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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

 

ПРОТОКОЛ  
№ 7 

Смолян, 25 април 2019 г. 
 
Днес 25 април 2019 г., 17:40 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала 201, в 

сградата на Областна администрация – Смолян.  

 

На заседанието присъстват 13 члена:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

         ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ 

         ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Симеон Велинов  

Иван Милков Гавазов 

Зоя Емилова Бенкова 

СЕКРЕТАР: Милена Красимирова Бундева 

ЧЛЕНОВЕ: Георги Тодоров Кисьов 

 Малинка Минчева Кордова  

 Иван Михайлов Райков 

Димитър Карамфилов Трендафилов 

 Анастасия Манолева Караманолева – Пенева  

Шинка Андреева Щинкова 

Софка Ясенова Иванова 

Веселин Динков Грашев  

Стефка Дафова Станкова  

 

 

На заседанието отсъстват: Слави Якимов Чаушев, Маргарита Солакова. 

 

Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

1. Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Смолян, при 

произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 

май 2019 г. 

2. Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Рудозем, при 

произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 

май 2019 г. 

3. Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Златоград, при 

произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 

май 2019 г. 

4.  Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Баните, при произвеждане 

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

5.  Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Неделино, при 

произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 

май 2019 г. 

6.  Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Чепеларе, при 

произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 

май 2019 г. 

7. Предложение за назначаване на членове на Секционни избирателни комисии – в 

община Смолян, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019 г., от квотата на Коалиция „Реформаторски блок“. 
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Членовете на РИК – Смолян приеха единодушно предложения дневен ред и 

пристъпиха към гласуване, както следва:  

 

По точка първа: 

В РИК - Смолян е постъпило писмено предложение за съставите на СИК от кмета на 

община Смолян с входящ №43/25.04.2019 г., което съдържа имената на предложените лица, 

ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги 

предлага и телефон за връзка. Към предложението са предоставени: 

1. списък на резервните членове със същото съдържание; 

2. предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

3. копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или решение за създаване 

на коалицията; 

4. пълномощните на лицата, участвали в преговорите, както и адрес, телефон и лице за 

контакт. 

5. представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

6. протоколът от консултациите; 

7. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начинът на оповестяването  му. 

Видно от представените документи при консултациите партиите и коалициите са  

постигнали съгласие за съставите на Секционните избирателни комисии в общината. Спазени 

са Методическите указания за назначаване съставите на СИК на територията на района и 

съответната община, представляващи приложение към Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. и 

Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, както и не са нарушени забраните представители 

на една партия или коалиция да имат мнозинство в една и съща СИК и председател, заместник-

председателят и секретар в СИК да са от една и съща партия или коалиция. 

РИК-Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 

91, ал. 11 от ИК, РИК - Смолян: 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Назначава за членове на СИК в община Смолян, предложените от кмета на общината 

лица, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции при 

проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, съгласно Приложение 

№2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в община Смолян. 

 

На основание чл. 73, ал. 1 от ИК настоящото решение подлежи на оспорване в 

тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

 

Гласували общо: 13 

За: 13 

Против:0 

 

По точка втора: 

В РИК - Смолян е постъпило писмено предложение за съставите на СИК от кмета на 

община Рудозем с входящ №44/25.04.2019 г., което съдържа имената на предложените лица, 

ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги 

предлага и телефон за връзка. Към предложението са предоставени: 

1. списък на резервните членове със същото съдържание; 

2. предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 
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3. копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или решение за създаване 

на коалицията; 

4. пълномощните на лицата, участвали в преговорите, както и адрес, телефон и лице за 

контакт. 

5. представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

6. протоколът от консултациите; 

7. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начинът на оповестяването  му. 

Видно от представените документи при консултациите партиите и коалициите са  

постигнали съгласие за съставите на Секционните избирателни комисии в общината. Спазени 

са Методическите указания за назначаване съставите на СИК на територията на района и 

съответната община, представляващи приложение към Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. и 

Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, както и не са нарушени забраните представители 

на една партия или коалиция да имат мнозинство в една и съща СИК и председател, заместник-

председателят и секретар в СИК да са от една и съща партия или коалиция. 

РИК-Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 

91, ал. 11 от ИК, РИК - Смолян: 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Назначава за членове на СИК в община Рудозем, предложените от кмета на общината 

лица, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции при 

проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, съгласно Приложение 

№2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в община Рудозем. 

 

На основание чл. 73, ал. 1 от ИК настоящото решение подлежи на оспорване в 

тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

Гласували общо: 13 

За: 13 

Против:0 

 

По точка трета: 

В РИК - Смолян е постъпило писмено предложение за съставите на СИК от кмета на 

община Златоград с входящ №33/24.04.2019 г., което съдържа имената на предложените лица, 

ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги 

предлага и телефон за връзка. Към предложението са предоставени: 

1. списък на резервните членове със същото съдържание; 

2. предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

3. копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или решение за създаване 

на коалицията; 

4. пълномощните на лицата, участвали в преговорите, както и адрес, телефон и лице за 

контакт. 

5. представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

6. протоколът от консултациите; 

7. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начинът на оповестяването  му. 

Видно от представените документи при консултациите партиите и коалициите са  

постигнали съгласие за съставите на Секционните избирателни комисии в общината. Спазени 

са Методическите указания за назначаване съставите на СИК на територията на района и 

съответната община, представляващи приложение към Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. и 

Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, както и не са нарушени забраните представители 
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на една партия или коалиция да имат мнозинство в една и съща СИК и председател, заместник-

председателят и секретар в СИК да са от една и съща партия или коалиция. 

РИК-Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 

91, ал. 11 от ИК, РИК - Смолян: 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Назначава за членове на СИК в община Златоград, предложените от кмета на 

общината лица, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции 

при проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, съгласно Приложение 

№2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в община Златоград. 

 

На основание чл. 73, ал. 1 от ИК настоящото решение подлежи на оспорване в 

тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

Гласували общо: 13 

За: 13 

Против:0 

 

По точка четвърта: 

В РИК - Смолян е постъпило писмено предложение за съставите на СИК от кмета на 

община Баните с входящ №37/24.04.2019 г., което съдържа имената на предложените лица, 

ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги 

предлага и телефон за връзка. Към предложението са предоставени: 

1. списък на резервните членове със същото съдържание; 

2. предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

3. копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или решение за създаване 

на коалицията; 

4. пълномощните на лицата, участвали в преговорите, както и адрес, телефон и лице за 

контакт. 

5. представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

6. протоколът от консултациите; 

7. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начинът на оповестяването  му. 

Видно от представените документи при консултациите партиите и коалициите са  

постигнали съгласие за съставите на Секционните избирателни комисии в общината. Спазени 

са Методическите указания за назначаване съставите на СИК на територията на района и 

съответната община, представляващи приложение към Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. и 

Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, както и не са нарушени забраните представители 

на една партия или коалиция да имат мнозинство в една и съща СИК и председател, заместник-

председателят и секретар в СИК да са от една и съща партия или коалиция. 

РИК-Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 

91, ал. 11 от ИК, РИК - Смолян: 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Назначава за членове на СИК в община Баните, предложените от кмета на общината 

лица, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции при 

проведените консултации, съгласно Приложение №1. 
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2. Издава удостоверения на членовете на СИК в община Баните. 

 

На основание чл. 73, ал. 1 от ИК настоящото решение подлежи на оспорване в 

тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

Гласували общо: 13 

За: 13 

Против:0 

 

По точка пета: 

В РИК - Смолян е постъпило писмено предложение за съставите на СИК от кмета на 

община Неделино с входящ №46/25.04.2019 г., което съдържа имената на предложените лица, 

ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги 

предлага и телефон за връзка. Към предложението са предоставени: 

1. списък на резервните членове със същото съдържание; 

2. предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

3. копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или решение за създаване 

на коалицията; 

4. пълномощните на лицата, участвали в преговорите, както и адрес, телефон и лице за 

контакт. 

5. представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

6. протоколът от консултациите; 

7. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начинът на оповестяването  му. 

Видно от представените документи при консултациите партиите и коалициите са  

постигнали съгласие за съставите на Секционните избирателни комисии в общината. Спазени 

са Методическите указания за назначаване съставите на СИК на територията на района и 

съответната община, представляващи приложение към Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. и 

Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, както и не са нарушени забраните представители 

на една партия или коалиция да имат мнозинство в една и съща СИК и председател, заместник-

председателят и секретар в СИК да са от една и съща партия или коалиция. 

РИК-Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 

91, ал. 11 от ИК, РИК - Смолян: 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Назначава за членове на СИК в община Неделино, предложените от кмета на 

общината лица, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции 

при проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, съгласно Приложение 

№2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в община Неделино. 

 

На основание чл. 73, ал. 1 от ИК настоящото решение подлежи на оспорване в 

тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

Гласували общо: 13 

За: 13 

Против:0 

 

По точка шеста: 

В РИК - Смолян е постъпило писмено предложение за съставите на СИК от кмета на 

община Чепеларе с входящ №48/25.04.2019 г., което съдържа имената на предложените лица, 
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ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги 

предлага и телефон за връзка. Към предложението са предоставени: 

1. списък на резервните членове със същото съдържание; 

2. предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

3. копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или решение за създаване 

на коалицията; 

4. пълномощните на лицата, участвали в преговорите, както и адрес, телефон и лице за 

контакт. 

5. представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

6. протоколът от консултациите; 

7. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начинът на оповестяването  му. 

Видно от представените документи при консултациите партиите и коалициите са  

постигнали съгласие за съставите на Секционните избирателни комисии в общината. Спазени 

са Методическите указания за назначаване съставите на СИК на територията на района и 

съответната община, представляващи приложение към Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. и 

Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, както и не са нарушени забраните представители 

на една партия или коалиция да имат мнозинство в една и съща СИК и председател, заместник-

председателят и секретар в СИК да са от една и съща партия или коалиция. 

РИК-Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 

91, ал. 11 от ИК, РИК - Смолян: 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Назначава за членове на СИК в община Чепеларе, предложените от кмета на 

общината лица, въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции 

при проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, съгласно Приложение 

№2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в община Чепеларе. 

 

На основание чл. 73, ал. 1 от ИК настоящото решение подлежи на оспорване в 

тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

Гласували общо: 13 

За: 13 

Против:0 

 

По точка седма: 

В РИК - Смолян е постъпило неподписано писмено предложение за съставите на СИК 

в община Смолян от пълномощник на Коалиция „Реформаторски блок“ г-н Заим Хайриев 

Дорсунски с вх.№50/25.04.2019 г. 

Към предложението са предоставени: 

1. не попълнен списък на резервните членове от Коалиция „Реформаторски блок“; 

2. копие от удостоверения за актуално правно състояние на партията или решение за създаване 

на коалицията; 

3. предизборно политическо споразумение за създаване на коалицията; 

4. пълномощните на лицата, представляващи Коалиция „Реформаторски блок“. 

  

 Видно от представените документи, както и при служебно извършена справка от РИК-

Смолян в Предложението постъпило от кмета на община Смолян с вх. №43/25.04.2019 г. и по-

конкретно Протокол от 18.04.2019 г. за проведени консултации за определяне на съставите на 

СИК и ПСИК на територията на община Смолян за произвеждане на изборите за ЕП от РБ на 
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26.05.2019 г. е че, на консултациите не са присъствали упълномощени представители на 

Коалиция „Реформаторски блок“. 

Спазени са изискванията относно оповестяване на датата и мястото на провеждане на 

консултациите при кмета на община Смолян. От протокола за консултациите е видно, че за 

представителите на Коалиция „Реформаторски блок“ са били предвидени общо 10 броя квоти 

в СИК. 

Поради липса на упълномощен представител на Коалиция „Реформаторски блок“ и 

липса на конкретно предложение от коалицията за съставите на СИК, участващите в 

консултациите по взаимно съгласие са преразпределили десетте бройки предвидени за 

Коалиция „Реформаторски блок“. 

 За пълнота на изложението следва да се отбележат още две обстоятелства, а именно: 

1. Пълномощното №5 на представителя на Коалиция „Реформаторски блок“, г-н Заим 

Хайриев Дорсунски е издадено на 20.04.2019 г., тоест след дата /18.04.2019 г./ на която 

са насрочени и проведени консултациите при кмета на община Смолян за състава на 

СИК. 

2. Представеното Предложение за назначаване на членове на Секционни избирателни 

комисии – в община Смолян, при произвеждане на изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г., от квотата на Коалиция 

„Реформаторски блок“, регистрирано под вх.№50/25.04.2019 г. не е подписано от 

представляващото коалицията лице, което от фактическа и юридическа страна 

представлява липса на волеизявление на пълномощника на коалицията. 

 

  Във връзка с гореизложеното РИК-Смолян констатира, че не са налице основанията 

предвидени в чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от Изборния кодекс на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във 

връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от ИК, РИК - Смолян: 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отказва да назначи предложените от Коалиция „Реформаторски блок“ членове на СИК 

на територията на община Смолян, представени съгласно Предложение за назначаване на 

членове на Секционни избирателни комисии – в община Смолян, при произвеждане на 

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

квотата на Коалиция „Реформаторски блок“, регистрирано под вх.№50/25.04.2019г. в РИК 

Смолян. 

 

На основание чл. 73, ал. 1 от ИК настоящото решение подлежи на оспорване в 

тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

 

Комисията единодушно реши следващото й заседание да се проведе на 30.04.2019 г. 

от 17.30 часа, в стая № 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 18:30 часа. 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         /П/ 

            /СИМЕОН ВЕЛИНОВ/  

 

/П/   

  СЕКРЕТАР: /МИЛЕНА БУНДЕВА/

           

   


