РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН
ПРОТОКОЛ
№ 30
Смолян, 08 ноември 2016 г.
Днес 08 ноември 2016 г.,17.15 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала
На заседанието присъстват 9 члена:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Симеон Атанасов Велинов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Милков Гавазов

СЕКРЕТАР:

Емил Анчов Кехайов

ЧЛЕНОВЕ:

Ангел Николаев Безергянов
Елена Костадинова Илиева
Росен Антимов Багрянов
Радка Железова Желева
Атанас Димитров Ангелов
Малинка Минчева Кордова

Отсъстващи: Димитър Стоянов Марев, Анелия Зефирова Рупцова, Мариана Георгиева
Сивкова, Анастасия Манолева Караманолева-Пенева.
Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред:
1. Разглеждане на жалба с вх.№211/08.11.2016г. от инициативен комитет за издигане на
кандидатурата на ген.Румен Радев за президент.
Председателят докладва, че е постъпила жалба с вх.№211/ 08.11.2016г. от
инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент, в която
се твърди, че на дата 07.11.2016г. във всички входове на блокове „Орфей“ – 1, 2 и 3 в
гр.Смолян са поставени агитационни материали със следното съдържание:
„ ПОКАНА. Каним живущите в блоковете „Орфей“ 1, 2 и 3 да гласуват с бюлетина
№17 на балотажа в неделя. Иначе има опасност правителството да подаде оставка, което
ще означава край на санирането, защото в България няма практика нови управляващи да
продължават политиката на предшествениците! 07.11.2016г. От организаторите за
санирането“.
Според жалбата горепосочените действия са извършени в грубо нарушение на
Изборните правила и по форма и съдържание посочените агитационни материали нарушават,
„добрите нрави“ по смисъла на чл.184, ал.4 от ИК, тъй като с тях се рекетират и заплашват
гражданите от позицията на централната власт. В жалбата се твърди, че материалите не са
поставени на определените за това места и без искане на разрешение от собствениците, като
според жалбоподателя, това представлява нарушение на чл.183, ал.3 от ИК. На база
гореизложеното жалбоподателят желаят РИК – Смолян незабавно да извърши проверка
относно изложените в жалбата обстоятелства, и материалите да бъдат премахнати, а на
виновните лица да бъде наложена имуществена санкция, предвидена в ИК. Към жалбата е
приложена снимка на цитираната в нея покана.
Във връзка с гореизложените твърдения е била извършена незабавна проверка по
случая на място от председателя и зам.председателя на РИК 22 - Смолян, в хода на която не
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е било установено, че на описаните места, а именно блокове „Орфей“ – 1, 2 и 3 в гр.Смолян
има покани с подобно съдържание. Въз основа на това жалбата следва да бъде отхвърлена
като неоснователна, поради обстоятелството, че от обективна страна същата се явява
недоказана.
На следващо място разгледана по същество жалбата се явява неоснователна и следва
да бъде отхвърлена и по друга причина, а именно, че видно от приложената към жалбата
снимка на покана, в нея липсва наименование подпис печат или каквото и да е било
волеизявление на конкретно физическо лице, административен орган или дружество, което
да сочи по недвусмислен начин, кой е автора на цитираната в жалбата покана, към който
евентуално да бъде насочена административно наказателна отговорност.
Мотивиран от гореизложеното и на основания разпоредбите на чл.72, ал.1, т.2 и т.20
от ИК, РИК Смолян

Р Е Ш И:
1. Оставя без уважение жалба с вх.№211/ 08.11.2016г. от инициативен комитет за
издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент, като неоснователна, поради
това, че от обективна страна същата се явява недоказана.

Решението се взе единодушно. Гласували „ЗА“:
Симеон Атанасов Велинов
Иван Милков Гавазов
Емил Анчов Кехайов
Ангел Николаев Безергянов
Елена Костадинова Илиева
Росен Антимов Багрянов
Радка Железова Желева
Атанас Димитров Ангелов
Малинка Минчева Кордова.

След изчерпване на точките по дневния ред РИК – Смолян приключи своето
заседание в 17.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Симеон Атанасов Велинов
СЕКРЕТАР:
Емил Анчов Кехайов
2

