РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН
ПРОТОКОЛ
№ 24
Смолян, 15 март 2017г.
Днес 15 март 2017 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №201,
в сградата на Областна управа – Смолян.
На заседанието присъстват 9 члена:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Ангел Николаев Безергянов
Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
Димитър Стоянов Марев
Георги Тодоров Кисьов
Стефка Дафова Станкова
Лилия Атанасова Капсъзова
Мариана Георгиева Сивкова
Малинка Минчева Кордова
Маргарита Георгиева Солакова

Отсъстващи: Димитър Карамфилов Трендафилов, Атанас Димитров Ангелов, Асен Ясенов
Минков, Зоя Емилова Бенкова
Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред:
1. Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със
затруднения в придвижването на територията на 22-МИР Смолян.
2. Промяна в състaвите на СИК на територията на община Доспат, за произвеждането
на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
3. Промяна в състaва на СИК на територията на община Борино, за произвеждането на
изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
4. Изменение на Решение №68-22 НС от 13.03.2017 г. на РИК – Смолян във връзка с
промяна на дата и часа на провеждане на обучението на СИК на територията на Община
Доспат и Община Борино.

По точка първа след кратко обсъждане РИК – Смолян
На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.14, във връзка с чл.10, ал.1 от ИК и в изпълнение на Решение
№ 4302 -НС /13.02.2017 г. на ЦИК и във връзка с постъпили в РИК Смолян Предложения от
кметове на общини в 22 МИР Смолян за подходящи избирателни секции, разположени на
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първия етаж (партер), за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в
придвижването, РИК - Смолян.
Р Е Ш И:
1. Определя секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в
придвижването както следва:
- за община Баните:
избирателна секция №220200002 - Клуб на пенсионера, с. Баните, ул. Васил Левски №6
избирателна секция №220200011 - Административна сграда на кметство с. Давидково, с.
Давидково, ул. Европа №100
- за община Борино:
избирателна секция №220500003 - СОУ"Н. Й. Вапцаров",с. Борино ул. Христо Ботев №29,
стая №4
- за община Девин:
избирателна секция №220900006 - Ритуална зала „Дома на Културата" ,гр. Девин, ул. Орфей
№1
- за община Доспат:
избирателна секция №221000001 - Читалище „Иван Вазов 1926", гр.Доспат, ул. Първи Май
№1,
- за община Златоград:
избирателна секция №221100008 - Център за социална рехабилитация и интеграция, гр.
Златоград, ул. Славей №7А
- за община Мадан:
избирателна секция №221600001 - Сграда пансион към СОУ "Отец Паисий", гр. Мадан, кв.
Първи май, ул. П. Хилендарски №13
избирателна секция №221600036 - МБАЛ „ Проф. К. Чиликов" ,гр. Мадан.
за община Неделино:
избирателна секция №221800006 - Сграда на Туристически информационен център,гр.
Неделино, ул. Напредък №69
- за община Рудозем:
избирателна секция №222700003 - гр. Рудозем , бул. „България“ №13
- за община Смолян:
Избирателна секция №223100016 - Общински информационен център (Младежки дом), гр.
Смолян ,кв. Смолян, бул. България №5
избирателна секция №223100025 - Фирмен магазин на „Родопска тъкан", гр. Смолян ,кв.
Райково, ул. Наталия №2
избирателна секция №223100029 - Читалище „ Кирил Маджаров - 1866", гр. Смолян, кв.
Устово, ул. Медникарска № 1
- за община Чепеларе:
избирателна секция №223800001 - Пенсионерски Клуб, гр. Чепеларе, ул. Васил Дечев № 43
2. Указва на кметовете на общините секциите определени за гласуване на лица с увреждания
да бъдат обозначени по начин приет с Решение № 4302 -НС/ 13.02.2017 г. от ЦИК.
Гласували „ЗА“:
Ангел Николаев Безергянов
Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
Димитър Стоянов Марев
Георги Тодоров Кисьов
Стефка Дафова Станкова
Лилия Атанасова Капсъзова
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Мариана Георгиева Сивкова
Малинка Минчева Кордова
Маргарита Георгиева Солакова
По точка втора след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с постъпило предложение от кмета на община Доспат с вх.№
137/14.03.2017 г. за промяна в съставите на секционни избирателни комисии на територията
на община Доспат.
Към предложението са приложени:
а) Предложение от кмета на община Доспат за промяна в съставите на СИК;
б) Предложение от политическа партия за промяна в състава 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:
1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК на територията на община
Доспат, 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 Доспат.
3. Да се издадат удостоверения на новопредложените членове на СИК, съгласно
Приложение №1.
Гласували „ЗА“:
Ангел Николаев Безергянов
Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
Димитър Стоянов Марев
Георги Тодоров Кисьов
Стефка Дафова Станкова
Лилия Атанасова Капсъзова
Мариана Георгиева Сивкова
Малинка Минчева Кордова
Маргарита Георгиева Солакова
По точка трета след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с постъпило предложение от кмета на община Борино с вх.№
139/14.03.2017 г. за промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на
община Борино.
Към предложението са приложени:
а) Предложение от кмета на община Борино за промяна в съставите на СИК;
б) Предложение от политическа партия за промяна в състава 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:
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1. Освобождава назначения секретар в състава на СИК на територията на община
Борино, като на негово място назначава новопредложения секретар, съгласно
Приложение №1.
2. Анулира издаденото удостоверение на освободения секретар в състава на СИК на
територията на община Борино .
3. Да се издаде удостоверение на новопредложения секретар на СИК, съгласно
Приложение №1.
Гласували „ЗА“:
Ангел Николаев Безергянов
Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
Димитър Стоянов Марев
Георги Тодоров Кисьов
Стефка Дафова Станкова
Лилия Атанасова Капсъзова
Мариана Георгиева Сивкова
Малинка Минчева Кордова
Маргарита Георгиева Солакова
По точка четвърта след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с проведени разговори със секретарите на община Доспат и община
Борино, поради обективни причини и невъзможността да бъде осигурена необходимата зала
в деня и часа предвиден в горецитираното решение за провеждане на обучението на СИК на
територията на община Доспат и община Борино, РИК – Смолян на основание чл.72 ал.1, т.1
и т.3 от ИК и във връзка с Решение №4446 от 09.03.2017г на ЦИК, РИК – Смолян
РЕШИ:
1. Изменя Решение №68-22 НС от 13.03.2017 г. на РИК – Смолян само в частта
относно дата и часа на провеждане на обучението на СИК на територията на община Доспат
и Община Борино, както следва
А) обучението в град Доспат ще бъде проведено на 22.03.2017 г. /сряда/ от 10:00 ч. в
сградата на читалище „Иван Вазов” в гр.Доспат.
Б) обучението в село Борино ще бъде проведено на 22.03.2017 г. /сряда/ от 13:30 часа
в сесийна зала на Общински съвет Борино в сградата на Община Борино.
Гласували „ЗА“:
Ангел Николаев Безергянов
Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
Димитър Стоянов Марев
Георги Тодоров Кисьов
Стефка Дафова Станкова
Лилия Атанасова Капсъзова
Мариана Георгиева Сивкова
Малинка Минчева Кордова
Маргарита Георгиева Солакова
Комисията единодушно реши следващото й заседание да се проведе на 16.03.2017 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
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ДНЕВЕН РЕД:
1.Разни.
След изчерпване на точките по дневния ред РИК – Смолян приключи своето
заседание в 17:55 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангел Николаев Безергянов

СЕКРЕТАР:

Асен Ясенов Минков
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