РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ
№ 19
Смолян, 25 май 2019 г.
Днес 25 май 2019 г., 19:00 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала 201, в
сградата на Областна администрация – Смолян.
На заседанието присъстват 8 члена:
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

Симеон Велинов
Иван Гавазов

СЕКРЕТАР:

Милена Бундева

ЧЛЕНОВЕ:

Веселин Грашев
Маргарита Солакова
Стефка Станкова
Слави Чаушев
Димитър Трендафилов

От заседанието отсъстват: Зоя Бенкова, Георги Кисьов, Малинка Кордова, Софка
Иванова, Анастасия Караманолева – Пенева, Иван Райков, Шинка Щинкова.
Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред:
1. Промяна в състaва на СИК на територията на община Рудозем, Неделино, Мадан и
Златоград, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
2. Публикуване на упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ“.
3. Публикуване на упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“.
По точка първа:
В РИК – Смолян са постъпили писмени предложения от с вх.№213- 217/25.05.2019г. за
промяна в съставите на секционни избирателни комисии на територията на следните общини:
Рудозем, Неделино, Мадан и Златоград.
Към предложенията са приложени:
а) Предложения от пълномощниците на Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, ПП „ГЕРБ“,
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ и ПП „ДПС“
за смяна в съставите на СИК;
б) Молби и заявления от членове на СИК за отказ от участие;
в) Удостоверения на назначените членове за анулиран.
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На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК – Смолян,
Р Е Ш И:
Освобождава назначените членове в съставите на СИК на територията на община Рудозем,
Неделино, Мадан и Златоград, като на тяхно място назначава новопредложените членове,
съгласно Приложение №1. Анулира издадените удостоверения на сменените членове на СИК.
2. Да се издадат удостоверения на новоназначения член на СИК, съгласно Приложение №1.
На основание чл. 73, ал. 1 от ИК настоящото решение подлежи на оспорване в
тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.
Гласували общо: 8
За: 8
Против:0
По втора точка:
С вх. № 218/25.05.2019 г. в РИК – Смолян е постъпил Списък на упълномощените
представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждане на изборите
за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. /Приложение
№ 1 към Решение № 95-ЕП от 8 април 2019 г./ от пълномощника на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА
ПРАВА И СВОБОДИ“. В списъците се съдържат имената на 8 броя упълномощени
представители при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България, насрочени на 26 май 2019г.
Приложения списък е на хартиен и технически носител.
След извършена проверка РИК – Смолян констатира, че за 8 броя упълномощени
представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК и Решение № 95/08.04.2019 на
ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 ИК и
Решение № 95/08.04.2019 на ЦИК, РИК – Смолян
Р Е Ш И:
ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Смолян 8 броя упълномощени представители
на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, в раздел - „РЕГИСТРИ ВОДЕНИ ОТ РИК“ –
„Списък на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните
комитети. /https://rik22.cik.bg/ep2019/registers/.
На основание чл. 73, ал. 1 от ИК настоящото решение подлежи на оспорване в тридневен срок
от обявяването му пред ЦИК.
Гласували общо: 8
За: 8
Против:0
По трета точка:
С вх. № 219/25.05.2019 г. в РИК – Смолян е постъпил Списък на упълномощените
представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждане на изборите
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за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. /Приложение
№ 1 към Решение № 95-ЕП от 8 април 2019 г./ от пълномощника на Коалиция „БСП за
България“.
В списъка се съдържат имената на 1 броя упълномощен представител при
произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България,
насрочени на 26 май 2019 г.
Приложения списък е на хартиен и технически носител.
След извършена проверка РИК – Смолян констатира, че за 1 броя упълномощен
представител са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК и Решение № 95/08.04.2019 на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 ИК и Решение №
95/08.04.2019 на ЦИК, РИК – Смолян
Р Е Ш И:
ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Смолян 1 броя упълномощен представител на
Коалиция „БСП за България“, в раздел - „РЕГИСТРИ ВОДЕНИ ОТ РИК“ – „Списък на
упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.
/https://rik22.cik.bg/ep2019/registers/.
На основание чл. 73, ал. 1 от ИК настоящото решение подлежи на оспорване в тридневен срок
от обявяването му пред ЦИК.

Гласували общо: 8
За: 8
Против:0
След изчерпване на точките по дневния ред РИК – Смолян приключи своето заседание
в 19:30 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

/П/
/СИМЕОН ВЕЛИНОВ/
/П/
/МИЛЕНА БУНДЕВА/
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