
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 № 6 

Смолян, 07 Октомври 2021г. 

Днес, 07 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. Упълномощаване на членове на РИК 22- Смолян за получаване и предаване на отпе-

чатаните хартиени бюлетини, както и осъществяване на контрол при транспортира-

нето и доставката им за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. 

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 



2. Регистриране на кандидатска листа на партия „БРИГАДА” за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 

2021г. 

3. Разни 

По точка първа след кратко обсъждане РИК - Смолян 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на РИК 22 - Смолян за получаване и предаване на 

отпечатаните хартиени бюлетини, както и осъществяване на контрол при транспортирането и 

доставката им за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021г. 

 

Във водения от РИК 22 - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция е 

постъпило писмо с изх. № ПВРНС-15-1/ 05.10.2021г. на ЦИК, с което указват, че в срок до 

15.10.2021г. е необходимо да бъдат определени отговорните лица от РИК – Смолян за получаване 

на бюлетините за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021г. 

 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 от ИК, Районна избирателна ко-

мисия Смолян  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава следните членове на РИК – Смолян: 

 

1.1. Маргарита Георгиева Солакова – член на РИК - Смолян; 

1.2. Йордан Савов Фотев – член на РИК - Смолян. 

 

2. Определя следните резервни членове на РИК – Смолян: 

 

2.1.  Малинка Минчева Кордова – член на РИК - Смолян; 

2.2.  Емилиян Здравков Бакърджиев – член на РИК – Смолян. 

 

3. Упълномощените представители на РИК - Смолян по т.1/ съответно и по т.2/, имат след-

ните права и задължения: 

 

3.1. Да получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборен район - 22 МИР – Смолян. 

3.2. Да подписват приемателните протоколи за бюлетините; 

3.3. Да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините до областния център – 

гр. Смолян и да подпишат товарителницата, предоставена от водача  на превозното средство. 

3.4. Да осъществят контрол по транспортирането и доставката на бюлетините 

3.5. Да съставят и подпишат с представителя на областна администрация 

констативен протокол, с който да удостоверят, че бюлетините са получени и приети на съхране-

ние в определените за целта помещения, под охрана на МВР. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централ-

ната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 



 

Гласували, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По точка втора  

 

ОТНОСНО: : Регистриране на кандидатска листа на партия „БРИГАДА” за участие в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 

2021г. 

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

представители при произвеждане на избори на 14 ноември 2021 год. от политическа партия „БРИ-

ГАДА“, подписано от Арбен Ефремов Хавальов в качеството му на председател и представляващ 

партията, чрез пълномощника си Александър Станимиров Марковски.  Предложението е заведено 

във водения от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи за президент и вицепрезидент на 

републиката и народни представители на 14 ноември 2021г. в 15:05 часа с вх. № 1 от 07.10.2021г.  

            Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния кодекс, а 

именно: 

• Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от Изборния кодекс за регистрация на кандидатска листа 

на кандидати за народни представители  при произвеждане на избори за президент и вицепрези-

дент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021г. (Приложение № 73-НС от 

изборните книжа) - 1/един/ брой. 

• Заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите, че са съгласни да бъдат 

регистрирани и че отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република Бълга-

рия и на чл. 254, ал. 1 и 4 ИК, както и че отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение 

№ 78-НС от изборните книжа) - 2/два/ броя; 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  отсъства 

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 



• Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК от лицето, упълномощено да представлява партията 

пред РИК - Смолян - 1/един/ брой. 

Политическа партия „БРИГАДА ” е регистрирана за участие в избори за президент и ви-

цепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 615-

НС/24.09.2021г на ЦИК. 

 След извършена проверка на представените документи и на съответствието на данните за 

кандидатите, вписани в направеното предложение и в техническия носител се установи, че са 

спазени изискванията за регистрация на кандидатската листа и че същите отговарят на особените 

изисквания на чл.255, ал. 1, т. 1, т.3 и т.6 от Изборния кодекс. 

 С оглед на горепосоченото и на основание чл.72, ал.1, т.8, чл.255 и чл.258, ал.1 от Избор-

ния кодекс,  Решение № 615-НС/24.09.2021г. на Централна избирателна комисия и Решение № 10 

– 22 ПВР/НС 27.09.2021 год. на РИК – Смолян, Районната избирателна комисия - Смолян 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия „БРИГАДА“  за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители 

на 14 ноември 2021г. 

2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 83-НС от 

изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

1. Гюлфие Сафидинова Имамова 8911130132 

2. Александър Станимиров Марковски 0046216803 

 

 

3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 

(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 

Съгласно чл.73, ал.1 от ИК, настоящето решение може да се обжалва пред Централната избира-

телна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  отсъства 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 



 

 

 

 

 

 

 

По точка трета  

 

Не постъпиха предложения за решения по настоящата точка РАЗНИ. 

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 12.10.2021г. от 18:00, съгласно Решение № 

8 - 22 ПВР/НС на РИК 22 – Смолян.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 18:45 ч.  

 

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

 

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

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 


