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  РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 29 

Смолян, 06 ноември 2016 г. 

 

Днес 06 ноември 2016 г.,02 .45 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала        

На заседанието присъстват 8 члена:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Атанасов Велинов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Милков Гавазов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Стоянов Марев 

СЕКРЕТАР: Емил Анчов Кехайов 

ЧЛЕНОВЕ: Ангел Николаев Безергянов 

 Анелия Зефирова Рупцова 

 Радка Железова Желева 

 Малинка Минчева Кордова 

 

 

Отсъстващи: Елена Костадинова Илиева, Мариана Георгиева Сивкова, Анастасия 

Манолева Караманолева-Пенева, Росен Антимов Багрянов, ,  Атанас Димитров Ангелов 

            Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

 

        1. Да се разгледа сигнал с вх.№208/ 06-11-2016г. от  Стефан Георгиев Бадев – 

упълномощен от Стефан Ламбов Данаилов да представлява Инициативен комитет, №50 от 

дата 30.09.2016 г.  

 

 

Председателят докладва, че е постъпил е сигнал с вх.№208/ 06-11-2016г. от Стефан Георгиев 

Бадев – упълномощен от Стефан Ламбов Данаилов да представлява Инициативен комитет, 

№50 от дата 30.09.2016 г., с който информира РИК 22 –Смолян, че в СИК № 223100014 и 

СИК №223100028 липсват задължителните лепенки с печат и подписи на кутията за 

отрязъци.  

Във връзка с гореизложеното членове на РИК 22 –Смолян – Ангел Безергянов и Радка 

Желева са извършили незабавно проверка по случая на място в двете секции и установили, 

че кутиите с отрязъците от бюлетините и в двете секции са запечатани с хартиени ленти, 

подписани от присъстващите членове на комисията и са подпечатани с печатите на 

комисиите.     

           Въз основа на гореизложеното беше предложено следното решение 

 

 

       

Р Е Ш И: 

 

1.По отношение на гореизложения сигнал подаден от Иван Френкев, указва на 

ръководството и членовете на СИК-№ 223100011, че следва да вземат писмено решение за 

разпределяне функциите на комисията за отчитане на резултатите от изборния ден и да 

определят един член който да брой бюлетините. 
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            2. Указва на ръководството и членовете в СИК № 223100011 находяща се в 

гр.Смолян, че следва стриктно да се придържат към изборните разпоредби и  правила. 

 

           3.   На база гореизложените мотиви оставя без уважение жалбата подаден от Иван 

Френкев, като неоснователна поради обстоятелството, че компетентна да разглежда жалбите 

срещу действията на СИК е не самата тя, а РИК – Смолян.   

 

 

  

Решението се взе единодушно. Гласували „ЗА“: 

Симеон Атанасов Велинов 

Иван Милков Гавазов 

Димитър Стоянов Марев 

Емил Анчов Кехайов 

Ангел Николаев Безергянов 

Анелия Зефирова Рупцова 

Радка Железова Желева 

Малинка Минчева Кордова 

 

След изчерпване на точките по дневния ред РИК – Смолян приключи своето заседание в 

03.00 часа 

 

. 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                            Симеон Атанасов Велинов 

            

                                                                                 

СЕКРЕТАР:    

                                                                                                           Емил Анчов Кехайов 

 

 

 


