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РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 33 

Смолян, 24 март  2017г. 

 

Днес 24 март 2017 г., 19.30 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: Анастасия Манолева Караманолева - Пенева 

СЕКРЕТАР: Асен Ясенов Минков 

ЧЛЕНОВЕ: Малинка Минчева Кордова 

 Мариана Георгиева Сивкова 

 Георги Тодоров Кисьов 

 Маргарита Георгиева Солакова  

  Лилия Атанасова Капсъзова 

 Атанас Димитров Ангелов 

 Димитър Карамфилов Трендафилов 

 

Отсъстващи: Димитър Марев, Стефка Станкова и Зоя Бенкова. 

 

Председателят на РИК – Смолян, предложи следния дневен ред: 

 

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

2. Заличаване на упълномощен представител на коалиция „ БСП за България“. 

3. Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, 

коалициите или инициативните комитети. 

4. Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, 

коалициите или инициативните комитети. 

 

По точка първа след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпили са заявления, заведени с вх. № 272/24.03.2017 г. и вх. № 273/24.03.2017  от  

Анастас Тодоров Стоев и Димитър Василев Димитров, от гр. Смолян,. 

Със заявленията се правят  искания за заличаването им като упълномощени 

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

насрочени на 26 март 2017 г., като  причина  за това посочват, че не са предоставили 

съгласие за регистрирането им като упълномощени представители.   

Комисията счита, че предвид изразената воля  лично  на лицата, следва същите да 

бъдат заличени 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: 
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 1. Заличава Анастас Тодоров Стоев, Димитър Василев Димитров и 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 втора след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

„Постъпило е заявление, заведено с вх. № 268/24.03.2017 г.  от Севдалинка Миткова 

Глухова от гр. Златоград. 

   Със заявлението се прави  искане за заличаването й  като упълномощен 

представител  на коалиция „ БСП за България“ в изборите за народни представители, 

насрочени на 26 март 2017 г., като   основание  за това посочва, че   ще бъде назначена като 

член на секционна комисия.  

Комисията счита, че предвид изразената воля Севдалинка  Миткова Глухова 

обективирана в заявление № 268/24.03.2017г. следва  същита  да бъде заличена от списъка на 

регистрираните упълномощени представители на коалиция „ БСП за България“. 

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

избирателна комисия Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Заличава Севдалинка  Миткова  Глухова  от списъка  на регистрираните 

упълномощени представители на коалиция „ БСП за България“ за изборите за народни 

представители, насрочени на 26 март 2017 г. 

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

По точка трета след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 261/24.03.2017 г., подадено от   коалиция 

„Нова Република“ представлявана от Радан Миленов Кънев и Трайчо Димитров Трайков, 

чрез Красимир Сашев Чобанов, в качеството му на упълномощен представител. 

С постъпилото Заявление се прави искане за включване на 6 лица в Списъка на 

упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като 

пълномощници на коалиция „Нова Република“ 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 6 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 6 броя представители на кандидатската листа на коалиция „Нова 

Република“ в изборите за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 

г., а именно: 

Представители на кандидатска листа на коалиция „Нова Република“. 

 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 
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По точка четвърта след кратко обсъждане РИК – Смолян 

 

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 251/24.03.2017 г., подадено от   коалиция 

„Реформаторски блок – Глас Народен“ представлявана от Найден Зеленогорски, Филип 

Асенов, Петър Москов, Александър Христов чрез Костадин Василев, в качеството му на 

упълномощен представител. 

С постъпилото Заявление се прави искане за включване на 104 лица в Списъка на 

упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като 

пълномощници на коалиция „Реформаторски блок – Глас Народен“ 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 100 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 100 броя представители на кандидатската листа на коалиция 

„Реформаторски блок – Глас Народен“ в изборите за изборите за народни представители, 

насрочени на 26 март 2017 г., а именно: 

Представители на кандидатска листа на коалиция „Реформаторски блок – Глас 

Народен“ 
 

Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието. 

 

Комисията единодушно реши следващото и заседание да се проведе на 25.03.2017 г. 

от 12.30 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 20:00 часа. 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Ангел Николаев Безергянов 

 

    

  

                                                                          СЕКРЕТАР:        
 Асен Ясенов Минков 


