РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН
ПРОТОКОЛ
№ 34
Смолян, 25 март 2017г.
Днес 25 март 2017 г., 12.30 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:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

Анастасия Манолева Караманолева - Пенева
Асен Ясенов Минков
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: Димитър Стоянов Марев и Зоя Емилова Бенкова.
Председателят на РИК – Смолян, предложи следния дневен ред:
1. Заличаване на пълномощен представител на политическа партия „Воля“.
2. Заличаване на застъпник на кандидатската листа на Политическа партия „ ДПС“.
3. Заличаване на застъпник на кандидатската листа на коалиция „ БСП за България“.
4. Вписване в Публичния списък на допълнително упълномощени представители на
партиите, коалициите или инициативните комитети
5. Промени в състaвите на СИК на територията на община Чепеларе и община Мадан,
за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
6. Постъпило писмо с Изх.№НС-15-290/24.03.2017 г. на ЦИК - София със
задължителни указания към СИК за стриктно прилагане и спазване на Методическите
указания от ЦИК в изборния процес.
7. Допълнение към Оперативния план на РИК –Смолян във връзка с постъпило писмо
Изх.№НС-15-290/24.03.2017 г. на ЦИК – София .
8. Изменение на Решение №95 – 22 НС/21.03.2017 г. на РИК – Смолян за промяна на
определения член РИК за предаване на изборните книжа на СИК на територията на Община
Смолян.
9. Промени в състaвите на СИК на територията на община Смолян, община Неделино
и община Девин за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
10. Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите,
коалициите или инициативните комитети
11. Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите,
коалициите или инициативните комитети.
12. Жалба с вх.№286/25.03.2017 г. от ПП „ГЕРБ” чрез Емил Златков Пържанов в
качеството му на упълномощен представител.
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13. Промени в състaва на СИК220900010 на територията на община Девин за
произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
14. Заличаване на упълномощен представител на кандидатската листа на ПП „ДПС”.
15. Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите,
коалициите или инициативните комитети.
16. Заличаване на застъпник на кандидатската листа на ПП „ДПС”.
17. Промени в състaвите на СИК на територията на община Смолян и община
Чепеларе за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
18. Определяне на еднократно възнаграждение на специалистите назначени на
граждански договори към РИК 22 - Смолян.
19. Промяна в състaва на СИК на територията на община Смолян за произвеждането
на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
По точка първа след кратко обсъждане РИК – Смолян
Постъпило е заявлениe, заведено с вх. № 276/25.03.2017 г. от Христо Янков
Перпериев, от гр. Смолян.
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 причина за това посочва, че не са предоставил съгласие за регистрирането му
като упълномощен представител.
Комисията счита, че предвид изразената воля лично на лицето, следва същият 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 Христо Янков Перпериев 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. № 278/25.03.2017 г. от Салих Аршински
председател на областния съвет на политическа партия „ ДПС“.
Със заявлението се прави искане за заличаването на Светла Сенова Сиракова като
застъпник на кандидатската листа на Политическа партия „ ДПС“ в изборите за народни
представители, насрочени на 26 март 2017 г., тъй като същата е предложена за член на
секционна избирателна комисия в гр. Мадан.
Комисията счита, че предвид изразената воля от политическата партия обективирана
в заявление № 278/25.03.2017г. следва Светла Сенова Сиракова, да бъде заличена от
регистъра на застъпник на кандидатската листа на Политическа партия „ ДПС“ в изборите
за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г., а издаденото удостоверение да
бъде анулирано.
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 Светла Сенова Сиракова регистъра на застъпник на кандидатската
листа на Политическа партия „ ДПС“ в изборите за народни представители, насрочени на 26
март 2017 г.
2. Анулира издаденото удостоверение за застъпник.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка трета след кратко обсъждане РИК – Смолян
Постъпило е заявление, заведено с вх. № 279/25.03.2017 г. от Екатерина Петрова
председател на общинския съвет на БСП.
Със заявлението се прави искане за заличаването на Мария Тодорова Здравчева
като застъпник на кандидатската листа на коалиция „ БСП за България“ в изборите за
народни представители, насрочени на 26 март 2017 г., тъй като същата е предложена за
член на секционна избирателна комисия в гр. Чепеларе.
Комисията счита, че предвид изразената воля от политическата партия обективирана
в заявление № 279/25.03.2017г. следва Мария Тодорова Здравчева, да бъде заличена от
регистъра на застъпник на кандидатската листа на коалиция „ БСП за България“ в изборите
за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г., а издаденото удостоверение да
бъде анулирано.
Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна
избирателна комисия Смолян
Р Е Ш И:
1. Заличава Мария Тодорова Здравчева регистъра на застъпник на кандидатската
листа на коалиция „ БСП за България“ в изборите за народни представители, насрочени на
26 март 2017 г.
2. Анулира издаденото удостоверение за застъпник.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка четвърта след кратко обсъждане РИК – Смолян
Постъпило е допълнително заявление, заведено с вх. № 282/25.03.2017 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 изборите за
народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.
С допълнително Заявление се прави искане за включване на 3 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 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 3 броя лица.
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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ВПИСВА 3 броя допълнително 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 пета след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с постъпили предложения от кмета на община Чепеларе и община Мадан с
вх.№ 280/25.03.2017г. и вх.№ 281/24.03.2017г. за промяна в състава на секционни
избирателни комисии на територията община Чепеларе и община Мадан.
Към предложението са приложени:
а) Предложение от кмета на 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 община
Череларе 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 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 шеста след кратко обсъждане РИК – Смолян
На чл.72, ал.1, т.1 от ИК и писмо Изх.№НС-15-290/24.03.2017 г. на ЦИК – София ,
РИК – Смолян
Р Е Ш И:
1. Указва на СИК на територията на 22 МИР - Смолянски стриктно да прилагат и
спазват Методическите указания на ЦИК.
2. Копие от горецитираното писмо на ЦИК да бъде предоставено от отговорния член
на РИК - Смолян ведно с бюлетините и другите книжа на всички СИК на територията на 22
МИР - Смолянски, което да бъде описано в /Приложение №76-НС/.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка седма след кратко обсъждане РИК – Смолян
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и писмо Изх.№НС-15-290/24.03.2017 г. на ЦИК –
София , РИК – Смолян
Р Е Ш И:
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1. Допълва Оперативния план приет с Решение №96-22 НС/21.03.2017 г. на РИК Смолян за организация на работата в деня на провеждане на изборите за народни
представители на 26 март 2017 г., както следва:
- В раздел I, т.2 „Плик №2 НС - Протоколи на СИК №…………..” се прилагат и
приемно предавателните протоколи Приложение №74 и №76, като предварително СИК
направят копие на същите, които слагат в Плик №2 – протоколи на СИК;
- неизползвания формуляр на протокола на СИК;
- черновата на протокола на СИК, подписана от членовете на СИК. Копие от
черновата на протокола се преснима след изготвянето й, се поставя в Плик №2 – протоколи
на СИК, който се запечатва преди излизането от изборното помещение.
2. Всеки отговорен и определен член на РИК да укаже на приемащия от СИК
изборните книжа и материали за настъпилите промени съгласно горецитираното писмо.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка осма след кратко обсъждане РИК – Смолян
На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК – Смолян
Р Е Ш И:
1. На място на определения член на РИК-Смолян Зоя Емилова Бенкова предаването на
изборните книжа и материали за община Смолян ще се извърши от Ангел Николаев
Безергянов – председател на РИК - Смолян.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка девета след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с постъпили предложения от кмета на община Смолян, община Неделино
и община Девин с вх.№ 283/25.03.2017г., вх.№ 285/25.03.2017г. и вх.№290/25.03.2017г. за
промяна в състава на секционни избирателни комисии на територията община Смолян,
община Неделино и община Девин
Към предложението са приложени:
а) Предложение от кмета на община Смолян, община Неделино и община Девин 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 Смолян, община
Неделино и община Девин, като на тяхно място назначава новопредложените членове,
съгласно Приложение №1.
2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове в съставите на СИК на
територията на Смолян, община Неделино и община Девин.
3. Да се издадат удостоверения на новопредложените членове на СИК, съгласно Приложение
№1.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
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По точка десета след кратко обсъждане РИК – Смолян
Постъпило е допълнително заявление, заведено с вх. № 284/ 25.03.2017 г. във
входящия регистър на РИК – Смолян, подадено от ПП ГЕРБ, чрез Николай Мелемов, в
качеството му на упълномощен представител.
Постъпилото допълнително Заявление, с което се прави искане за включване на
още 1 лице в Списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите или
инициативните комитети като пълномощници на ПП ГЕРБ 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 1 брой лица.
Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна
избирателна комисия Смолян
Р Е Ш И:
ВПИСВА още 1 брой политически представител на кандидатската листа
на ПП ГЕРБ в изборите за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017
г., а именно:
Представители на кандидатска листа на ГЕРБ
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка единадесета след кратко обсъждане РИК – Смолян
Постъпило е допълнително заявление, заведено с вх. № 287/ 25.03.2017 г. във
входящия регистър на РИК – Смолян, подадено от Обединените патриоти „Патриотичен
фронт - НФСБ, ВМРО” чрез Владимир Гърбелов, в качеството му на упълномощен
представител.
Постъпилото допълнително Заявление, с което се прави искане за включване на
още 30 лица в Списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите или
инициативните комитети като пълномощници на Обединените патриоти „Патриотичен
фронт - НФСБ, ВМРО” 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 17 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 още 17 броя политически представител на кандидатската листа
на Обединение патриоти „Патриотичен фронт - НФСБ, ВМРО” в изборите за изборите за
народни представители, насрочени на 26 март 2017 г., а именно:
Представители на кандидатска листа на Обединените патриоти „Патриотичен фронт НФСБ, ВМРО”
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка дванадесета след кратко обсъждане РИК – Смолян
6

В жалба се твърди и моли „Моля днес 25.03.2017 г. да се предприемат действия
към партия ДПС за премахването на билборда и всички плакати от предизборния щаб
на партията, които се намира н непосредствена близост /8 осем метра/ от секция
№220000100001- НЧ „Иван Вазов” в гр.Доспат. Агитационните материали се виждат
при влизане и през прозорците на секцията. Действията са необходими, за да може
утре 26.03.2017 г. да започне нормално изборния процес.”
Към жалбата се прилагат пълномощно от ПП „ГЕРБ” и снимков материал.
РИК – Смолян разпореди на г-н Димитър Марев – зам.председател на РИК – Смолян
при посещението му днес в гр.Доспат във връзка с предаване на изборните книжа и
материали да извърши проверка и да докладва за твърденията споменати в жалбата. Г-н
Марев след, като предаде необходимите материали извърши проверка на място на
предизборен щаб на ПП „ДПС” и билборда пред цитирана секция в гр. Доспат и докладва, че
на посочените места няма агитационни материали, за което представи снимков материал от
който е видно, че няма агитационни материали на посочени места в жалбата.
Въз основа на гореизложеното жалбата се явява недоказана и неоснователна, поради
което следва да бъде оставена без уважение РИК- Смолян намира, че липсват безспорни
доказателства за извършването на нарушение по чл. 184, ал. 1 от ИК .
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. Оставя без уважение жалба с вх.№286/25.03.2017 г. от ПП „ГЕРБ” чрез Емил
Златков Пържанов в качеството му на упълномощен представител, като неоснователна.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка тринадесета след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с постъпило предложение от упълномощен представител на ПП “Атака“ с
вх.№294/23.03.2017г. за промяна в състава на секционна избирателна комисия на
територията община Девин.
Към предложението са приложени:
а) Предложение от политическа партия за промени в състава на СИК;
б) 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 назначеният член в състава на СИК220900010 на територията на община
Девин, съгласно Приложение №1.
2. Анулира издаденото удостоверение на освободеният член в състава на СИК 220900010 на
територията на община Девин
3. Да се издадат удостоверения на новопредложеният член на СИК 220900010, съгласно
Приложение №1.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка четиринадесета след кратко обсъждане РИК – Смолян
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Постъпило е заявление с вх.№292/25.03.2017 г. от Салих Аршински председателя на
областния съвет на ДПС относно заличаване на лицето – Шефкет Тахиров Мезлишев –
регистриран като упълномощен представител в подадения списък приложение №1.
Комисията счита, че предвид изразената воля на политическата партия, следва същият да
бъде заличен от списъка на регистрираните упълномощени представители на ПП „ДПС”.
Предвид горното и основания разпоредбите на чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК Смолян
Р Е Ш И:
1. Заличава Шефкет Тахиров Мезлишев от списъка на регистрираните упълномощени
представители на ПП „ДПС” за изборите за народни представители, насрочени на 26 март
2017 г.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка петнадесета след кратко обсъждане РИК – Смолян
Постъпило е допълнително заявление, заведено с вх. № 293/ 25.03.2017 г. във входящия
регистър на РИК – Смолян, подадено от ПП „ДПС”, чрез Салих Аршински, в качеството му
на упълномощен представител.
Постъпилото допълнително Заявление, с което се прави искане за включване на още 2
лица в Списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите или
инициативните комитети като пълномощници на ПП „ДПС” 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 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 още 2 броя представители на кандидатската листа на ПП ДПС в изборите за
изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г., а именно:
Представители на кандидатска листа на ДПС
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка шестнадесета след кратко обсъждане РИК – Смолян
Постъпило е заявление, заведено с вх.№295/25.03.2017 г. от Ваклин Владоев Кехайов
– общински председател на ПП „ДПС” – гр.Неделино.
Със заявлението се прави искане за заличаване на лицето Тодор Здравков Пашов като
застъпник на кандидатската листа на ПП „ДПС” в изборите за народни представители,
насрочени на 26 март 2017 г., тъй като същия е предложен за член на СИК в гр.Неделино.
Комисията счита, че предвид изразена воля от политическата партия обективизиране
в заявление №295/25.03.2017 г. следва Тодор Здравков Пашов, да бъде заличен от регистъра
на застъпниците на ПП „ДПС” в изборите за народни представители, насрочени за 26 март
2017 г.
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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:
1. Заличава Тодор Здравков Пашов от регистрира на вписаните застъпници на
кандидатската листа на ПП „ДПС” в изборите за народни представители на 26 март 2017 г..
2. Анулира издаденото удостоверение за застъпник.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка седемнадесета след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с постъпили предложения от
кмета на община Смолян с
вх.№294/23.03.2017г. и с вх.№298/25.03.2017 г. от Недка Василева Пакулева упълномощения
представител на коалиция „ Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ за промяна в състава на
секционна избирателна комисия на територията община Смолян и Чепеларе.
Към предложението са приложени:
а) Предложение от политическа партия за промени в състава на СИК;
б) Предложение от кмета на общината;
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 СИК на територията на община
Смолян и община Чепеларе, съгласно Приложение №1.
2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове в съставите на СИК на
територията на община Смолян и община Чепеларе.
3. Да се издадат удостоверения на новопредложените членове на СИК, съгласно
Приложение №1.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка осемнадесета след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с Решение № 4131-НС/ 26.01.2017 г. ЦИК и във връзка с чл.63 от
Изборния кодекс, за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от
РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на
СИК, в деня за произвеждане на избори за народни представители, насрочен на 26.03.2017
год., приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването
на книжата в ЦИК на специалистите се определя еднократно възнаграждение в размер на 90
лв..
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс,
РИК Смолян
Р Е Ш И:
1.Определя следните специалисти, които да подпомогнат РИК 22 Смолян при
предаване на книжата и материалите на СИК на 25.03.2017 г., както и в деня за произвеждане
на избори за народни представители, насрочени за 26.03.2017 год. :
-Стефания Лъчезарова Сивкова с ЕГН **********
-Тодор Василев Тодоров с ЕГН **********
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-Дарина Асенова Георгиева с ЕГН **********
-Соня Василева Маджарова с ЕГН **********
2. Определя еднократно възнаграждение на посочените в предходната т. 1
специалисти в размер на по 90 лв..
3. Възлага на председателя на РИК 22 Смолян да уведоми областният управител на
област Смолян за настоящото решение, с цел изплащане на възнагражденията по т.2.
Гласували „ЗА“: Всички присъстващи на заседанието.
По точка деветнадесета след кратко обсъждане РИК – Смолян
Във връзка с постъпило предложение от кмета на община Смолян с
вх.№299/25.03.2017 г. за промяна в състава на секционна избирателна комисия на
територията община Смолян.
Към предложението са приложени:
а) Предложение от политическа партия за промени в състава на СИК;
б) Предложение от кмета на общината;
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 назначения член в състава СИК на територията на община Смолян,
съгласно Приложение №1.
2. Анулира издаденото удостоверение на освободения член в съставите на СИК на
територията на община Смолян.
3. Да се издаде удостоверение на новопредложения член на СИК, съгласно
Приложение №1.
Комисията единодушно реши следващото и заседание да се проведе на 26.03.2017 г.
от 09.00 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 13:30 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангел Николаев Безергянов
СЕКРЕТАР:
Асен Ясенов Минков
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