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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 30 

Смолян, 23 март  2017г. 
 
Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №201,  

в сградата на Областна управа – Смолян. 

На заседанието присъстват 11 члена:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Николаев Безергянов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Манолева Караманолева - Пенева 

СЕКРЕТАР: Асен Ясенов Минков 

ЧЛЕНОВЕ: Стефка Дафова Станкова 

 Георги Тодоров Кисьов 

  Димитър Карамфилов Трендафилов 

 Маргарита Георгиева Солакова 

 Лилия Атанасова Капсъзова 

 Мариана Георгиева Сивкова 

 Малинка Минчева Кордова 

 Зоя Емилова Бенкова 

 

Отсъстващи: Димитър Стоянов Марев, Атанас Димитров Ангелов 

  

Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

 

1. Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа на  

ПП „ДПС“ в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. 

2. Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа на  

ПП  „ГЕРБ“ в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. 

3. Разглеждане на предложение за регистрация на допълнителни застъпници на 

кандидатска листа на ПП „ГЕРБ“ в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 

2017 г. 

4. Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа на 

Коалиция  „АБВ – Движение 21” в изборите за изборите за народни представители, 

насрочени на 26 март 2017 г. 

5. Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа на  

Коалиция „НОВА РЕПУБЛИКА“ в изборите за народни представители, насрочени на 26 

март 2017 г. 

6. Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа на  

Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака, ВМРО“ в изборите за народни 

представители, насрочени на 26 март 2017 г. 

 

По точка първа след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 211/21.03.2017 г. във входящия регистър на 

РИК – Смолян, подадено от ПП „ДПС“, представлявана от  Мустафа Сали Карадайъ  чрез 

Салих Рамадан Аршински, в качеството му на пълномощник за регистрация на застъпници 

на ПП „ДПС“ в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. 
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Заявлението е вписано като трето към входящ регистър на предложените за 

регистрация застъпници /Приложение № 44 - НС/. Със заявлението са предложени 272 броя 

застъпници на кандидатската листа за изборите за народни представители. 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 272 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, 

В тази връзка за 269 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. 

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 272 бр. застъпници на кандидатската листа на ПП „ДПС“ 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 

Маргарита Георгиева Солакова 

Лилия Атанасова Капсъзова 

Мариана Георгиева Сивкова 

Малинка Минчева Кордова 

Зоя Емилова Бенкова 

 

По точка втора след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 220/21.03.2017 г. във входящия регистър на 

РИК – Смолян, подадено от ПП  „ГЕРБ“, представлявана от Бойко Методиев Борисов чрез 

Николай Тодоров Мелемов, в качеството му на пълномощник за регистрация на застъпници 

на ПП  „ГЕРБ“  в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. 

Заявлението е вписано като четвърто към входящ регистър на предложените за 

регистрация застъпници /Приложение № 44 - НС/. Със заявлението са предложени 21 броя 

застъпници на кандидатската листа за изборите за народни представители. 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 21 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 
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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 21 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. 

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 21 бр. застъпници на кандидатската листа на ПП  „ГЕРБ“ 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 

Маргарита Георгиева Солакова 

Лилия Атанасова Капсъзова 

Мариана Георгиева Сивкова 

Малинка Минчева Кордова 

Зоя Емилова Бенкова 

 

По точка трета след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпило e допълнително заявление, заведено с вх.№ 229/22.03.2017 г. във входящия 

регистър на РИК – Смолян, подадени от ПП „ГЕРБ“, представлявана от Бойко Методиев 

Борисов чрез Николай Тодоров Мелемов, в качеството му на пълномощник за регистрация 

на застъпници на ПП „ГЕРБ“ в изборите за изборите за народни представители, насрочени на 

26 март 2017 г. 

Допълнителното Заявление ще бъде вписана във страница втора към входящ регистър 

под № 4/21.03.2017 г. на предложените за регистрация застъпници /Приложение № 44 - НС/. 

Със допълнителните заявления са предложени 46 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 46 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 46 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 
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РЕШИ: 

 

1. РЕГИСТРИРА 46 бр. допълнителни застъпници на кандидатската листа на ПП 

„ГЕРБ“   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 

Маргарита Георгиева Солакова 

Лилия Атанасова Капсъзова 

Мариана Георгиева Сивкова 

Малинка Минчева Кордова 

Зоя Емилова Бенкова 

 

По точка четвърта след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпили са заявления, заведени с вх. № 223/22.03.2017 г. и  №243/22.03.2017 г.  във 

входящия регистър на РИК – Смолян, подадено от Коалиция „АБВ-Движение 21”, 

представлявана от Константин Василев Проданов и Татяна Дончева Тотева чрез Димитър 

Карамфилов Трендафилов, в качеството му на пълномощник за регистрация на застъпници 

на Коалиция „АБВ-Движение 21”, в изборите за изборите за народни представители, 

насрочени на 26 март 2017 г. 

Заявлението е вписано като пето във входящ регистър на предложените за 

регистрация застъпници /Приложение № 44 - НС/. Със заявлението са предложени общо 168 

броя застъпници на кандидатската листа за изборите за народни представители. 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 168 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 носител и на електронен носител съгласно 

Приложение № 1 към решение № 4172-НС/01.02.2017г. на ЦИК. 

Постъпило е и заявление за регистрация на допълнителни застъпници с вх. 

№243/22.03.2017 г. вписано във входящ регистър на предложените за регистрация 

застъпници /Приложение № 44 - НС/. Със заявлението са предложени общо 7 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 7 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 носител и на електронен носител съгласно Приложение № 1 към 

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

Списъците на  предложените застъпници са проверени от „Информационно 

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

За всички 175 от 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: 

 

I. РЕГИСТРИРА 175 бр. застъпници на кандидатската листа на Коалиция „АБВ-

Движение 21” в изборите за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 

2017г.,съгласно приложение №1.  

 

 

 

II. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. 

III. След влизане в сила на настоящото решение регистрираните застъпници да бъдат 

вписани във публичния регистър на РИК-Смолян.  

 

Гласували „ЗА“: 

 

Ангел Николаев Безергянов 

Анастасия Манолева Караманолева - Пенева 

Асен Ясенов Минков 

Стефка Дафова Станкова 

Георги Тодоров Кисьов 

Димитър Карамфилов Трендафилов 

Маргарита Георгиева Солакова 

Лилия Атанасова Капсъзова 

Мариана Георгиева Сивкова 

Малинка Минчева Кордова 

Зоя Емилова Бенкова 

 

 

По точка пета след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 238/22.03.2017 г. във входящия регистър на 

РИК – Смолян, подадено от Коалиция „НОВА РЕПУБЛИКА“, представлявана от Радан 

Миленов Кънчев чрез Красимир Сашев Чобанов, в качеството му на пълномощник за 

регистрация на застъпници на Коалиция „НОВА РЕПУБЛИКА“ в изборите за народни 

представители, насрочени на 26 март 2017г. 

Заявлението е вписано като седмо към входящ регистър № 7/22.03.2017 г на 

предложените за регистрация застъпници /Приложение № 44 - НС/. Със заявлението са 

предложени 60 броя застъпници на кандидатската листа за изборите за народни 

представители. 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 60 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 60 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. 

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 
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РЕШИ: 

 

1. РЕГИСТРИРА 60 бр. застъпници на кандидатската листа на Коалиция „НОВА 

РЕПУБЛИКА“ 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 

Маргарита Георгиева Солакова 

Лилия Атанасова Капсъзова 

Мариана Георгиева Сивкова 

Малинка Минчева Кордова 

Зоя Емилова Бенкова 

 

По точка шеста след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 237/22.03.2017 г. във входящия регистър на 

РИК – Смолян, подадено от Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака, ВМРО“, 

представлявана от Валери Симеонов чрез Владимир Стаменов Гърбелов, в качеството му на 

пълномощник за регистрация на застъпници на  Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, 

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

Заявлението е вписано като шесто към входящ регистър на предложените за 

регистрация застъпници /Приложение № 44 - НС/. Със заявлението са предложени 42 броя 

застъпници на кандидатската листа за изборите за народни представители. 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 42 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 са констатирани 8 несъответствия в декларираните ЕГН-та. 

За останалите  34 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. 

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 34 бр. застъпници на кандидатската листа Коалиция „Обединени 

патриоти – НФСБ, Атака, ВМРО“ 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 

Маргарита Георгиева Солакова 

Лилия Атанасова Капсъзова 

Мариана Георгиева Сивкова 

Малинка Минчева Кордова 

Зоя Емилова Бенкова 

 

 

Комисията единодушно реши следващото и заседание да се проведе на 23.03.2017 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 10:35 часа. 

 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Ангел Николаев Безергянов 

 

     

  

                                                                          СЕКРЕТАР:       Асен Ясенов Минков       

  


