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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 32 

Смолян, 24 март  2017г. 

 

Днес 24 март 2017 г., 16.35 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №201,  

в сградата на Областна управа – Смолян. 

На заседанието присъстват 11 члена:  

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Манолева Караманолева - Пенева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Стоянов Марев 

СЕКРЕТАР: Асен Ясенов Минков 

ЧЛЕНОВЕ: Малинка Минчева Кордова 

 Мариана Георгиева Сивкова 

 Георги Тодоров Кисьов 

 Маргарита Георгиева Солакова  

 Стефка Дафова Станкова 

  Лилия Атанасова Капсъзова 

 Атанас Димитров Ангелов 

 Димитър Карамфилов Трендафилов 

 

Отсъстващи: Ангел Николаев Безергянов и Зоя Емилова Бенкова. 

 

Зам. Председателят на РИК – Смолян, Димитър Стоянов Марев предложи следния 

дневен ред:  

 

1. Промени в състaвите на СИК на територията на община Златоград, община Мадан и 

община Смолян за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

2. Назначаване на формираните и утвърдените с единни номера избирателните секции 

с Решение №11-22 НС/10.02.2017 г. на РИК-Смолян по-конкретно СИК №223100091 в 

сградата на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД 

находяща се на територията на община Смолян. 

3. Назначаване на формираните и утвърдените с единни номера избирателните секции 

с Решение №11-22 НС/10.02.2017 г. на РИК-Смолян по-конкретно СИК №221600036 на 

територията на МБАЛ – „Проф.д-р К.Чилов“ ЕООД , град Мадан. 

4. Промени в състaвите на СИК на територията на община Смолян и община Баните, 

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

5. Вписване в Публичния списък упълномощени представители на партиите, 

коалициите или инициативните комитети. 

6. Вписване в Публичния списък упълномощени представители на партиите, 

коалициите или инициативните комитети. 

7. Вписване в Публичния списък упълномощени представители на партиите, 

коалициите или инициативните комитети. 

8. Вписване в Публичния списък упълномощени представители на партиите, 

коалициите или инициативните комитети. 

9. Вписване в Публичния списък упълномощени представители на партиите, 

коалициите или инициативните комитети. 

10. Промени в състaвите на СИК на територията на община Чепеларе и община 

Златоград, за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.. 
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11. Вписване в Публичния списък упълномощени представители на партиите, 

коалициите или инициативните комитети. 

12. Жалба с вх.№255/23.03.2017 г. от Коалиция „БСП – за България“ чрез Рабие 

Лютвиева Кьосева – председател на Областен съвет на БСП - Смолян и Милко Иванов 

Гавазов – председател на Общински съвет БСП – Смолян – упълномощени представители. 

13. Заличаване на пълномощен представител на политическа партия „Воля“. 

14. Промени в състaвите на СИК на територията на община Баните, община Чепеларе 

и община Мадан, за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 

г.. 

15. Заличаване на упълномощен представител на Политическа партия  „ ДПС“. 

16. Заличаване на упълномощен представител на коалиция „Реформаторски блок- 

Глас народен“. 

 

По точка първа след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Във връзка с постъпили предложения от кмета на община Златоград, община Мадан, 

община Смолян с вх.№254/23.03.2017г., вх.№259/24.03.2017г., вх.№252/23.03.2017г.  за 

промяна в състава на секционни избирателни комисии на територията община Златоград, 

община Мадан и община Смолян. 

Към предложението са приложени: 

а) Предложение от кмета на община Златоград, община Мадан, община Смолян 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 

Златоград, община Мадан, 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 Златоград, община Мадан, община Смолян 

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

Приложение №1. 

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

По точка втора след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Във връзка с Заповед № 82/03.03.2017 год. на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р 

Братан Шукеров“ АД и Заповед №РД-0220/23.03.2017 г. на кмета на община Смолян относно 

назначаване на СИК в лечебното заведение при постигнато съгласие на проведени 

консултации на територията на община Смолян, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 и чл.91 от 

Изборния Кодекс, РИК - Смолян  

Р Е Ш И: 
 

1. На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс назначава секционната 

избирателна комисия в следния състав съгласно Приложение №1. 

2. На основание чл.72, ал.1, т.13, във вр. чл.28, ал.2 ИК УКАЗВА на Управителя на 

МБАЛ  „Д-р Братан Шукеров“ АД  да уведоми органите по чл.23, ал.1 от Изборния кодекс 
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(Общинските администрации по населените места), в чиито регистри са вписани лицата от 

списъка по чл.28, ал.1 от Изборния кодекс (настанените в лечебното заведение).  

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

По точка трета след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Във връзка със Заповед №РД-08-49/23.03.2017 г. на Изпълнителния директор на 

МБАЛ – Мадан и  писмо ведно със заповед №РД-08-49/23.03.2017 г. на Кмета на община 

Мадан относно назначаване на СИК в лечебното заведение при постигнато съгласие на 

проведени консултации на територията на община Мадан, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 и 

чл.91 от Изборния Кодекс, РИК - Смолян  

 

РЕШИ: 
 

1. На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс назначава секционна избирателна 

комисия в следния състав съгласно Приложение №1. 

2. На основание чл.72, ал.1, т.13, във вр. чл.28, ал.2 ИК УКАЗВА на Изпълнителния 

директор на МБАЛ – Мадан да уведоми органите по чл.23, ал.1 от Изборния кодекс 

(Общинските администрации по населените места), в чиито регистри са вписани лицата от 

списъка по чл.28, ал.1 от Изборния кодекс (настанените в лечебното заведение). 

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

По точка четвърта след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

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

вх.№ 262/22.03.2017г. и вх.№ 263/22.03.2017г. за промяна в състава на секционни 

избирателни комисии на територията община Смолян и община Баните. 

Към предложението са приложени: 

           а) Предложение от кмета на община Смолян и община Баните 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 

Смолян и община Баните, 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 община Баните. 

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

Приложение №1. 

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

По точка пета след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпили са заявления, заведени с вх. № 184/18.03.2017 г. и вх. № 216/21.03.2017 г., 

подадени от Коалиция  „ДОСТ”, чрез  Хилми Мехмед Фелети, в качеството му на 

упълномощен представител. 
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Със заявленията  се прави искане за включване на 238 лица  в Списъка на 

упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като 

пълномощници на Коалиция  „ДОСТ в изборите за народни представители, насрочени на 26 

март 2017 г. Към Заявленията са приложени в табличен вид и списъци със заявените 

пълномощници. 

Списъците с  предложените упълномощени представители са проверени от 

„Информационно обслужване“ АД. Комисията счита, че са изпълнени изискванията на 

Решение № 4173-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК по отношение на 237 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 237 броя упълномощени представители на кандидатската листа 

на Коалиция  „ДОСТ” в изборите за изборите за народни представители, насрочени на 26 

март 2017 г.. 

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

По точка шеста след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 244/22.03.2017 г., подадено от КП  

„ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ”, чрез  Татяна Василева Михайлова, в качеството и на 

упълномощен представител. 

Със заявлениято  се прави искане за включване на 2 лица  в Списъка на 

упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като 

пълномощници на КП  „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ” в изборите за народни представители, 

насрочени на 26 март 2017 г. Към Заявлението  е приложен в табличен вид и списъцък 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 2 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 2 броя упълномощени представители на кандидатската листа на КП  

„ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ” в изборите за изборите за народни представители, насрочени 

на 26 март 2017 г.. 

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

По точка седма след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпили са заявления, заведени с вх. № 232/22.03.2017 г. ,вх. № 256/23.03.2017 г., и 

вх. № 264/24.03.2017 г. подадени от политическа партия  „ГЕРБ”, чрез  Николай Тодоров 

Мелемов, в качеството му на упълномощен представител. 

Със заявленията  се прави искане за включване на 236 лица  в Списъка на 

упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като 

пълномощници на политическа партия  „ГЕРБ” в изборите за народни представители, 

насрочени на 26 март 2017 г. Към Заявленията са приложени в табличен вид и списъци със 

заявените пълномощници. 

Списъците с  предложените упълномощени представители са проверени от 

„Информационно обслужване“ АД. Комисията счита, че са изпълнени изискванията на 

Решение № 4173-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК по отношение на 236 броя лица. 
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Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна 

комисия Смолян 

Р Е Ш И: 

    ВПИСВА 236 броя упълномощени представители на кандидатската листа 

на политическа партия  „ГЕРБ” в изборите за изборите за народни представители, насрочени 

на 26 март 2017 г.. 

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

По точка осма след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпили са заявления, заведени с вх. № 237/22.03.2017 г. и вх. № 250/24.03.2017 г., 

подадени 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. Със 

заявленията  се прави искане за включване на 238 лица  в Списъка на упълномощените 

представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като пълномощници на 

Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА, ВМРО в изборите за народни 

представители, насрочени на 26 март 2017 г. Към Заявленията са приложени в табличен вид 

и списъци със заявените пълномощници. 

Списъците с  предложените упълномощени представители са проверени от 

„Информационно обслужване“ АД. Комисията счита, че са изпълнени изискванията на 

Решение № 4173-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК по отношение на 237 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 237 броя упълномощени представители на кандидатската листа 

на Коалиция  „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА, ВМРО” в изборите за изборите 

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

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

По точка девета след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпили са заявления, заведени с вх. № 237/22.03.2017 г. и вх. № 250/24.03.2017 г., 

подадени от политическа партия  „Движение за права и свободи”, чрез  Салих Рамадан 

Аршински, в качеството му на упълномощен представител. 

Със заявленията  се прави искане за включване на 271 лица  в Списъка на 

упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като 

пълномощници на политическа партия  „Движение за права и свободи” в изборите за 

народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. Към Заявленията са приложени в 

табличен вид и списъци със заявените пълномощници. 

Списъците с предложените упълномощени представители са проверени от 

„Информационно обслужване“ АД. Комисията счита, че са изпълнени изискванията на 

Решение № 4173-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК по отношение на 271 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 271 броя упълномощени представители на кандидатската листа 

на политическа партия  „Движение за права и свободи” в изборите за изборите за народни 

представители, насрочени на 26 март 2017 г. 
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Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

По точка десета след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

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

Златоград с вх.№ 265/24.03.2017г. и вх.№ 267/24.03.2017г. за промяна в състава на секционни 

избирателни комисии на територията община Чепеларе и община Златоград. 

Към предложението са приложени: 

           а) Предложение от кмета на община Чепеларе и община Златоград 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 

Череларе и община Златоград, 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 Чепеларе и община Златоград. 

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

Приложение №1. 

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

По точка единадесета след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпили са заявления, заведени с вх. № 257/24.03.2017 г. и вх. № 266/24.03.2017 г., 

подадени от Коалиция  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, чрез  Дора Илиева Янкова, в качеството и на 

упълномощен представител. 

Със заявленията  се прави искане за включване на 66 лица  в Списъка на 

упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като 

пълномощници на Коалиция  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители, 

насрочени на 26 март 2017 г. Към Заявленията са приложени в табличен вид и списъци със 

заявените пълномощници. 

Списъците с  предложените упълномощени представители са проверени от 

„Информационно обслужване“ АД. Комисията счита, че са изпълнени изискванията на 

Решение № 4173-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК по отношение на 66 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 66 броя упълномощени представители на кандидатската листа 

на Коалиция  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за изборите за народни представители, 

насрочени на 26 март 2017 г. 

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

По точка дванадесета след кратко обсъждане РИК – Смолян 
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Постъпила е жалба с вх.№255/23.03.2017 г. от КП „БСП – за България“, чрез 

упълномощените представители, в която ни сезират за извършено нарушение на 

разпоредбата на чл. 161, ал.1 от ИК и молят да бъдат предприети съответните действия в 

рамките на правомощията на РИК. 

В жалбата са изложени следните твърдения: 

„На 22.03.2017 год. е проведено заседание на Общински съвет – Мадан, което е ръководено 

от неговия председател Хайри Садъков. Същият е кандидат за народен представител и 

водач на листата на ДПС в 22 МИР. В това му качество, на основание чл.161, ал.1 от ИК, 

същият задължително следва да ползва отпуск за времето от регистрацията му до 

обявяване на резултатите от изборите.“ 

От фактическа страна и с оглед необходимостта от прецизност при изясняване на 

обстоятелствата и обективната истина, РИК-Смолян направи служебна проверка като 

изпрати писмо с изх. № 11/24.03.2017 год. до Председателя на Общинския съвет – Мадан, с 

оглед изнесените твърдения в жалбата, да посочат имало ли е заседание на Общинския съвет 

– Мадан и от кой е ръководено. 

 С писмо изх.94/24.03.2017 год. Общински съвет – Мадан отговарят, че Хайри 

Реджебов Садъков – председател на Общински съвет – Мадан е използвал  осем дни платен 

годишен отпуск и осем дни служебен неплатен отпуск периода от 27.02.2017 год. до 

21.03.2017 год. в същия период е заместван от Зам. Председателя на Общинския съвет – 

Росен Шемширов. 

 На 22.03.2017 год.се проведе редовно заседание на Общински съвет – Мадан свикано 

от Росен Митков Шемширов – Зам. Председател на Общински съвет. Заседанието се 

ръководи от Хайри Реджебов Садъков – Председател на Общински съвет. 

 От 23.03.2017 г. до 26.03.2017 год. Председателя е в неплатен служебен отпуск, като 

за този период се замества от Филип Атанасов Чукаров  - Зам. Председател на Общински 

съвет – Мадан. 

 Във връзка с гореизложеното Зам. председателят на РИК Смолян – Димитър Марев 

подложи на дискусия жалбата, като призова всеки от присъстващите членове на РИК, да 

изрази отношение по нейната основателност. След проведена дискусия присъстващите 

членове на РИК се обединиха около две противоположни становища, както следва: 

 Според първото становище жалбата е основателна и следва да бъде уважена, поради 

обстоятелството, че от фактическа страна действително е доказано, че на дата 22.03.2017 г. 

лицето Хайри Реджебов Садъков е осъществявал правомощията си на председател и е 

ръководил заседание на Общински съвет Девин, който е местен орган. Същевременно 

въпросното лице е и кандидат за народен представител, регистриран с Решение № 28-22 

НС/20.02.2017 на РИК Смолян, и е следвало на 22.03.2017 г. задължително да използва 

платен или неплатен годишен отпуск. При положение, че той не го е направил макар и само 

за един ден от обективна страна е осъществил състава на административно нарушение на 

разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ИК. В подкрепа на това становище са застанали следните 

членове на РИК: Анастасия Караманолева – Пенева; Димитър Трендафилов; Маргарита 

Солакова; Атанас Ангелов; Стефка Станкова.  

 Според второто и противоположно по смисъл становище, макар и формално да е 

осъществил състава на предвиденото в чл. 161, ал. 1 от ИК нарушение, то това се е случило 

само в рамките на един календарен ден, а не за целия период от регистрацията до обявяване 

на резултатите от изборите. Наред с това се развива и тезата, че съгласно даден отговор от 

ЦИК по зададен въпрос по идентичен случай е било възприето, че председател може да 

участва в заседания на общински съвет, за времето след своята регистрация като кандидат, 

стига да не извършва агитация. На база на това становище, се касае за маловажен случай и 

поради това следва жалбата да бъде оставена без уважение. В подкрепа на това становище са 

застанали следните членове на РИК: Димитър Марев, Малинка Кордова, Асен Минков, 

Лилия Капсъзова, Мариана Сивкова, Георги Кисьов. 

 

Във основа на проведените дебати беше предложен следния проект на решение: 
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Жалбата е подадена при наличие на правен интерес поради обстоятелството, че 

наведените в жалбата искания са от компетенциите на РИК, поради която същата е 

допустима, а разгледана по същество – основателна, поради следните съображения: 

 Съгласно разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ИК кандидат, който е държавен или местен 

орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен 

отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. 

 Като председател на Общински съвет - Мадан Хайри Садъков местен орган по 

смисъла на закона. 

С Решение № 28-22 НС/20.02.2017год. РИК – Смолян е регистрирала  кандидатската 

листа на ПП „Движение за права и свободи“ – ДПС  за изборите за народни представители, 

насрочени на 26 март 2017 г. Водач на листата на ПП „Движение за права и свободи“ – ДПС  

в 22 – МИР е Хайри Реджебов Садъков. 

Видно от горе изложеното и писмо с изх. изх.94/24.03.2017 год. Общински съвет – 

Мадан се установява по безспорен и категоричен начин, че Хайри Садъков на посочената 

дата, а именно 22.03.2017 год. в качеството си на председател на Общински съвет – Мадан и 

кандидат за народен представител не е бил в неплатен служебен отпуск или платен годишен 

отпуск, поради, което на 22.03.2017 год. е изпълнявал функциите си на председател на 

Общински съвет – Мадан, следователно е извършил нарушение на чл. 161, ал. 1 от ИК, като 

не е излязъл в отпуск за времето от регистрацията си до обявяване на резултатите от 

изборите. С оглед на което е осъществил обективните и субективните  признаци  на 

визираното нарушение. 

 

Въз основа на гореизложеното жалбата се явява основателна,  поради което следва да 

бъде уважение. 

 

Мотивиран от гореизложеното и на основания разпоредбите на чл.72, ал.1, т.1 и т.20 

от ИК, РИК Смолян  

 

Р Е Ш И: 

 

1. УСТАНОВЯВА  нарушение на  чл. 161 ал. 1, от ИК, извършено от Хайри Реджебов 

Садъков. 

2. ОПРАВОМОЩАВА председателя на РИК  да състави акт за установеното 

нарушение по чл. 161, ал. 1 от ИК на Хайри Садъков. 

 

При проведено поименно гласуване се отчете следния резултат – от присъстващите в 

залата 11 членове на РИК: 

„ЗА“ проекта на решение гласуваха 5 членове на РИК: Анастасия   Караманолева-

Пенева, Димитър Трендафилов, Маргарита  Солакова, Атанас  Ангелов, Стефка Станкова; 

„ПРОТИВ“ проекта на решение гласуваха 6 членове на РИК: Димитър Марев, 

Малинка Кордова, Асен Минков, Лилия Капсъзова, Мариана  Сивкова, Георги  Кисьов. 

 

При проведеното гласуване Районната избирателна комисия не постигна 

необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, необходими за приемане на 

проекта за решение по постъпилата жалба. 

Предвид изложеното и на основание  чл. 70, ал. 4, от Изборния кодекс РИК - Смолян 

 

Р Е Ш И: 

  
ПОСТАНОВЯВА  решение  за „Отхвърляне“  по смисъла на чл. 70, ал. 4, от Изборния 

кодекс на жалбата на Коалиция „БСП – за България“ чрез Рабие Лютвиева Кьосева – 

председател на Областен съвет на БСП - Смолян и Милко Иванов Гавазов – председател на 

Общински съвет БСП – Смолян – упълномощени представители. 
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По точка тринадесета след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 255/23.03.2017 г. от Славей Антонов Саржев, 

от гр. Смолян, ул.“Младост“ № 2. 

Със заявлението се прави  искане за заличаването му като упълномощен представител 

на Политическа партия „Воля“ в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 

2017 г., като  за това посочва, че не е предоставял съгласие за регистрирането му като 

упълномощен представител, както и поради  лични и семейни причини.    

Комисията счита, че предвид изразената воля  лично от Славей Антонов Саржев, 

следва същия да бъде заличен от списъка  на регистрираните упълномощени представители 

на Политическа партия „Воля“. 

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

комисия Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Заличава Славей Антонов Саржев от списъка  на регистрираните упълномощени 

представители на Политическа партия „Воля“ за изборите за народни представители, 

насрочени на 26 март 2017 г. 

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

По точка четиринадесета след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

           Във връзка с постъпили предложения от кмета на община и община община Баните, 

община Чепеларе и община Мадан с вх.№ 269/24.03.2017г.,  вх.№ 270/24.03.2017г. и 

вх.№271/24.03.2017г. за промяна в състава на секционни избирателни комисии на 

територията община Баните, община Чепеларе и община Мадан. 

Към предложението са приложени: 

           а) Предложение от кмета на община Баните, община Чепеларе и община Мадан 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 Баните, 

община Чепеларе и община Мадан, 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 Баните, община Чепеларе и община Мадан. 

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

Приложение №1. 

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

По точка петнадесета след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 275/24.03.2017 г. от Салих Аршински 

председател  на областния съвет на политическа  партия „ ДПС“. 
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   Със заявлението се прави  искане за заличаването  на  Фатме Кадирова Койнарова 

като упълномощен представител на Политическа партия  „ ДПС“  в изборите за народни 

представители, насрочени на 26 март 2017 г., като  същата е  упълномощена  с пълномощно 

№ 06-ПИ-003/20.03.2017г.     

Комисията счита, че предвид изразената воля  от политическата партия обективирана 

в заявление № 275/24.03.2017г. следва Фатме Кадирова Койнарова да бъде заличена от 

списъка на регистрираните упълномощени представители на Политическа партия  „ ДПС“. 

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

избирателна комисия Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 1. Заличава Фатме Кадирова Койнарова от списъка  на регистрираните упълномощени 

представители на Политическа партия „ДПС“ за изборите за народни представители, 

насрочени на 26 март 2017 г. 

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

По точка шестнадесета след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 274/24.03.2017 г. от Мирчо Асенов  Чолаков  

от с. Баните. 

   Със заявлението се прави  искане за заличаването му като упълномощен представител  

на коалиция „Реформаторски блок- Глас народен“ в изборите за народни представители, 

насрочени на 26 март 2017 г., като   основание  за това посочва, че  не е предоставял съгласие 

за регистрирането му  като упълномощен представител, както и че  е предложен за секретар 

на избирателна секция № 220200017 и желае да бъде назначен като такъв.  

Комисията счита, че предвид изразената воля Мирчо Асенов  Чолаков  обективирана в 

заявление № 274/24.03.2017г. следва  същия  да бъде заличена от списъка на регистрираните 

упълномощени представители на коалиция „Реформаторски блок- Глас народен“. 

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

избирателна комисия Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 1. Заличава Мирчо Асенов  Чолаков  от списъка  на регистрираните упълномощени 

представители на коалиция „Реформаторски блок- Глас народен“ за изборите за народни 

представители, насрочени на 26 март 2017 г. 

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

Комисията единодушно реши следващото и заседание да се проведе на 24.03.2017 г. 

от 19.30 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 17:00 часа. 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Ангел Николаев Безергянов 

  

                                                                          СЕКРЕТАР:        
 Асен Ясенов Минков 


