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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

 

ПРОТОКОЛ  
№ 5  

Смолян, 21 април 2019 г. 
 
 

Днес 21 април 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала 201, в 

сградата на Областна администрация – Смолян.  

 

На заседанието присъстват 11 члена:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Симеон Велинов  

Иван Милков Гавазов 

Зоя Емилова Бенкова 

СЕКРЕТАР: Милена Красимирова Бундева 

ЧЛЕНОВЕ: Георги Тодоров Кисьов 

 Малинка Минчева Кордова  

 Иван Михайлов Райков 

 Анастасия Манолева Караманолева – Пенева  

Шинка Андреева Щинкова 

Софка Ясенова Иванова 

Веселин Динков Грашев 

  

  

  

На заседанието отсъстват: Стефка Дафова Станкова, Слави Якимов Чаушев, Димитър 

Карамфилов Трендафилов, Маргарита Солакова. 

 

Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

1. Утвърждаване на единен образец на форма за предоставяне на данни за съставите на 

СИК от кметовете на общини в  Двадесет и втори район – Смолян до Районна избирателна 

комисия - Смолян, след проведените консултации с политическите партии и коалиции. 

 

Членовете на РИК – Смолян приеха единодушно предложения дневен ред и 

пристъпиха към гласуване, както следва:  

 

По точка първа и единствена: 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 4 и чл. 91, ал. 8 и ал. 9 от Изборния кодекс, Районната 

избирателна комисия Двадесет и втори район – Смолян 

 

 

РЕШИ: 
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1. Утвърждава единен образец на Таблица съдържаща информация за съставите на СИК 

(Приложение №1), в която да бъде оформено писменото предложение на кметовете на 

общини за състав и резервни членове на секционните избирателни комисии. 

           Предложението съдържа: пореден номер на член на СИК; общината; номера на 

секцията; населено място на секцията; име-презиме-фамилия; ЕГН; длъжност в комисията; 

наименованието на партията или коалицията, която го предлага; образование и телефон на 

предложеното лице. 

2. С оглед задължението на РИК за незабавно публикуване на решенията на интернет 

страницата на комисията и в изпълнение на Решение № 150 EП/ 11.04.2019 г. на ЦИК, 

общините, едновременно с документите на хартиен носител от проведените консултации при 

кмета на съответната община, представят в РИК - Смолян - Приложение №1, попълнено в 

електронен вид, на електронна поща  RIK22@cik.bg. 

3. Утвърденият с настоящото решение образец – Приложение 1, да бъде предоставен 

незабавно след приемането му по имейл на общините на територията на Двадесет и втори 

избирателен район - Смолян, за своевременно ползване при предстоящото провеждане на 

консултации с парламентарно представените партии. 

4. За резервните членове следва да се попълва и представя отделна Таблица 

(Приложение №1). 

5. При последващи промени в съставите на СИК следва да се попълва и представя 

отделна Таблица (Приложение №1). 

 

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

 

 

Комисията единодушно реши следващото й заседание да бъде обявено на сайта на 

комисията. 

 

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

в 18:00 часа. 

  

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         /П/ 

            /СИМЕОН ВЕЛИНОВ/  

 

 

/П/   

  СЕКРЕТАР: /МИЛЕНА БУНДЕВА/
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