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  РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 37 

Смолян, 13 ноември 2016 г. 

 

Днес 13 ноември 2016 г., 13:20 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала 

№201,  в сградата на Областна управа – Смолян.       

На заседанието присъстват 12 члена:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Атанасов Велинов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Милков Гавазов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Стоянов Марев 

СЕКРЕТАР: Емил Анчов Кехайов 

ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

 Анелия Зефирова Рупцова 

 Ангел Николаев Безергянов 

 Марияна Георгиева Сивкова 

 Атанас Димитров Ангелов 

 Елена Костадинова Илиева 

 Радка Железова Желева 

  Малинка Минчева Кордова 

 

Отсъстващи: Росен Антимов Багрянов 

 

         Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

 

1. Жалба с вх.№244/ 12.11.2016 г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на 

ген.Румен Радев за президент. 

2. Жалба с вх.№245/ 12.11.2016 г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на 

ген.Румен Радев за президент. 

3. Жалба с вх.№ 246/12.11.2016г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на 

ген.Румен Радев за президент. 

4. Промяна в състава на СИК №223100068 на територията на oбщина Смолян. 

5. Промяна в състава на СИК №223100010 на територията на oбщина Смолян. 

6. Промяна в състава на СИК №221100004 на територията на oбщина Златоград. 

7. Жалба с вх.№250/ 13.11.2016г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на 

ген.Румен Радев за президент. 

 

По точка първа след кратко обсъждане РИК – Смолян  

Председателят докладва постъпила е жалба с вх.№244/ 12.11.2016 г. от инициативен 

комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент, в която се твърди, че 

на дата 12.11.2016 г. пред пункта за технически прегледи в СБА гр.Смолян, в присъствието 

на много граждани е констатирано, че се извършва предизборна агитация. Наред с това в 

жалбата се твърди, че на входа на пункта е паркиран автомобил с рег.№СА7480ТН, който е 

облепен с предизборни стикери с надпис: ГЕРБ „Работим в интерес на гражданите“ и 

маркиран №17. Според жалбоподателите с това е допуснато грубо нарушение на чл. 182, ал. 



2 

4 от Изборния кодекс. В жалбата се иска извършването на незабавна проверка и 

предприемане на съответните мерки. 

Във връзка с гореизложените твърдения се извърши незабавна проверка по случая на 

място от председателя и зам.председателя на РИК 22 - Смолян, в хода на която се установи, 

че горепосочения автомобил действително е паркиран  пред пункта за технически прегледи в 

двора на СБА гр.Смолян. От представителите на РИК 22 – Смолян бе установено, че на три 

от осемте стъкла на автомобила има залепени общо 3 бр. стикери със следното съдържание: 

„ГЕРБ „Работим в интерес на гражданите“ и задраскан  №17“, като в долния край на 

стикерите има и надпис: „Купуването и продаването на гласове е престъпление.“. След 

разговор с механик от най близкия сервиз се установи, че въпросния автомобил е аварирал и 

е оставен на същото място за да бъде ремонтиран със стикерите на стъклата още преди около 

10 дни. Механика изясни още, че от тогава автомобила не е бил изкарван от двора на СБА 

гр.Смолян поради това, че същия не е в движение. 

 Наред с гореописаната проверка от РИК, бе изпратено писмо от РИК 22 - Смолян до 

ОД на МВР – Смолян с изх.№5/ 12.11.2016 г., с искане да бъде извършена проверка по 

случая.  

В срока предвиден в чл.72, ал.1, т.17 за произнасяне по жалбата, в РИК -22 Смолян 

постъпи отговор от директора на  ОД на МВР – Смолян с  изходящ №345000-8041/13.11.2016 

г., с което ни уведомява, че е установен собственика на  автомобила с регистрационен 

№СА7480ТН и той е Тодор Николов Мелемов от гр. Смолян, както и че автомобила е 

паркиран на посоченото място  от преди около 10 дни.  

 На следващо място по същество следва да бъде изяснено, че съгласно легалната 

дефиниция на т.17 от Параграф 1 от допълнителни разпоредби на Изборния кодекс: „ 

„Предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, 

коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на 

партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не 

се смятат за агитация по смисъла на кодекса.“ 

 Във връзка с гореизложеното и след съпоставяне на установеното от представителите 

на РИК 22 – Смолян с т.17 от Параграф 1 от допълнителни разпоредби на Изборния кодекс, 

следва да се направи извод, че по същество надписите на стикерите описани по-горе, именно: 

„ГЕРБ „Работим в интерес на гражданите“ и задраскан  №17“, не представлява предизборна 

агитация според буквата на закона, тоест на стикерите липсва изричен призив за подкрепа 

или за неподкрепа на определен кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при 

участие в изборите, като наименованието и символите на партия и коалиция, поставени 

върху стикерите, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по 

смисъла на Изборния кодекс. Въз основа на гореизложеното жалбата се явява неоснователна 

поради което следва да бъде оставена без уважение. 

На следващо място разгледана по същество жалбата се явява неоснователна и следва 

да бъде отхвърлена и по друга причина, а именно, че на база горепосоченото писмо от 

директора на ОД на МВР – Смолян, от фактическа страна бе установено, че въпросния 

автомобил е аварирал и е оставен на същото място неподвижно със стикерите на стъклата за 

да бъде ремонтиран от преди около 10 дни, тоест стикерите не са били положени върху 

автомобила в деня преди изборния ден и той не е бил в движение, за да е възможно от 

обективна страна с него да бъде извършвана предизборна агитация, с което по същество да 

се нарушава разпоредбата на чл.182, ал.4 от ИК. 
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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.№244/ 12.11.2016 г. от инициативен комитет за 

издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент, като неоснователна. 

 

 

Гласували „ЗА“: 

Симеон Атанасов Велинов 

Димитър Стоянов Марев 

Емил Анчов Кехайов 

Анелия Зефирова Рупцова 

Ангел Николаев Безергянов 

Марияна Георгиева Сивкова 

Атанас Димитров Ангелов 

Радка Железова Желева 

Малинка Минчева Кордова 

 

Гласували „ПРОТИВ“: 

 

Иван Милков Гавазов 

Анастасия Манолева  Караманолева – Пенева 

Елена Костадинова Илиева 

 

Иван Милков Гавазов смята, че е налице призив за предизборна агитация, тъй като макар да 

не е изписано изрично да се подкрепи кандидата с №“17“, изображението на стикера и 

зачертаването с Х на цифрата 17, в достатъчно голяма степен съдържа внушение за кой 

номер кандидат да се гласува. 

Анастасия Манолева  Караманолева – Пенева подкрепя казаното от г-н Гавазов. 

Елена Костадинова Илиева допълни, че трябва да бъде отстранена лепенката на 

горепосочения автомобил. 

 

Малинка Минчева Кордова смята, че жалбоподателите подвеждат РИК-Смолян твърдейки, 

че случилото се случва пред множество граждани. В действителност от приложените снимки 

е видно, че няма нито един човек. 

 

 

По точка втора след кратко обсъждане РИК – Смолян  

Председателят докладва постъпила е жалба с вх.№245/ 12.11.2016 г. от инициативен комитет 

за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент, в която се твърди, че на дата 

12.11.2016 г. в село Селча, община Девин се извършва предизборна агитация с – лек 

автомобил с КД № Е 77-91 /сив металик/, с облепени стикери с призив да се гласува с № 17. 

Според жалбата автомобила се движи из селото с очевидната цел да се мотивират 

избирателите, като се извършва грубо нарушение на чл.182, ал.4 от ИК. На последно място 

жалбоподателят желае да се извърши незабавна проверка, като бъде констатирано 

предизборното нарушение и се предприемат съответните мерки. 
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   Във връзка с гореизложените твърдения и поради обстоятелството, че лекия 

автомобил представлява движима собственост и не може да бъде установено от РИК 22 – 

Смолян неговото местонахождение, към датата на завеждане на жалбата, беше изпратено 

писмо  до ОД на МВР – Смолян с изх.№5/ 12.11.2016 г., с искане да бъде извършена 

проверка по случая, която да бъде докладвана. 

В срока предвиден в чл.72, ал.1, т.17 за произнасяне по жалбата от страна на РИК  постъпи 

отговор от директора на ОД на МВР на гр.Смолян с изх.№ 252000-5903 от дата 13.11.2016 г., 

с който ни уведомява, че по случая е извършена проверка при която не са установени данни 

за извършено нарушение по чл.182, ал.4 от ИК или друго противоправно деяние, поради 

което преписката се прекрати и архивира в деловодство на ОД на МВР гр.Смолян. На база 

гореизложеното от обективна страна изтъкнатото в жалбата се явява недоказано, което е 

основание за оставянето и без уважение, като неоснователна. 

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.№245/ 12.11.2016 г. от инициативен комитет за 

издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент, като неоснователна. 

 

 

Решението се взе единодушно. Гласували „ЗА“: 

 

Симеон Атанасов Велинов 

Иван Милков Гавазов 

Димитър Стоянов Марев 

Емил Анчов Кехайов 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

Анелия Зефирова Рупцова 

Ангел Николаев Безергянов 

Марияна Георгиева Сивкова 

Атанас Димитров Ангелов 

Елена Костадинова Илиева 

Радка Железова Желева 

Малинка Минчева Кордова 

 

По точка трета след кратко обсъждане РИК – Смолян  

Председателят докладва, че е постъпила е жалба с вх.№246/12.11.2016г. от 

инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент, в която 

се твърди, че Велизар Шамов – общински съветник от ПП “ГЕРБ“ в общински съвет – Девин 

е публикувал в своята фейсбук страница следното съдържание: “Скъпи жители на с. Гьоврен, 

настоявам да видите датата и за какво трябва да подкрепите в неделя № 17“. Според жалбата 

горепосочения текст представлява предизборна агитация, която се извършва в грубо 

нарушение на чл.182, ал.4 от ИК и поради това следва да бъде извършена проверка, като 

бъде констатирано предизборното нарушение и се приемат съответните мерки. 

Към текста е приложена снимка от фейсбук профила на Велизар Шанов, от която е 

видно строително разрешение № 33/05.10.2016г.. 
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От фактическа  страна видно от приложението на жалбата, изпратено на електронната 

поща на РИК 22-Смолян се установи, че снимката на страницата от фейсбук е направена на 

12.11.2016 г. в 14:08 часа, като на самата снимка се вижда, че публикацията е направена 

преди  18 часа. В този смисъл ако се изчислят 18 часа от датата на подаване на жалбата, то 

следва извода, че публикацията е направена около 20.00 часа на 11.11.2016г., което не  

представлява нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК.  

Следва да се отбележи също така, че при извършена проверка от РИК 22 – Смолян 

посочената публикация не е била намерена в профила на лицето Велизар Шанов, 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. 

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.№246/ 12.11.2016г. от инициативен комитет за 

издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент, като неоснователна, тъй като от 

извършената проверка не се установи нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК. 

Решението се взе единодушно. Гласували „ЗА“: 

 

Симеон Атанасов Велинов 

Иван Милков Гавазов 

Димитър Стоянов Марев 

Емил Анчов Кехайов 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

Анелия Зефирова Рупцова 

Ангел Николаев Безергянов 

Марияна Георгиева Сивкова 

Атанас Димитров Ангелов 

Елена Костадинова Илиева 

Радка Железова Желева 

Малинка Минчева Кордова 

 

По точка четвърта след кратко обсъждане РИК – Смолян  

 

1. Освобождава от длъжност назначеният член  Любен Зарков Чавдаров, и на негово място за 

член на СИК №223100068 назначава  Милен Зарков Чавдаров - с ЕГН **********. 

2. Да се издаде удостоверение на новоназначения член Милен Зарков Чавдаров. 

 

Решението се взе единодушно. Гласували „ЗА“: 

 

Симеон Атанасов Велинов 

Иван Милков Гавазов 

Димитър Стоянов Марев 

Емил Анчов Кехайов 
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Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

Анелия Зефирова Рупцова 

Ангел Николаев Безергянов 

Марияна Георгиева Сивкова 

Атанас Димитров Ангелов 

Елена Костадинова Илиева 

Радка Железова Желева 

Малинка Минчева Кордова 

 

По точка пета след кратко обсъждане РИК – Смолян  

Във връзка с  постъпила жалба  с Вх. №252/13.11.16г. от Николай Мелемов  в 

качеството си на областен координатор на ПП"Герб" относно наличие на лица в родова 

връзка  в състава на СИК 223100010  

Предвид изложеното и на основание  и н а основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5, във 

връзка  с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава от длъжност назначеният член Асен Минчев Сираков, и на негово 

място за член на СИК №223100010 назначава  Орлин Росенов Кисьов с ЕГН ********** . 

 2.  Да се издаде удостоверение на новоназначения член Орлин Росенов Кисьов. 

Решението се взе единодушно. Гласували „ЗА“: 

 

Симеон Атанасов Велинов 

Иван Милков Гавазов 

Димитър Стоянов Марев 

Емил Анчов Кехайов 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

Анелия Зефирова Рупцова 

Ангел Николаев Безергянов 

Марияна Георгиева Сивкова 

Атанас Димитров Ангелов 

Елена Костадинова Илиева 

Радка Железова Желева 

Малинка Минчева Кордова 

 

По точка шеста  
Постъпило е заявление с вх. №251/13.11.2016 от Филип Кюртев ,в качеството си на 

представител на КП „Реформаторски блок“  за промяна състава  на секционна избирателна 

комисия на територията на община Златоград .  

Предвид изложеното и на основание  и н а основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка  с чл. 

51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс РИК – Смолян, 
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Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава от длъжност назначеният член  Румяна Радкова Патълева, и на нейно 

място за член на СИК №221100004 назначава  Стефан Райчев Пътников с ЕГН **********. 

2. Да се издаде удостоверение на новоназначения член Стефан Райчев Пътников. 

 

Решението се взе единодушно. Гласували „ЗА“: 

 

Симеон Атанасов Велинов 

Иван Милков Гавазов 

Димитър Стоянов Марев 

Емил Анчов Кехайов 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

Анелия Зефирова Рупцова 

Ангел Николаев Безергянов 

Марияна Георгиева Сивкова 

Атанас Димитров Ангелов 

Елена Костадинова Илиева 

Радка Железова Желева 

Малинка Минчева Кордова 

 

 

По точка седма след кратко обсъждане РИК – Смолян  

 

Председателят докладва, че е постъпила е жалба с вх.№250/ 13.11.2016г. от 

инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент, в която 

се твърди, че е установено нарушение на забраната за поставяне на агитационни материали , 

регламентирана в чл.184, ал.1 от Изборния кодекс, а именно поставени са агитационни 

материали – винил и плакати със снимки на кандидата на ПП „ГЕРБ“ за президент Цецка 

Цачева на по-малко от 50 метра от входа на читалище „Кирил Маджаров“, където се 

помещава избирателна секция №213100029 и от входа на ОУ „Стою Шишков“, избирателна 

секция №213100030. 

       

          На база гореизложеното жалбоподателят желаят РИК – Смолян незабавно да извърши 

проверка относно изложените в жалбата обстоятелства. Към жалбата е приложена снимка на 

цитираните в нея винил и плакати. 

 

   По случая се извърши незабавна проверка от зам.председател и член на РИК 22 - 

Смолян, в хода на която се установи, че на описаното място  поставените агитационни 

материали – винил и плакати със снимки на кандидата на ПП „ГЕРБ“ за президент Цецка 

Цачева са на повече от 50 метра от входа на читалище „Кирил Маджаров“, където се 

помещава избирателна секция №213100029 и от входа на ОУ „Стою Шишков“, избирателна 

секция №213100030.  

 

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: 
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Оставя без уважение жалба с вх.№250/ 13.11.2016г. 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 

Димитър Стоянов Марев 

Емил Анчов Кехайов 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

Анелия Зефирова Рупцова 

Ангел Николаев Безергянов 

Марияна Георгиева Сивкова 

Атанас Димитров Ангелов 

Елена Костадинова Илиева 

Радка Железова Желева 

Малинка Минчева Кордова 

 

 

 

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

13.40 часа 

 

 

. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                            Симеон Атанасов Велинов 

            

                                                                                   

СЕКРЕТАР:   

                                                                                                           Емил Анчов Кехайов 


