РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН
ПРОТОКОЛ
№ 30
Смолян, 5 октомври 2014 г.
Днес 5 октомври 2014 г., 22:45 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала 201, в
сградата на Областна управа – Смолян.
На заседанието присъстват 13 члена:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР
ЧЛЕНОВЕ:

Иван Милков Гавазов
Любомир Лилянов Сираков
Емил Анчов Кехайов
Ангел Николаев Безергянов
Виктор Руменов Монев
Василка Димитрова Гатешка
Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
Маргарита Георгиева Солакова
Слави Якимов Чаушев
Зоя Емилова Бенкова
Симеон Атанасов Велинов
Иван Михайлов Райков

Отсъстващи: Венелин Милков Ковачев, Велика Ташева Калайджиева и Димитър Стоянов
Марев
Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред:
1.
Разглеждане на постъпила жалба от председателя на областния съвет на ДПС - Салих
Аршински
2.
Относно въведена погрешна информация за СИК № 223100020
3.
Разни
По точка първа - Председателя на РИК докладва постъпила жалба с вх. № 242 от
05.10.2014г., от областният председател на ПП ДПС – гр. Смолян, с която РИК – Смолян е сезирана
за отказ на СИК № 2 в Община Неделино, населено място с. Дуня да представят извадка от
протокола за отчитане на изборните резултати. В жалбата се иска да се задължи СИК да издаде
извадка от протокола преди да напуснат изборното помещение, както и да се предприемат действия
за предотвратяване на закононарушението, както и за евентуално налагане на санкция съгласно
закона.
След извършена проверка по телефона на секция № 2 в гр. Неделино се установи, че
нейните членове са предоставили копие от протокола на всички поискали го лица. След извършена
проверка по телефона на секцията в с. Дунево, която е с № 22, се установи следното: Зам.
Председателят на комисията Васил Тодоров Генчев твърди, че е предал извадка от протокола, с
подпис на членовете на комисията и печат на СИК, на всички поискали го лица. Не е могъл да
представи копие от протокола тъй като е имал проблем с копирната техника, който не е бил
отстранен своевременно. Към момента на проверката СИК е приключила с попълването на
секционния протокол и пътува към РИК – Смолян за предаване на изборните материали.
С оглед резултатите от извършената проверка РИК – Смолян, счита за безпредметно да
дава указания на СИК № 22, с. Дуня, общ. Неделино да направят и предадат копие от протокола на
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лицата, които имат право да получат, тъй като комисията вече е напуснала помещението, в което се е
помещавала.
Р И К - С М О Л Я Н Р Е Ш И:
УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 491, ал. 1 от ИК, изразяващо се в отказ от предоставяне на копие
от протокола на СИК на зам. председателя на комисията Васил Тодоров Генчев
С оглед на наличието на обстоятелства, които не могат да се вменят във вина на членовете на СИК за
непредаване на протокола (проблеми с техниката) и извършването на действия по предаването на
извадки от протокола, РИК – Смолян приема, че не следва да се състави АУАН и да се ангажира
административно наказателна отговорност на членовете на СИК.
След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област Смолян за издаване на
наказателно постановление
По точка втора - Председателя на РИК докладва, че при обработване на постъпващите протоколи от
работата на секционните избирателни комисии в Избирателен район 22 – Смолян, и предаването им
за цифрово въвеждане от страна на „Информационно обслужване” АД, РИК Смолян констатира, че е
въведена погрешна информация за СИК № 222700020 от служител на „Информационно обслужване”
АД. В графа 4, „а” от протокола погрешно е отразен броя на неизползваните бюлетини от графа 5,
„а” от протокола и в графа 4, „б”от протокола погрешно са отразени данните от графа 5 „б”.. Поради
изложеното и във връзка с изпълнението на задължението по чл.289, ал. 1 от ИК, и при спазване на
процедурата предвидена в раздел IX буква „Д” от методическите указания за РИК, РИК Смолян
единодушно
Р И К - С М О Л Я Н Р Е Ш И:
1. Анулира погрешно издадената приемо-предавателна разписка №2203008. Същата да бъде
подписана от отговорника на „Информационно обслужване” АД и от председателя и секретаря на
РИК Смолян.
2. Указва на „Информационно обслужване” АД да въведе наново информацията от протокола на
СИК № 222700017 под контрола на секретаря на РИК Смолян и да издаде нова приемо-предавателна
разписка.
3. Секретарят на РИК Смолян да извърши корекция на погрешно отразения номер на анулираната
приемо-предавателна разписка №2203008 върху Протокола от работата на СИК № 222700017, като
въведе номера на (новоиздадената) приемо-предавателна разписка.
След изчерпване на точките по дневния ред РИК – Смолян приключи своето заседание в 22:50 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Иван Гавазов
СЕКРЕТАР:
Емил Кехайов
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