Смолян, бул.“България”№14, тел.0301/ 60192,факс 0301/ 62333, e-mail: governor@region-smolyan.org; http://www.sm.government.bg

ЗАПОВЕД
№ АП-03-14-466
Смолян, 08.11.2021 г.

В Областна администрация – Смолян с писмо с вх.№ РД-01-20-1888/05.11.2021
г. е постъпил сигнал за неправомерно образуване на избирателни секции с подвижна
избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни
представители на 14.11.2021 г. на територията на Община Баните, във връзка с който е
постъпила Заповед № РД-429/05.11.2021 г. на Кмета на Община Баните.
След като извърших проверка, съгласно правомощията ми по чл. 8, ал. 4 от
Изборен кодекс и чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, от
фактическа и правна страна установих следното:
С така издадената заповед кметът на общината, на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2;
чл.90, ал. 1 от Изборния кодекс; чл.2 8 от Закона за изменение и допълнение на Закона
за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. за преодоляване на последиците (обн. в ДВ
бр.28 от 2020г.), във връзка с Решение на Народното Събрание от 02.09.2021 г. за
насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14
ноември 2021 г.(обн. в ДВ. бр.73 от 03 септември 2021 г.) и Указ № 245 от 14.09.2021 г.
на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на
Република България на 14 ноември 2021 г.( обн. в ДВ. бр.77 от 16 септември 2021 г.),
Решение № 766- ПВП/НС от 20.10.2021 година на Централната избирателна комисия и
Решение № 67-22 ПВП/НС от 26.10.2021 година и Решение № 100-22 ПВП/НС от
04.11.2021 година на Районна избирателна комисия град Смолян, е образувал подвижни
избирателни секции в Община Баните, Област Смолян с номерация, обхват и адрес
както следва:
- секция № 017: с. Баните - избиратели от село Вишнево и село Гълъбово, с
адрес: с. Баните, улица „Иван Вазов” № 10, община Баните, област Смолян –
сграда на СУ „Христо Ботев” – с. Баните – първи етаж
- секция № 018: с. Оряховец - избиратели от село Кръстатица, село Малка
Арда, село Дрянка и село Траве, с адрес: с. Оряховец Административна
сграда на кметството –втори етаж
- секция 019: с. Стърница + избиратели от село Давидково, село Загражден,
село Глогино, село Босилково и село Вълчан дол, с адрес: с. Стърница
Административна сграда на кметството –втори етаж.
Заповед № РД-429/05.11.2021г. на Кмета на Община Баните е
незаконосъобразна, предвид следните съображения:
Със заповедта, кметът е образувал 3 броя подвижни избирателни секции в
Община Баните.
От публикуваното на сайта на РИК – Смолян Решение № 100-22 ПВП/НС от
04.11.2021 година на Районна избирателна комисия град Смолян, се установява, че за
територията на Община Баните са налице значителен брой, спрямо други по-големи
Областна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на
качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001
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като територия и население общини в областта, заявления за образуването на
избирателни секции с подвижна избирателна кутия, което от своя страна навежда
обоснования извод, че не е извършена проверка от органа по чл. 23, ал. 1 от ИК на
подадените заявления, съгласно чл. 37, ал. 3а от ИК, и образуване на подвижни
избирателни секции само на база броя подадени заявления.
Съгласно чл. 37, ал. 3а от 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. А съгласно чл. 23, ал. 1
избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените
места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината,
съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на
общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от
кмета и секретаря на района.
Видно цитираните норми въвеждат законови изисквания за формиране на
подвижни избирателни секции на териториите на общините, а именно общинските
администрации, орган по чл. 23, ал. 1 от ИК, извършват обстойна проверка, дали лицата
подали заявление за гласуване с подвижни избирателни секции страдат от такива
увреждания, каквито чл. 37, ал. 3а от ИК и т. 7 от Решение №766-ПВР/НС от 20.10.2021
г. на ЦИК визират, а именно увреждания, които не позволяват на избирателя да
напусне дома си, за да гласува в избирателна секция.
Законодателят в разпоредбата на чл. 37 във вр. с чл. 90 от ИК и Решение №766ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК целят даване на възможност на тези избиратели, които
действително страдат от такива увреждания, които не им позволяват да напускат дома
си да реализират избирателните си права, но в случая няма конкретни данни, че е
извършена надлежна проверка по реда на чл. 37, ал. 3а от ИК на подадените заявления,
както изисква т. 7 от Решение №766-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК и лицата, които
са подали заявления за включването им за гласуване в подвижна избирателна секция не
отговарят на поставените изисквания.
Нещо повече, съгласно чл. 10, ал. 1 от ИК когато в сграда с повече от един етаж
има секции и на горни етажи, районната или общинската избирателна комисия с
решение определя секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой
избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увредено зрение
или със затруднения в придвижването, а съгласно ал. 2 пред избирателната секция по
ал. 1 се поставят табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и
допълнителното й предназначение.
Видно в горецитираната норма конкретно е посочено хората със затруднения в
придвижването по какъв начин и какви секции гласуват и задължението на общините
да ги обявят и да обозначават въпросните секции за допълнителното им
предназначение. Налице е обосновано съмнение, че Кмета на Община Баните в
нарушение на закона е уважил заявления и от такива лица, които имат право да
гласуват в определените секции за избиратели с увредено зрение или със затруднения в
придвижването, но не и право да гласуват с подвижна избирателна секция.
От изложеното следва, че формалното подаване на необходимия минимален
брой заявления за съответните населени места не е единствено и достатъчно условие за
формиране на подвижни избирателни секции, без да се извърши обоснована преценка
за характера на уврежданията на избирателите и дали същите не позволяват на лицата
да упражняват правото си на глас в избирателната секция за гласуване на избиратели
с увредено зрение или със затруднения в придвижването, определена по реда на
чл. 10, ал. 1 от ИК.
В конкретния случай считам че е налице неправилно разбиране и приложение
от страна но Кмета на Община Баните на нормата на чл. 37, ал. 3а от ИК и т. 7 от
Решение №766-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК относно това кои лица имат право да
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гласуват в подвижна избирателна секция. Превратното разбиране и тълкуване от страна
на Кмета на Община Баните, че формалното подаване на необходимия брой заявления,
без да се извърши обстойна проверка по смисъла на чл. 37, ал. 3а от ИК, дали подалите
заявления лица са лица с трайни увреждания, които не им позволяват да напускат дома
си и да упражняват правото си на глас в изборно помещение, е в противоречие на
целите на посочените норми.
Предвид изложеното, Заповед № РД-429/05.11.2021 г. на Кмета на Община
Баните е издадена в нарушение на материалния закон – чл. 37, ал. 3а от ИК, поради
което същата се явява незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена.
Поради това и на основание чл. 8, ал. 4 от ИК, чл. 32, ал. 2, изр. 2ро, във връзка с
чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията
ЗАПОВЯДВАМ
Отменям Заповед № РД-429/05.11.2021 г. на Кмета на Община Баните, като
незаконосъобразна.
Заповедта да бъде изпратена на Кмета на Община Баните за сведение и
изпълнение.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на АПК пред
Административен съд – Смолян в 3-дневен срок от получаването ѝ.

СТЕФАН САБРУТЕВ /П/
Областен управител
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