РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН
ПРОТОКОЛ
№ 14
Смолян, 01 юли 2021г.

Днес, 01 юли 2021 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №115,
всградата на Областна администрация – Смолян.
На заседанието присъстват 10 члена, в съответствие със законоустановения кворум
съгласно чл.70, ал.3 от Изборния кодекс:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Захариев Шехов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Златко Славчев Карамучев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Димитров Чаталбашев

ЧЛЕНОВЕ:

Малинка Минчева Кордова
Маргарита Георгиева Солакова
Соня Стоянова Коджебашева
Десислава Данаилова Балевска
Мария Ангелова Петкова
Таня Радоева Кьорова
Мария Недялкова Хаджидиева

Отсъстващи: Росица Станимирова Чакърова, Симеон Атанасов Велинов, Димитър
Стоянов Марев

Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред:

1. График за провеждане на обучения от РИК - Смолян на членовете на секционните
избирателни комисии на територията на област Смолян.
2. График за провеждане на разяснителна кампания от РИК - Смолян относно
машинното гласуване на територията на Област Смолян при произвеждането на
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г..
3. Постъпил в РИК – Смолян сигнал от Джамал Музафер Чавдарлъ
4. Промяна в съставите на СИК № 220900001, СИК № 220900002, СИК № 220900004,
СИК № 220900009, СИК № 220900010, СИК № 220900011, и СИК № 220900021
на територията на Община Девин, за произвеждането на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г.
5. Промяна в съставите на СИК № 223800015 , СИК № 223800006 на територията на
Община Чепеларе, за произвеждането на изборите за народни представители на 11
юли 2021 г.
6. Промяна в съставите на СИК № 221000002 и СИК № 221000008 на територията на
Община Доспат, за произвеждането на изборите за народни представители на 11
юли 2021 г.
7. Определяне на заместник - председател на РИК, който да се подписва на мястото на
секретаря в случая на чл. 70, ал. 9, изр. 1 от Изборния кодекс
8. Разни

По точка първа след кратко обсъждане ОТНОСНО: График за провеждане на обучения
на членовете на секционните избирателни комисии на територията на област Смолян от
РИК - Смолян.
В изпълнение на задълженията по прилагането на Изборния кодекс, на
основание с чл.72, ал.1, т.3 от Изборния кодекс, РИК - Смолян
РЕШИ:
1. Обявява следния график за обучения на членовете на секционните избирателни
комисии на територията на област Смолян:

Община Смолян
/сесийна зала в сградата на
Община Смолян/

Златко Карамучев,
Костадин Чаталбашев,
Маргарита Солакова

06.07.2021г.
От 10:00ч.
От 14:00ч.

Община Девин
/Заседателна зала на
Общинска администрация –
гр. Девин, ул. Дружба №1,
ет.3/

Симеон Велинов,
Таня Кьорова

Община Борино

07.07.2021г.

/Общинска администрация –
ул. Христо Ботев №1, ет.3/

От 10:00ч./Община Девин/
От 13:00ч./Община Борино/
От 16:00ч./Община Доспат/

Община Доспат
/Общинска администрация –
ул. Капитан Петко Войвода
№3, ет.1/

Община Неделино
/Община Неделино –
Читалище „Светлина 1938”/
Община Златоград
/Община Златоград – ОНЧ
„Просвета 1908” – ул.
Стефан Стамболов №1/

Димитър Марев,
Мария Петкова
06.07.2021г.
От 10:00ч./Община Златоград/
От 14:00ч./Община Неделино/

06.07.2021г.

Община Мадан
/Община Мадан – зала за
обучение в Народно
читалище „Иван Вазов” ет.2/

Соня Коджебашева,
Мария Хаджидиева,
Росица Чакърова

От 10:00ч./Община Мадан/
От 14:00ч./Община Рудозем/

Община Рудозем
/Община Рудозем – зала в
Дома на културата/

Община Чепеларе
/Община Чепеларе – в зала на
народно читалище „Родопска
искра 1880”/

Малинка Кордова,
Десислава Балевска
07.07.2021г.

Община Баните

От 10:00ч./Община Чепеларе/
От 14:00ч./Община Баните/

/Община Баните – ул. Стефан
Стамболов №3, ет. 4,
заседателна зала в сградата
на Община Баните/

2. Информация за достъп до обученията да се публикува допълнително в сайта на
РИК - Смолян, секция „Съобщения“.
Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия
в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.
Председател: НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ ШЕХОВ /…………………/
Зам. председател: ЗЛАТКО СЛАВЧЕВ КАРАМУЧЕВ /………………/
* Публикувано на 01.07.2021г. в ............ часа

Гласували, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Захариев Шехов

„ЗА”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Златко Славчев Карамучев

„ЗА”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Димитров Чаталбашев

„ЗА”

ЧЛЕНОВЕ:

Малинка Минчева Кордова

„ЗА”

Маргарита Георгиева Солакова

„ЗА”

Соня Стоянова Коджебашева

„ЗА”

Десислава Данаилова Балевска

„ЗА”

Мария Ангелова Петкова

„ЗА”

Таня Радоева Кьорова

„ЗА”

Мария Недялкова Хаджидиева

„ЗА”

По точка втора след кратко обсъждане ОТНОСНО: График за провеждане на
разяснителна кампания от РИК - Смолян относно машинното гласуване на територията
на Област Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 11
юли 2021 г.
2. Обявява следния график за провеждане на разяснителна кампания от РИК –
Смолян, относно машинното гласуване на територията на Област Смолян при
произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г..:
Общини в Област
Смолян

Община Смолян

Община Девин

Членове на
РИК - Смолян

Дата/Час

Местоположение на тестова
машина за гласуване

Стар център – пл. Свобода
/пред ОДМВР/
02.07.2021г.
Кв. Райково – Читалище
„Балканска просвета”
От 10:00ч. до 16:00ч.
/срещу супермаркет „КРЕЗ”/
Кв. Устово – Народно читалище
„Кирил Маджаров”
Димитър Марев
05.07.2021г.
с. Смилян
Златко Карамучев
с. Търън
Костадин Чаталбашев От 09:00ч. до 13:00ч.
с. Момчиловци
Мария Хаджидиева,
Димитър Марев,
Десислава Балевска,
Малинка Кордова

Таня Кьорова

04.07.2021г.

Пред сградата на Дом на
културата с адрес: Ул. Орфей №1

От 10:00ч. до 17:00ч.
Община Борино

Златко Карамучев

04.07.2021г.

Ул. Христо Ботев №1 - Пред
входа на общината

От 11:00ч. до 17:00ч.

Община Доспат

Симеон Велинов,

От 12:00ч. до 17:00ч.

Туристически информационен
център – ул. Капитан Петко
Войвода №1

03.07.2021г.

Централен площад в гр.

04.07.2021г.

Община Златоград
Димитър Марев,
Мария Петкова
С. Старцево

От 09:00ч. до 11:00ч.

Златоград пред сградата на
Общинска администрация
Златоград

03.07.2021г.

На площада в с. Старцево пред
сградата на кметството

От 11:30ч. до 12:30ч.
03.07.2021г.

Община Неделино

Във фоайето на Общинска
администрация - Неделино

От 14:00ч. до 17:00ч.
Община Мадан

03.07.2021г.
Соня Коджебашева,
Мария Хаджидиева,

Пред общината

От 10:00ч. до 13:00ч.
Пред дом на културата

Община Рудозем

03.07.2021г.
От 14:00ч до 17:00ч.

Община Чепеларе

Малинка Кордова,
Десислава Балевска

Община Баните

Пред музея на ските и ски спорта,
03.07.2021г.
разположен в сградата на
народно читалище „Родопска
От 09:00ч до 12:00ч.
искра 1880”
Пред входа на центъра за
административно обслужване на
общината – ул. Стефан
От 14:00ч. до 17:00ч.
Стамболов №3
03.07.2021г.

3. Информация за графика за провеждане на разяснителна кампания от РИК –
Смолян, относно машинното гласуване на територията на Област Смолян при
произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. да се
публикува допълнително в сайта на РИК - Смолян, секция „Съобщения“.
Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия
в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.
Гласували, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Захариев Шехов

„ЗА”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Златко Славчев Карамучев

„ЗА”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Димитров Чаталбашев

„ЗА”

ЧЛЕНОВЕ:

Малинка Минчева Кордова

„ЗА”

Маргарита Георгиева Солакова

„ЗА”

Соня Стоянова Коджебашева

„ЗА”

Десислава Данаилова Балевска

„ЗА”

Мария Ангелова Петкова

„ЗА”

Таня Радоева Кьорова

„ЗА”

Мария Недялкова Хаджидиева

„ЗА”

По точка трета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Постъпил сигнал с Входящ
№ 184/30.06.2021 от Джамал Музафер Чавдарлъ, в качеството му на кандидат за
народен представител от ПП „Има Такъв Народ“ /ИТН/, регистриран с Решение № 50 22 46НС от 08 юни 2021г. на РИК-Смолян за изборен район №22-Смолян в изборите за
народни представители на 11 юли 2021г.
В РИК 22 - Смолян е постъпил сигнал с Входящ № 184/30.06.2021 от Джамал
Музафер Чавдарлъ, в качеството му на кандидат за народен представител от ПП
„ИТН“. В сигнала се излагат твърдения за допуснато грубо нарушение на чл.37, ал.3а
от ИК, както и че според него част от гражданите депозирали заявление за гласуване с
подвижна избирателна кутия не отговарят на изискванията на закона и са включени в
списъците без да са представени изискуемите документи, удостоверяващи и доказващи
необходимостта за гласуване по този начин.
В разпоредбата на чл.37 от ИК и т.8 от Решение № 225 – НС/13.06.2021г. на
ЦИК са регламентирани начина и условията за образуване на подвижни избирателни
секции и съответните задължения на длъжностните лица за формирането на подвижна
избирателна секция, а именно:
„Чл. 37. ал.3а ИК Органът по чл. 23, ал. 1 установява наличието на трайно
увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в
изборно помещение:
1. служебно, като вътрешна електронна административна услуга по реда на
Закона за електронното управление;
2. като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка по т. 1 е
неуспешна.
В § 1, т.1 от ДР на Закона за хората с увреждания е дал легалната дефиниция на
понятието „хора с трайни увреждания“, в която се посочва, че това са лица на които
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане или степен на трайно
намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
Допълнително е изискана информация от Кмета на община Борино с Изх №
185/30.06.2021г., при която по електронна поща са в РИК 22-Смолян са предоставени
Регистър на подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в
община Борино, заявленията и придружаващите ги документи, от които се установява
че са подадени 86 заявления, като само към 18 от тях са приложени Експертни решения
на ТЕЛК/НЕЛК, а към останалите са приложени Етапни епикризи от
общопрактикуващи лекари.
С оглед обезпечаване на принципа за равнопоставеност наред с това е изискана
идентична информация и от кметовете на всички останали общини в област Смолян.
В разпоредбата на чл.72, ал.1 от ИК са императивно и изчерпателно изброени
правомощията на съответната Районна избирателна комисия, и в която не са вменени
действия по разследване, поради което не е в правомощията на комисията да прецени
даказателствената тежест на представените етапни епикризи, дали съставляват
Медицинска експертиза по смисъла на § 1, т.1 от ДР на Закона за хората с увреждания е
дадена легалната дефиниция на понятието „хора с трайни увреждания“.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т.20 от Изборния
кодекс, РИК – Смолян
Р Е Ш И:
Препраща по компетентност на Окръжна прокуратура – Смолян, сигнал №
184/30.06.2021 от Джамал Музафер Чавдарлъ, в качеството му на упълномощен
представител на ПП „ИТН“, ведно с допълнително представените документи за
извършване на проверка за евентуално извършено престъпление от общ характер.
Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок
до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.
Гласували, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Захариев Шехов

„ЗА”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Златко Славчев Карамучев

„ПРОТИВ”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Димитров Чаталбашев

ЧЛЕНОВЕ:

Малинка Минчева Кордова

„ЗА”
„ПРОТИВ”

Маргарита Георгиева Солакова

„ЗА”

Соня Стоянова Коджебашева

„ЗА”

Десислава Данаилова Балевска

„ПРОТИВ”

Мария Ангелова Петкова

„ЗА”

Таня Радоева Кьорова

„ЗА”

Мария Недялкова Хаджидиева

„ЗА”

По точка четвърта след кратко обсъждане ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №
220900001, СИК № 220900002, СИК № 220900004, СИК № 220900009, СИК №
220900010, СИК № 220900011, и СИК № 220900021 на територията на община Девин,
за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Постъпило е писмо от Кмета на община Девин с Вх.№ 209/01.07.2021 г. съгласно
водения от РИК 22 - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща
кореспонденция и документация относно промяна в състава на СИК № 220900001, СИК
№ 220900002, СИК № 220900004, СИК № 220900009, СИК № 220900010, СИК №
220900011, и СИК № 220900021 на територията на община Девин.
Към писмото са приложени:
а) Предложение от кмета на Община Девин за промяна в състава на СИК №
220900001, СИК № 220900002, СИК № 220900004, СИК № 220900009, СИК №
220900010, СИК № 220900011, и СИК № 220900021.
б) Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Девин по
одобрена форма на РИК – Смолян.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния

кодекс и Решение № 23 – 22 46НС/01.06.2021 год. на Районната избирателна комисия Смолян, РИК – Смолян,
Р Е Ш И:
1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК в община Девин,
съгласно Приложение № 1.
2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в т.1.
3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК на територията на
община Девин, съгласно Приложение №1.
4. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в т.3.
Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в
срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.
Гласували, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Захариев Шехов

„ЗА”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Златко Славчев Карамучев

„ЗА”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Димитров Чаталбашев

„ЗА”

ЧЛЕНОВЕ:

Малинка Минчева Кордова

„ЗА”

Маргарита Георгиева Солакова

„ЗА”

Соня Стоянова Коджебашева

„ЗА”

Десислава Данаилова Балевска

„ЗА”

Мария Ангелова Петкова

„ЗА”

Таня Радоева Кьорова

„ЗА”

Мария Недялкова Хаджидиева

„ЗА”

По точка пета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №
223800015
, СИК № 223800006
на територията на Община Чепеларе, за
произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Постъпило е писмо от Кмета на община Чепеларе с Вх.№ 214/01.07.2021 г. съгласно
водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и
документация относно промяна в състава на СИК № 223800015 , СИК № 223800006
на територията на община Чепеларе.
Към писмото са приложени:
а) Предложение от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за промяна в състава на СИК №
223800015 и , СИК № 223800006
б) Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Чепеларе по
одобрена форма на РИК – Смолян.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс
и Решение № 23 – 22 46НС/01.06.2021 год. на Районната избирателна комисия Смолян, РИК – Смолян,

Р Е Ш И:
1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК в община Чепеларе,
съгласно Приложение № 1.
2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в т.1.
3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК на територията на
община Чепеларе съгласно Приложение №1.
4. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в т.3.

Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в
срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.
Гласували, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Захариев Шехов

„ЗА”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Златко Славчев Карамучев

„ЗА”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Димитров Чаталбашев

„ЗА”

ЧЛЕНОВЕ:

Малинка Минчева Кордова

„ЗА”

Маргарита Георгиева Солакова

„ЗА”

Соня Стоянова Коджебашева

„ЗА”

Десислава Данаилова Балевска

„ЗА”

Мария Ангелова Петкова

„ЗА”

Таня Радоева Кьорова

„ЗА”

Мария Недялкова Хаджидиева

„ЗА”

По точка шеста след кратко обсъждане ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №
221000002 и СИК № 221000008 на територията на община Доспат, за произвеждането
на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Постъпило е писмо от Кмета на община Доспат с Вх.№ 216/01.07.2021 г.
съгласно водения от РИК 22 - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща
кореспонденция и документация относно промяна в състава на СИК № 221000008 и
СИК № 221000008, на територията на община Доспат.
Към писмото са приложени:
а) Предложение от кмета на Община Доспат за промяна в съставите на СИК №
221000002 и СИК № 221000008.
б) Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Доспат по
одобрена форма на РИК – Смолян.
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния
кодекс и Решение № 23 – 22 46НС/01.06.2021 год. на Районната избирателна комисия Смолян, РИК – Смолян,

Р Е Ш И:
1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК в община Доспат,
съгласно Приложение № 1.
2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в т.1.
3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК на територията на
община Доспат, съгласно Приложение №1.
4. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в т.3.
Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна
комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.
Гласували, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Захариев Шехов

„ЗА”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Златко Славчев Карамучев

„ЗА”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Димитров Чаталбашев

„ЗА”

ЧЛЕНОВЕ:

Малинка Минчева Кордова

„ЗА”

Маргарита Георгиева Солакова

„ЗА”

Соня Стоянова Коджебашева

„ЗА”

Десислава Данаилова Балевска

„ЗА”

Мария Ангелова Петкова

„ЗА”

Таня Радоева Кьорова

„ЗА”

Мария Недялкова Хаджидиева

„ЗА”

По точка седма след кратко обсъждане ОТНОСНО: Определяне на заместник председател на РИК, който да се подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70,
ал. 9, изр. 1 от Изборния кодекс при провеждането на 01.07.2021г. заседание на РИК –
Смолян
На основание чл.71, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал. 9, изр. 1 от Изборния кодекс РИК –
Смолян
РЕШИ:
1. Определя Златко Славчев Карамучев – заместник - председател на РИК-Смолян,
който да се подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70, ал. 9, изр. 1 от
Изборния кодекс при провеждането на 01.07.2021г. заседание на РИК – Смолян.
Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок
до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.
Гласували, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Захариев Шехов

„ЗА”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Златко Славчев Карамучев

„ЗА”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Димитров Чаталбашев

„ЗА”

ЧЛЕНОВЕ:

Малинка Минчева Кордова

„ЗА”

Маргарита Георгиева Солакова

„ЗА”

Соня Стоянова Коджебашева

„ЗА”

Десислава Данаилова Балевска

„ЗА”

Мария Ангелова Петкова

„ЗА”

Таня Радоева Кьорова

„ЗА”

Мария Недялкова Хаджидиева

„ЗА”

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
Насрочва като редовно следващо
05.07.2021г./понеделник/ от 17:30ч.

заседание

на

РИК

–

Смолян

за

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ ШЕХОВ………………...................

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКО КАРАМУЧЕВ………………...................
Като неразделна част от настоящия протокол се прилага особеното мнение на
членоветена РИК – Смолян по т.3 от дневния ред, както следва:

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по Решение № 90 -22 46 НС от 01.07.2021г.
От Златко Славчев Карамучев - зам. председател на РИК22- Смолян
Малинка Минчева Кордова - член на РИК22- Смолян
Десислава Данаилова Балевска - член на РИК22- Смолян
Относно Решение № 90 -22 46 НС от 01.07.2021г., взето по повод на постъпил
на електронната поща на РИК 22 – Смолян депозиран сигнал от Джамал Музафер
Чавдарлъ, в качеството му на кандидат за народен представител от ПП „ИТН“, който е
заведен с вх. №184 от 30.06.2021г., в деловодния дневник на РИК 22 – Смолян.
В сигнала се твърди, че имал съмнения за нарушение на чл.37, ал.3а от ИК в
Община Борино. Навеждат се твърдения относно подадени заявления за гласуване на
избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия, които не отговарят на
критериите за подобен вид гласуване. В тази връзка е предложен проект на Решение
№ 90 -22 46 НС от 01.07.2021г., с които проект на решение не сме съгласни поради
следното:
Съгласно разпоредбата на чл.37, ал.3а от ИК и т.8 от Решение № 225 –НС, 13
юни 2021 г. на ЦИК: „Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява
увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна

административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато
служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от ТЕЛК/НЕЛК
документ, удостоверяващ увреждането, както и медицинска епикриза от други
медицински органи, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило
такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до
избирателната секция.
Правомощията на Районната избирателна комисия (РИК) съгласно чл.90, ал.1
изр.2 от ИК е да определи броя на подвижните секционни избирателни комисии в
изборния район въз основа на броя на подадените заявления, от където следва, че не е в
правомощията и компетентността на РИК да следи и проверява основателността или
редовността на подадените заявления, още по-малко приложените към тях документи.
Проверката е възложено съгласно чл.37, ал. 3а от ИК на органът по чл. 23, ал. 1, които
установява наличието на трайно увреждане на съответния избирател и преценката за
това. В случая Районната е да определи броя на подвижните секционни избирателни
комисии в изборния район въз основа на броя на подадените заявления. Отделно от
това, сигнала не е подкрепен с каквито и да е конкретни доказателства, а само се това,
че жалбоподателят имал съмнения.
С оглед на това, считаме че подадения сигнал следва да бъде оставен без
уважение.
Златко Славчев Карамучев ……………. зам. председател на РИК22- Смолян
Малинка Минчева Кордова ……………… член на РИК22- Смолян
Десислава Данаилова Балевска …………… член на РИК22- Смолян

