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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 29 

Смолян, 21 март  2017г. 
 
Днес 21 март 2017 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №201,  

в сградата на Областна управа – Смолян. 

На заседанието присъстват 10 члена:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Николаев Безергянов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Стоянов Марев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Манолева Караманолева - Пенева 

СЕКРЕТАР: Асен Ясенов Минков 

ЧЛЕНОВЕ: Стефка Дафова Станкова 

 Георги Тодоров Кисьов 

  Димитър Карамфилов Трендафилов 

 Мариана Георгиева Сивкова 

 Малинка Минчева Кордова 

 Зоя Емилова Бенкова 

 

Отсъстващи:, Атанас Димитров Ангелов, Маргарита Георгиева Солакова,  Лилия 

Атанасова Капсъзова 

Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

 

1. Промени в състaвите на СИК на територията на община Борино и община 

Рудозем, за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Промяна в състaва на СИК на територията на  община Борино, за произвеждането 

на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

3. Определяне на членове на РИК, които да предадат бюлетините, изборните книжа и 

материали по общини на територията на Двадесет и втори изборен район – Смолян при 

произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г., и утвърждаване на 

график за транспортирането и разпределението на бюлетините, изборните книжа и 

материали по общини и секции.  

4. изготвяне на ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за организацията на работата в РИК 22 - 

Смолян в деня на произвеждане на избори за народни представители насрочени за 26 март 

2017 г.. 

5. Вписване в Публичния списък на допълнително упълномощени представители на 

партиите, коалициите или инициативните комитети 

6. Разглеждане на предложение за регистрация на допълнителни застъпници на 

кандидатска листа на Обединение „ДОСТ“ в изборите за народни представители, насрочени 

на 26 март 2017 г. 

7. Промени в състaвите на СИК на територията на  община Смолян и община 

Рудозем за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

8. Разглеждане на  останалата част от предложението за регистрация застъпници  на 

кандидатска листа на  Коалиция „ БСП за България“ в изборите за народни представители, 

насрочени на 26 март 2017 г. 
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9. Разглеждане на предложение за регистрация на допълнителни застъпници на 

кандидатска листа на Коалиция „БСП за България“ в изборите за народни представители, 

насрочени на 26 март 2017 г. 

 

По точка първа след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 
Във връзка с постъпили предложения от кмета на община Борино и община Рудозем с вх.№ 

201/21.03.2017г. и вх.№ 203/21.03.2017г. за промяна в състава на секционни избирателни 

комисии на територията на община Борино  и община Рудозем. 

Към предложението са приложени: 

           а) Предложение от кмета на община Борино и община Рудозем за промени в състава 

на СИК;  

б) Предложение от политически партии за промени 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  

Борино и община Рудозем, 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 Борино и община Рудозем. 

3. Да се издадат удостоверения на новопредложените членове на СИК, съгласно 

Приложение №1. 

Гласували „ЗА“: 

 

Ангел Николаев Безергянов 

Димитър Стоянов Марев 

Анастасия Манолева Караманолева - Пенева 

Асен Ясенов Минков 

Стефка Дафова Станкова 

Георги Тодоров Кисьов 

Димитър Карамфилов Трендафилов 

Мариана Георгиева Сивкова 

Малинка Минчева Кордова 

Зоя Емилова Бенкова 

 

 

По точка втора след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 
           Във връзка с постъпило предложение от кмета на община Борино вх.№ 

205/21.03.2017г. за промяна в състава на секционни избирателни комисии на територията на 

община  Борино. 
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Към предложението са приложени: 

           а) Предложение от кмета на община Борино за промяна в състава 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 

Борино, 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 Борино. 

3. Да се издадат удостоверения на новопредложените членове на СИК, съгласно 

Приложение №1. 

Гласували „ЗА“: 

 

Ангел Николаев Безергянов 

Димитър Стоянов Марев 

Анастасия Манолева Караманолева - Пенева 

Асен Ясенов Минков 

Стефка Дафова Станкова 

Георги Тодоров Кисьов 

Димитър Карамфилов Трендафилов 

Мариана Георгиева Сивкова 

Малинка Минчева Кордова 

Зоя Емилова Бенкова 

 

 

По точка трета след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 18 и чл.215, ал.1 от Изборния Кодекс, РИК Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Утвърждава график за предаването, транспортирането и разпределението на 

бюлетините, изборни книжа и материали по общини и секции от Областна 

администрация град Смолян до съответните общини и определя членовете на РИК, 

които да предадат изборните книжа и материали на секционни избирателни комисии 

по общини, както следва: 

Об

щина 
Ден Час Определен член от РИК Смолян 

Бан

ите 

25 март 

2017 г. 

14:30

-15:00 
Маргарита Георгиева Солакова 

Бор

ино 

25 март 

2017 г. 

14:30

-15:00 
Стефка Дафова Станкова 
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До

спат 

25 март 

2017 г. 

14:30

-15:00 
Димитър Стоянов Марев     

Де

вин 

25 март 

2017 г. 

14:30

-15:00 
Атанас Димитров Ангелов 

Зла

тоград 

25 март 

2017 г. 

14:30

-15:00 
Димитър Карамфилов Трендафилов 

Ма

дан 

25 март 

2017 г.. 

14:30

-15:00 
Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

Не

делино 

25 март 

2017 г. 

14:30

-15:00 
 Малинка Минчева Кордова 

Руд

озем 

25 март 

2017 г. 

14:30

-15:00 
Георги Тодоров Кисьов  

См

олян 

25 март 

2017 г. 

13:30

-14:00 

Асен Ясенов Минков 

Зоя Емилова Бенкова 

Мариана Георгиева Сивкова 

Че

пеларе 

25 март 

2017 г. 

14:30

-15:00 
Лилия Атанасова Капсъзова 

  
1. Транспортирането на книжа и материали да се извърши от Областна администрация 

град Смолян до отделните общински администрации в присъствието на съответно 

определените в т.1 представители на РИК и изрично упълномощено от Кмета на 

общината лице. Превозните средства и придружаващите лица се ескортират от 

Областна администрация град Смолян до съответните общини от изрично определени 

служители на МВР. 

2. При доставката на бюлетините и книжата в съответната община, определените 

членове на РИК Смолян, упълномощените представители на съответната община и 

Председателите на СИК съставят и подписват протоколите за предаване на 

избирателни списъци и изборни книжа и материали, с които удостоверяват, че 

бюлетините и останалите списъци, книжа и материали са предадени на секционните 

избирателни комисии. 

  

 

Гласували „ЗА“: 

 

Ангел Николаев Безергянов 

Димитър Стоянов Марев 

Анастасия Манолева Караманолева - Пенева 

Асен Ясенов Минков 

Стефка Дафова Станкова 

Георги Тодоров Кисьов 

Димитър Карамфилов Трендафилов 

Мариана Георгиева Сивкова 

Малинка Минчева Кордова 

Зоя Емилова Бенкова 

 

По точка четвърта след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, РИК Смолян 

  

Р Е Ш И: 

 



5 

ПРИЕМА Оперативен план за организацията на работата в РИК 22 - Смолян в деня 

на произвеждане на избори за народни представители насрочени за 26 март 2017 г., съгласно 

приложението към настоящото решение. 

 

Гласували „ЗА“: 

 

Ангел Николаев Безергянов 

Димитър Стоянов Марев 

Анастасия Манолева Караманолева - Пенева 

Асен Ясенов Минков 

Стефка Дафова Станкова 

Георги Тодоров Кисьов 

Димитър Карамфилов Трендафилов 

Мариана Георгиева Сивкова 

Малинка Минчева Кордова 

Зоя Емилова Бенкова 

 

 По точка пета след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

 Постъпило е заявление, заведено с вх. № 218/21.03.2017 г. под №1 във входящия 

регистър на РИК – Смолян, подадено от ПП „ВОЛЯ”, чрез Иван Стефанов Кадънков, в 

качеството му на упълномощен представител. 

С допълнително Заявление се прави искане за включване на 79 лица  в Списъка на 

упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като 

пълномощници на ПП „ВОЛЯ” в изборите за изборите за народни представители, насрочени 

на 26 март 2017 г. Към Заявлението е приложен в табличен вид и списък със заявените 

пълномощници. 

Списъкът с  предложените упълномощени представители е проверен от „Информационно 

обслужване“ АД. Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 4173-НС от 

01.02.2017 г. на ЦИК по отношение на 75 броя лица. 

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна 

комисия Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

    ВПИСВА 75 броя допълнително упълномощени представители на кандидатската 

листа на ПП „ВОЛЯ“ в изборите за изборите за народни представители, насрочени на 26 

март 2017 г.. 

 

 Гласували „ЗА“: 

 

Ангел Николаев Безергянов 

Димитър Стоянов Марев 

Анастасия Манолева Караманолева - Пенева 

Асен Ясенов Минков 

Стефка Дафова Станкова 

Георги Тодоров Кисьов 

Димитър Карамфилов Трендафилов 

Мариана Георгиева Сивкова 

Малинка Минчева Кордова 

Зоя Емилова Бенкова 
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По точка шеста след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпило е допълнително заявление, заведено с вх. №185/18.03.2017 г. във входящия 

регистър на РИК – Смолян, подадено Обединение „ДОСТ”, представлявано от Лютви Ахмед 

Местан и Орхан Ахмедов Исмаилов чрез Хилми Мехмед Фелети, в качеството му на 

пълномощник за регистрация на застъпници на Обединение „ДОСТ” в изборите за изборите 

за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. 

Допълнителното Заявлението ще бъде вписано във входящ регистър към № 

1/16.03.2017 г. на предложените за регистрация застъпници /Приложение № 44 - НС/. Със 

заявлението са предложени 26 броя допълнителни застъпници на кандидатската листа за 

изборите за народни представители. Към заявлението (Приложение № 41 - НС от изборните 

книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници в изборите за 

народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.  и 26 броя декларации по чл. 3, ал. 3, 

чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3  от Изборния кодекс 

(Приложение № 43-НС от изборните книжа). Списъците са представени на хартиен и на 

електронен носител съгласно решение № 4172-НС/01.02.2017г. на ЦИК. 

Списъкът с  предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ 

АД, и  не са констатирани  несъответствия в декларираните ЕГН-та. 

За всички 26 предложени допълнителни застъпници са изпълнени изискванията на 

чл.117, ал.4 от ИК и Решение № 4172-НС/01.02.2017г. на ЦИК и същите следва да бъдат 

регистрирани. 

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, и в изпълнение 

на Решение №4172-НС/01.02.2017г. на ЦИК, РИК – Смолян 

 

РЕШИ: 

 

1. РЕГИСТРИРА още 26 бр. допълнителни застъпници на кандидатската листа на 

Обединение „ДОСТ“ в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. 

2. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. 

3. Регистрираните застъпници, ще бъдат вписани в сайта  на РИК –Смолян. 

 

 

Гласували „ЗА“: 

 

Ангел Николаев Безергянов 

Димитър Стоянов Марев 

Анастасия Манолева Караманолева - Пенева 

Асен Ясенов Минков 

Стефка Дафова Станкова 

Георги Тодоров Кисьов 

Димитър Карамфилов Трендафилов 

Мариана Георгиева Сивкова 

Малинка Минчева Кордова 

Зоя Емилова Бенкова 

 

По точка седма след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Във връзка с постъпили предложения от кмета на община Смолян и кмета на община 

Рудозем вх.№ 208/21.03.2017г. и вх.№211/21.03.2017 за промяна в състава на секционни 

избирателни комисии на територията на община Смолян и община Рудозем. 

Към предложенията са приложени: 

           а) Предложения от кмета на община Смолян и община Рудозем  за промяна в 

съставите на СИК;  
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б) Предложения от политически партии 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 

Смолян и община Рудозем, 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 и Рудозем. 

3. Да се издадат удостоверения на новопредложените членове на СИК, съгласно 

Приложение №1. 

 

Гласували „ЗА“: 

 

Ангел Николаев Безергянов 

Димитър Стоянов Марев 

Анастасия Манолева Караманолева - Пенева 

Асен Ясенов Минков 

Стефка Дафова Станкова 

Георги Тодоров Кисьов 

Димитър Карамфилов Трендафилов 

Мариана Георгиева Сивкова 

Малинка Минчева Кордова 

Зоя Емилова Бенкова 

 

 

След кратко прекъсване РИК – Смолян продължи своето заседание с двама 

отсъстващи: Димитър Стоянов Марев и Зоя Емилова Бенкова. 

 

По точка осма след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Към постъпилото заявление, заведено с вх. № 166/16.03.2017 г. във входящия 

регистър на РИК – Смолян, подадено от Коалиция „ БСП за България“, представлявана от  

Корнелия Петрова Нинова  чрез Милко Иванов Гавазов, в качеството му на пълномощник за 

регистрация на застъпници на Коалиция „ БСП за България“ в изборите за народни 

представители, насрочени на 26 март 2017г. 

Заявлението е вписано като второ към входящ регистър на предложените за 

регистрация застъпници /Приложение № 44 - НС/. Със заявлението са предложени 103 броя 

застъпници, представляващи останалата част от първоначално предложените със заявление с 

№166/13.03.2017 г.. Към заявлението (Приложение № 40 - НС от изборните книжа) са 

приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници в изборите за народни 

представители, насрочени на 26 март 2017 г.  и 103 броя декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, 

ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3  от Изборния кодекс (Приложение № 43-

НС от изборните книжа). Списъците са представени на хартиен и на електронен носител 

съгласно решение № 4172-НС/01.02.2017г. на ЦИК. 

След извършените корекции и премахнатите несъответствия открити при проверка от 

„Информационно обслужване“ АД за останалите 103 бр. предложени застъпници са 

изпълнени изискванията на чл.117, ал.4 от ИК и Решение № 4172-НС/01.02.2017г. на ЦИК и 

същите следва да бъдат регистрирани. 
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Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, и в изпълнение 

на Решение №4172-НС/01.02.2017г. на ЦИК, РИК – Смолян 

 

РЕШИ: 

 

1. РЕГИСТРИРА 103 бр. застъпници на кандидатската листа на Коалиция „ БСП 

за България“ в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. 

2. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. 

3. Регистрираните застъпници, ще бъдат вписани в сайта  на РИК –Смолян. 

 

Гласували „ЗА“: 

 

Ангел Николаев Безергянов 

Анастасия Манолева Караманолева - Пенева 

Асен Ясенов Минков 

Стефка Дафова Станкова 

Георги Тодоров Кисьов 

Димитър Карамфилов Трендафилов 

Мариана Георгиева Сивкова 

Малинка Минчева Кордова 

 

 

По точка девета след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпили са допълнителни заявления, заведени с вх.№212, 213, 214,  215/21.03.2017 

г. във входящия регистър на РИК – Смолян, подадени от Коалиция „БСП за България“, 

представлявана от  Корнелия Петрова Нинова  чрез Милко Иванов Гавазов, в качеството му 

на пълномощник за регистрация на застъпници на Коалиция „БСП за България“ в изборите 

за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. 

Допълнителните Заявления ще бъдат вписани във страница втора към входящ 

регистър под № 2/16.03.2017 г. на предложените за регистрация застъпници /Приложение № 

44 - НС/. Със допълнителните заявления са предложени 79 броя допълнителни застъпници на 

кандидатската листа за изборите за народни представители. Към заявлението (Приложение 

№ 41 - НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените 

застъпници в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.  и 79 броя 

декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3  от 

Изборния кодекс (Приложение № 43-НС от изборните книжа). Списъците са представени на 

хартиен и на електронен носител съгласно решение № 4172-НС/01.02.2017г. на ЦИК. 

Списъкът с  предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ 

АД, и  не са констатирани  несъответствия в декларираните ЕГН-та. 

За всички 79 бр. предложени допълнителни застъпници са изпълнени изискванията на 

чл.117, ал.4 от ИК и Решение № 4172-НС/01.02.2017г. на ЦИК и същите следва да бъдат 

регистрирани. 

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, и в изпълнение 

на Решение №4172-НС/01.02.2017г. на ЦИК, РИК – Смолян 

 

РЕШИ: 

 

1. РЕГИСТРИРА 79 бр. допълнителни застъпници на кандидатската листа на 

Коалиция „БСП за България“  в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 

2017г. 

2. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. 

3. Регистрираните застъпници, ще бъдат вписани в сайта  на РИК –Смолян. 
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Гласували „ЗА“: 

 

Ангел Николаев Безергянов 

Анастасия Манолева Караманолева - Пенева 

Асен Ясенов Минков 

Стефка Дафова Станкова 

Георги Тодоров Кисьов 

Димитър Карамфилов Трендафилов 

Мариана Георгиева Сивкова 

Малинка Минчева Кордова 

 

 

Комисията единодушно реши следващото и заседание да се проведе на 23.03.2017 г. 

от 10.15 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 18:30 часа. 

 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Ангел Николаев Безергянов 

 

     

  

                                                                          СЕКРЕТАР:       Асен Ясенов Минков       

  


