
ДНЕВЕН РЕД № 2 

Заседание на РИК – Смолян на 28.05.2021г., 17:30ч. 

 
1. Определяне на заместник - председател на РИК, който да се подписва на мястото 

на секретаря в случая на чл. 70, ал. 9, изр. 1 от Изборния кодекс при провеждането 

на 28.05.2021г. заседание на РИК – Смолян   

2. Разпределение на членовете на РИК-Смолян по общини. 

3. Формиране на единните номера и броя на избирателните секции, определяне броя 

на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, 

както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите 

и коалициите на територията на съответната община в 22 МИР - Смолян при 

произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г... 

4. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без 

подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за народни представители за 

Народно събрание на 11 юли 2021 г. 

5. Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни секционни избирателни 

комисии в Двадесет и втори район – Смолян за произвеждане на изборите за 

народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.  

6. Реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с 

подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 

2021г. 

 

7. Приемане на Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, 

събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Районна избирателна 

комисия Двадесет и втори изборен район Смолянски при произвеждане на 

изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 год. 

8. Утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци 

на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на 

партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г., както и Утвърждаване на образци на 

отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г.  

9. Утвърждаване на списък на членове, чиито постоянен и настоящ адрес не са в 

населеното място съгласно Решение № 124-НС от 26.05.2021г. на ЦИК.  

10. Утвърждаване на единен образец на форма за предоставяне на данни за съставите 

на СИК от кметовете на общини в Двадесет и втори район – Смолян до Районна 

избирателна комисия - Смолян, след проведените консултации с политическите 

партии и коалиции 



11. Изменение на т.6 от Решение № 11-22 46НС от 25.05.2021г. на РИК – Смолян  

12. Разни 

 


