпила е жалба с вх.№308/26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България” чрез
пълномощника Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян,
в която се твърди, че „Г-н Недялко Славов, кандидат от листата на ПП „ГЕРБ”, бивш
областен управител нарушава забраните в Изборния кодекс:
1 . В деня на изборите – 26 март 2017 г. превозва избирате ли с автомобил до
избирателни секции, при което се извършва предизборна агитация. От приложения снимков
материал, се вижда, че г-н Недялко Славов призовава да гласуват, като има осигурен
транспорт. Това също е поведение на нарушение на закона, тъй като има характеристика
на изборна агитация.
2. Съобщението, чиято снимка прилагаме е от неговата лична фейсбук страница в
деня на изборите – 26 март 2017 г.
Моли РИК да вземе незабавни мерки за отстраняване на нарушенията”.
На първо място РИК - Смолян взе в предвид следното: жалбата е подадена при
наличие на правен интерес от пълномощника на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017г. с РЕШЕНИЕ
№4261-НС/08.02.2017 на ЦИК, поради което същата е допустима, но разгледана по
същество, същата е неоснователна поради следните съображения:
РИК – Смолян направи проверка на личната фейсбук страница на г-н Недялко Славов,
като установи, че на нея не присъства такъв пост с текстов призив за организиран превоз на
хора с автомобил до избирателните секции. Също така към представения снимков материал
не присъства текст, който по някакъв начин да представлява и да има призив за подкрепа за
определена партия, коалиция или инициативен комитет, който да има по някакъв начин да
има характер на изборна агитация.
Въз основа на гореизложеното жалбата се явява недоказана и неоснователна, поради,
което следва да бъде оставена без уважение РИК - Смолян намира, че липсват безспорни
доказателства за извършено на нарушение.
Мотивиран от гореизложеното и на основания разпоредбите на чл.72, ал.1, т.1 и т.20
от ИК, РИК Смолян
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Р Е Ш И:
1. Оставя без уважение жалба с вх.№308/ 26.03.2017 г. от Коалиция „БСП за
България” чрез Милко Иванов Гавазов – председател на Общинския съвет на БСП – Смолян
в качество ме на упълномощен представител, като неоснователна.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
След изчерпване на точките по дневния ред РИК – Смолян приключи своето
заседание в 20:10 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангел Николаев Безергянов

СЕКРЕТАР:
Асен Ясенов Минков
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