РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН
ПРОТОКОЛ
№ 20
Смолян, 08 март 2017г.
Днес 08 март 2017 г., 12.25 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №201,
в сградата на Областна управа – Смолян.
На заседанието присъстват 11 члена:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

Ангел Николаев Безергянов
Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
Асен Ясенов Минков
Георги Тодоров Кисьов
Стефка Дафова Станкова
Лилия Атанасова Капсъзова
Мариана Георгиева Сивкова
Малинка Минчева Кордова
Атанас Димитров Ангелов
Зоя Емилова Бенкова
Маргарита Георгиева Солакова

Отсъстващи: Димитър Стоянов Марев, Димитър Карамфилов Трендафилов
Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред:
1. Одобряване на образците на бюлетините при произвеждане на изборите за народни
представители на 26 март 2017 г. в 22 МИР – Смолянски.
2. Промяна в състaвите на СИК на територията на община Смолян, за произвеждането
на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
По точка първа след кратко обсъждане РИК – Смолян
След като РИК - Смолян извърши проверка на кандидатските листи и разгледа
представения образец на бюлетина при произвеждане на избори за народни представители на
26 март 2017 г. на територията на 22 МИР – Смолян по отношение верността на името и
номерата на регистрираните партии/коалиции/независими кандидати и т.н., РИК-22 Смолян
не установи несъответствия и непълноти в тях, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.1
от ИК във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни
книжа и във връзка с т.5 и т.6 от Решение 4278-НС от 11.02.2017 г. и Писмо с изх.№НС-15146/06.03.2017 г. на ЦИК София, РИК - Смолян:
Р Е Ш И:
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1.
Одобрява образец на бюлетина при произвеждане на изборите за народни
представители на 26 март 2017 г. на територията на 22 МИР – Смолян като от лявата страна
на бюлетината, се изписват наименованията на 20 (двадесет) партии/коалиции/независими
кандидати и т.н. регистрирани за участие при произвеждане на избори за народни
представители на 26 март 2017 г. на територията на МИР 22 – Смолян. От ляво на
бюлетината се отпечатват 20 (двадесет) квадратчета отговарящи на броя на регистрираните
партии/коалиции/независими кандидати и т.н. за участие в избори за народни представители
на 26 март 2017 г., като е добавено 21 /двадесет и първо квадратче/ с изписан текст след него
„НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОГО“, а от дясната страна в кръгла форма с номера от едно до осем
предпочитание/преференция за кандидата от избраната листа на партия или коалиция.
2.
Одобрява тираж на бюлетините при произвеждане на избори за народни
представители на 26 март 2017 г. на територията на 22 МИР – Смолян в размер на 118 000
/сто и осемнадесет хиляди/ броя бюлетини.
Одобрения образец на бюлетината съдържащ имената и подписите на присъстващите
членове на РИК – Смолян се прилагат към протокола от заседанието на РИК, като
неразделна част.
Гласували „ЗА“:
Ангел Николаев Безергянов
Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
Асен Ясенов Минков
Георги Тодоров Кисьов
Стефка Дафова Станкова
Лилия Атанасова Капсъзова
Мариана Георгиева Сивкова
Малинка Минчева Кордова
Атанас Димитров Ангелов
Зоя Емилова Бенкова
Маргарита Георгиева Солакова
По точка втора след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с постъпило предложение от кмета на община Смолян с вх.№
03/08.03.2017 г. за промяна в съставите на секционни избирателни комисии на територията
на община Смолян.
Към предложението са приложени:
а) Предложение от кмета на община Смолян за промяна в съставите на СИК;
б) Предложение от пълномощника на Коалиция „БСП за България“ за промяна в
съставите на СИК;
в) Удостоверения за назначаване в СИК;
На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка чл.51, ал.2, т.1 от Изборния кодекс,
РИК – Смолян,
Р Е Ш И:

2

1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК на територията на община
Смолян, като на тяхно място назначава новопредложените членове, съгласно
Приложение №1.
2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове в съставите на СИК на
територията на община Смолян .
3. Да се издадат удостоверения на новопредложените
Приложение №1.

членове на СИК, съгласно

Гласували „ЗА“:
Ангел Николаев Безергянов
Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
Асен Ясенов Минков
Георги Тодоров Кисьов
Стефка Дафова Станкова
Лилия Атанасова Капсъзова
Мариана Георгиева Сивкова
Малинка Минчева Кордова
Атанас Димитров Ангелов
Зоя Емилова Бенкова
Маргарита Георгиева Солакова
Комисията единодушно реши следващото й заседание да се проведе на 09.03.2017 г.
от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян, за което присъствалите
членове се считат за уведомени лично. Заседанието ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Разни.
След изчерпване на точките по дневния ред РИК – Смолян приключи своето
заседание в 12:35 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангел Николаев Безергянов

СЕКРЕТАР:

Асен Ясенов Минков
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