
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 № 4 

Смолян, 05 Октомври 2021г. 

Днес, 05 Октомври 2021 г., 18.00 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №115, в 

сградата на Областна администрация – Смолян. 

На заседанието присъстват 12 члена, в съответствие със законоустановения кворум, съгласно 

чл.70, ал.3 от Изборния кодекс: 

 

Председателят на РИК – Смолян предложи следния проект на дневен ред: 

1. Приемане на „Политика за поверителност и защита на личните данни, събирани, 

обработвани, съхранявани и предоставяни на и от Районна избирателна комисия в 

Двадесет и втори изборен район – Смолян, при произвеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021г. 

2. Разни 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Станимирова Чакърова присъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Ангелова Петкова  отсъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев присъства 

СЕКРЕТАР: Димитър Стоянов Марев  присъства 

ЧЛЕНОВЕ: Соня Стоянова Коджебашева  присъства 

 Йордан Савов Фотев присъства 

 Симеон Атанасов Велинов  присъства 

 Малинка Минчева Кордова присъства 

 Костадин Димитров Чаталбашев присъства 

 Маргарита Георгиева Солакова присъства 

 Антоанета Емилова Узунова присъства 

 Емилиян Здравков Бакърджиев присъства 

 Любен Динков Атанасов присъства 



По точка първа след кратко обсъждане РИК - Смолян 

ОТНОСНО: Приемане на „Политика за поверителност и защита на личните данни, събирани, 

обработвани, съхранявани и предоставяни на и от Районна избирателна комисия в Двадесет и 

втори изборен район – Смолян, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и 

за народни представители на 14 ноември 2021г. 

 

На основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 

г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 

2016/679”), чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, при спазване на специфичните правила, уста-

новени в Закона за защита на личните данни и Указанията на ЦИК, Районната избирателна ко-

мисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян, 

РЕШИ: 

Приема „Политика за поверителност и защита на личните данни, събирани, обработвани, съхра-

нявани и предоставяни на и от Районна избирателна комисия 22 – Смолян при произвеждане на 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021г.“, съг-

ласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение.  

• Приложение 1: „Политика за поверителност и защита на личните данни, събирани, обра-

ботвани, съхранявани и предоставяни на и от Районна избирателна комисия в Двадесет и 

втори изборен район – Смолян, при произвеждане на изборите за президент и вицепрези-

дент и за народни представители на 14 ноември 2021г. 

 

Съгласно чл. 73, ал.1 от ИК, настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна изби-

рателна комисия в срок  3 /три/ дни от обявяването му. 

Гласували, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 



По точка втора  

 

Не постъпиха предложения за решения по настоящата точка РАЗНИ и поради изчерпване на 

дневния ред заседанието бе закрито в 18:30 ч.  

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 07.10.2021г. от 18:00, съгласно Решение 

№ 8 - 22 ПВР/НС на РИК 22 – Смолян.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СТАНИМИРОВА ЧАКЪРОВА………………...................  

 

СЕКРЕТАР: ДИМИТЪР СТОЯНОВ МАРЕВ………………................... 


