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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

 

ПРОТОКОЛ  
№ 4  

Смолян, 18 април 2019 г. 
 
 

Днес 18 април 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала 201, в 

сградата на Областна администрация – Смолян.  

 

На заседанието присъстват 13 члена:  

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Симеон Велинов  

Иван Милков Гавазов 

Зоя Емилова Бенкова 

СЕКРЕТАР: Милена Красимирова Бундева 

ЧЛЕНОВЕ: Георги Тодоров Кисьов 

 Малинка Минчева Кордова  

 Иван Михайлов Райков 

 Стефка Дафова Станкова 

Шинка Андреева Щинкова 

Софка Ясенова Иванова 

Веселин Динков Грашев 

 Маргарита Солакова 

  

  

На заседанието отсъстват: Слави Якимов Чаушев, Димитър Карамфилов 

Трендафилов, Анастасия Манолева Караманолева – Пенева. 

 

Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

1. Определяне на специалисти - технически сътрудници към Районната избирателна 

комисия Двадесет и втори район – Смолян при произвеждане на изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

 

Членовете на РИК – Смолян приеха единодушно предложения дневен ред и 

пристъпиха към гласуване, както следва:  

 

По точка първа: 

На основание чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 5-ЕП/25.03.2019 г. на ЦИК, 

Районната избирателна комисия Двадесет и втори район – Смолян 

 

Р Е Ш И: 

1. С цел подпомагане дейността на Районната избирателна комисия Двадесет и втори район – 

Смолян при изпълнение на правомощията и задълженията и по чл. 72 от Изборния кодекс, 

определя  3 броя специалист - технически сътрудници към РИК, които ще подпомагат 
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дейността на комисията, а именно: осигурява и подпомага цялостната работата, техническата 

и софтуерна поддръжка на видеотехниката, предназначена за излъчване в реално време на 

заседанията на комисията в интернет; осигурява техническа и софтуерна поддръжка на 

интернет страницата на комисията, отговаря за архивиране на заседанията на комисията и за 

своевременното обявяване актовете на комисията по реда на чл. 71, ал. 2 от Изборния кодекс, 

подпомага изработването и публикуването на решенията и протоколите на РИК, както и 

своевременния обмен на тези актове и всички други необходими данни по електронен път с 

информационния масив на Централната избирателна комисия. 

 

2. Определя специалист по т. 1, както следва:  

- Нина Минчева Велинова 

- Стефан Бисеров Алендаров 

- Александър Георгиев Гьорджев 

 

3. Срокът на договора следва да бъде за целия периода на работа на Районна избирателна 

комисия Двадесет и втори район – Смолян. 

 

4. Възнаграждението по договора е в размер на 560 лева месечно. 

 

5. Заверено копие от настоящото решение да се изпрати на Областния управител на област 

Смолян за сключване на граждански договор с определените в т. 1 лица. 

 

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. 

 

 

Комисията единодушно реши следващото й заседание да се проведе на 22.04.2019 г. 

от 17.30 часа, в зала № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян, за което 

присъствалите членове се считат за уведомени лично.  

 

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

в 18:00 часа. 

  

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         /П/ 

            /СИМЕОН ВЕЛИНОВ/  

 

 

/П/   

  СЕКРЕТАР: /МИЛЕНА БУНДЕВА/

           

   


