
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 № 7 

Смолян, 11 Октомври 2021г. 

Днес, 11 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. Регистриране на кандидатска листа на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите 
за народни представители на 14 ноември 2021г. 

2. Регистриране на кандидатска листа на ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ” за учас-
тие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

3. Регистриране на кандидатска листа на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ - ОБЕДИНЕНИЕ-ГРА-
ДИВНОСТ” за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Станимирова Чакърова присъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Ангелова Петкова  присъства 

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 



4. Регистриране на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕ-
НИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

5. Регистриране на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА 
ДЕМОКРАЦИЯ“, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

6. Регистриране на кандидатска листа на партия „ВОЛЯ“, за участие в изборите за народни 
представители на 14 ноември 2021г. 

7. Регистриране на кандидатска листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕС-
ТВОТО“, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

8. Регистриране на кандидатска листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, за участие в изборите 
за народни представители на 14 ноември 2021г. 

9. Регистриране на кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, 
БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС “ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за народни пред-
ставители на 14 ноември 2021г. 

10. Регистриране на кандидатска листа на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, за участие в избо-
рите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

11. Регистриране на кандидатска листа на ПП „МИР“, за участие в изборите за народни пред-
ставители на 14 ноември 2021г. 

12. Регистриране на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВ-
РОЛЕВИЦА“, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

13. Регистриране на кандидатска листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за 
участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

14. Регистриране на кандидатска листа на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, за участие в избо-
рите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

15. Регистриране на кандидатска листа на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 
ДЕСНИЦАТА“, за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

16. Регистриране на кандидатска листа на партия „ГЛАС НАРОДЕН“, за участие в изборите 
за народни представители на 14 ноември 2021г. 

17. Разни 

 

По точка първа след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 
на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за 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 2021г. от политическа партия „ПРЯКА 
ДЕМОКРАЦИЯ”, подписано от Анастас Тодоров Барбов в качеството му на пълномощник на 
Петър Николаев Клисаров – председател и представляващ партията, което е заведено във водения 
от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи за народни представители на 14 ноември 2021г. 
в 09:25 часа с вх. № 2 от 08.10.2021г. 
            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 
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) – 1 /един/ брой; 
 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
партията пред РИК - Смолян – 1 /един/ брой. 

Политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” е регистрирана за участие в избори за 
народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 632-НС от 28.09.2021 г. 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 

Изборния кодекс,  Решение № 632-НС от 28.09.2021 г. 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 „ПРЯКА ДЕ-
МОКРАЦИЯ” за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. 
 
2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 83-НС от 
изборните книжа) следния кандидат: 
  
№ по ред Трите имена ЕГН 

1. Владимир Герчев Атанасов 855507216262 
 
 
3. ИЗДАВА удостоверение за регистрация на посочения по-горе кандидат по образец (Прило-
жение № 85-НС от изборните книжа). 
 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 след кратко обсъждане ОТНОСНО:   Регистриране на кандидатска листа на 
ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за 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 
„ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”, подписано от Георги Кръстев Кръстев в качеството му на 
пълномощник на Радослав Пламенов Стойчев – председател и представляващ партията, което е 
заведено във водения от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи за народни 
представители на 14 ноември 2021г. в 09:21 часа с вх. № 3 от 09.10.2021г. 
            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 
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) – 3 /три/ брой; 
 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
партията пред РИК - Смолян – 1 /един/ брой. 

Политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ” е регистрирана за участие в 
избори за народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 640-ПВР/НС от 29.09.2021 
г. 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 

Изборния кодекс,  Решение № 640- ПВР/НС от 29.09.2021 г. 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 „ОБЩЕСТВО 
ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за 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. Георги Кръстев Кръстев  98ц5411067165ц542405545545+25654117774 

2. Велин Ясенов Юруков  7  27201156169 

3. Емилиян Карамфилов Сираков        8103036068 
 
 
3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 
(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 
 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 
Гласували, както следва: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По точка трета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП 
„БЛАГОДЕНСТВИЕ - ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ” за участие в изборите за народни 
представители на 14 ноември 2021г. 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 



 
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 
„БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ”, подписано от Петя Савова Петрова в 
качеството на преупълномощено лице  от Калоян Георгиев Статков, упълномощен от Иван 
Минчев Габеров – председател и представляващ партията. 

Предложението е заведено във водения от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи 
за народни представители на 14 ноември 2021г. в 15:27 часа с вх. № 4 от 09.10.2021г. 
            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 
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) – 1 /един/ брой; 
 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
партията пред РИК - Смолян – 2  /два/ броя. 

Политическа партия „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ ”е 
регистрирана за участие в избори за народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 
653-НС от 29.09.2021 г. 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 

Изборния кодекс,  Решение № 653-НС от 29.09.2021. 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 „БЛАГОДЕН-
СТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ ” за участие в изборите за народни представители 
на 14 ноември 2021г. 
 
2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 83-НС 
от изборните книжа) следният кандидат: 
 
 
  
№ 
по 
ред  

Трите имена ЕГН   

1. Валери Йорданов Щупалов  7808267248 



 
 
3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посоченият по-горе кандидат по образец (При-
ложение № 85-НС от изборните книжа). 
 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 
Гласували, както следва: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По точка четвърта след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на 
ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за 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 
„БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“, подписано от Георги Иванов Георгиев в 
качеството му на председател и представляващ партията, което е заведено във водения от РИК - 
Смолян регистър на кандидатските листи за народни представители на 14 ноември 2021г. в 
16:02 часа с вх. № 5 от 09.10.2021г. 

 
            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 
и на чл. 254, ал. 1 и 4 ИК, както и че отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК – 3 /три/ броя; 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 



 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
партията пред РИК - Смолян – 1 /един/ брой. 

Политическа партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ е регистрирана 
за участие в избори за народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 614-ПВР/НС от 
24.09.2021 г. 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 

Изборния кодекс,  Решение № 614 - ПВР/НС от 24.09.2021 г. 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 „БЪЛГАР-
СКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за 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. Мартин Славов Кехайов 9005266089 

2. Станислава Величкова Николова 8711174030 

3. Валентин Асенов Христов 6003226923 

 
 
3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 
(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 
 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 
 
Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 пета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП 
„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, за участие в изборите за 
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 2021г. от политическа партия  
„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, подписано от Боян Боянов 
Станков-Расате в качеството му на  упълномощено лице   от Борис Филипов Иванов 
представляващ партията, което е заведено във водения от РИК - Смолян регистър на 
кандидатските листи за народни представители на 14 ноември 2021г. в 11:50 часа с вх. № 6 от 
10.10.2021г. 
            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 
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) – 5 /пет/ броя; 
 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
партията пред РИК - Смолян – 2 /два/ броя. 

Политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, е 
регистрирана за участие в избори за народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 
650 - НС от 29.09.2021 г. 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 

Изборния кодекс,  Решение № 650 - НС от 29.09.2021 г. 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 „БЪЛГАРСКИ 
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, за участие в изборите за народни представи-
тели 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. Камен Захариев Тасков 6609086380 

2. Петър Христов Виденов 7607127265 

3. Захари Ставрев Тасков 4206156401 

4. Надежда Йорданова Таскова 4112056434 

5. Ждан Видинов Чаушев 6903136083 

 
 
3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 
(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 
 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 
 
Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 шеста след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 
на партия „ВОЛЯ“, за участие в изборите за 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 2021г. от партия „ВОЛЯ“, подписано 
от  Владимир Иванов Александров в качеството  на преупълномощено лице от Кръстина 
Николова Таскова,  упълномощена от Веселин Найденов Марешки председател и представляващ 
партията, което е заведено във водения от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи за 
народни представители на 14 ноември 2021г. в 15:41 часа с вх. № 7 от 10.10.2021г. 
            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 
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) – 7 /седем/ броя; 
 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
партията пред РИК - Смолян – 2 /два/ броя. 

Партрия „ВОЛЯ“, е регистрирана за участие в избори за народни представители на 14 
ноември 2021г. с Решение № 623 ПВР/НС от 27.09.2021 г. на ЦИК. 

Към изискуемите документи  е представено и Удостоверение за актуално състояние на 
партия „ВОЛЯ“ издадено от Софийски градски съд с дата 17.09.2021г. 

 
 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 

Изборния кодекс,  Решение № 623 ПВР/НС от 27.09.2021 г. 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 партия „ВОЛЯ“, за участие в изборите 
за 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. Боян Йорданов Кулев 8909035582 

2. Йозджан Сали Сали 9108045167 

3. Янко Юриев Пашов 8605016027 

4. Теодора Стоянова Георгиева 8305066650 

5. Галина Николаева Александрова 8505077538 

6. Теодора Райчева Лечева 8105157650 

7. Ръдван Мехмед Халил 8806142367 

 
 
3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 
(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 
 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 
Гласували, както следва: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 седем след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 
на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, за участие в изборите за 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 г. от политическа партия 
„РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, подписано от  Николай Симеонов 
Малинов, в качеството  си на председател и представляващ партията, което е заведено във водения 
от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи за народни представители на 14 ноември 2021г. 
в 10:20 часа с вх. № 8 от 11.10.2021г. 
            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 
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) – 4 /четири/ броя; 
 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
партията пред РИК - Смолян – 2 /два/ броя. 

Политическа партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, е 
регистрирана за участие в избори за народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 
643 ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК. 

Към изискуемите документи  е представено и Удостоверение за актуално състояние на ПП 
„РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ издадено от Софийски градски съд с дата 
28.09.2021г. 

 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 

Изборния кодекс,  Решение № 643 ПВР/НС от 29.09.2021 г. 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 „РУСОФИЛИ 
ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, за участие в изборите за 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. Димитър Калитков Иванов 7903044482 

2. Цветан Стефанов Войводов 7408226080 

3. Горчо Тодоров Горчев 7403096045 

4. Димитър Валентинов Дойчинов 8011176505 

 
 
3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 
(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 
 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 
Гласували, както следва: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По точка осма след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 

на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, за участие в изборите за 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 „ИМА 
ТАКЪВ НАРОД“, подписано от  Виктория Димитрова Василева, упълномощена от Станислав 
Тодоров Трифонов, в качеството  си на председател и представляващ партията, което е заведено 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 



във водения от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи за народни представители на 14 
ноември 2021г. в 11:00 часа с вх. № 9 от 11.10.2021г. 
            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 
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) – 8 /осем/ броя; 
 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
партията пред РИК - Смолян – 3 /три/ броя. 

Политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, е регистрирана за участие в избори за 
народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 631 НС от 28.09.2021 г. на ЦИК. 

Към изискуемите документи е представено и Удостоверение за актуално състояние на ПП 
„ИМА ТАКЪВ НАРОД“ издадено от Софийски градски съд с дата 16.09.2021г. 

 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 

Изборния кодекс,  Решение № 631 НС от 28.09.2021 г. 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 „ИМА ТАКЪВ 
НАРОД“, за участие в изборите за 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. Мика Михайлова Зайкова 4202026837 

2. Александър Николов Вълчев 7301066069 

3. Недялка Асенова Дойкова 7810156137 

4. Асен Миленов Кехайов 9102166808 

5. Пламен Руменов Красимиров 8502136088 



6. Милена Иванова Кехайова 9201046036 

7. Джамал Музафер Чавдарлъ 8712256088 

8. Любомир Стефанов Славейков 7604306020 

 
 
3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 
(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 
 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 
 
Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 девет след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 
на КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС “ЦЕЛОКУПНА 
БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за 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 коалиция 
„ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС “ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“, 
подписано от  Владимир Стаменов Гърбелов, упълномощен от Валери Симеонов Симеонов, в 
качеството  си на председател и представляващ коалицията, което е заведено във водения от РИК 
- Смолян регистър на кандидатските листи за народни представители на 14 ноември 2021г. в 
14:30 часа с вх. № 10 от 11.10.2021г. 



            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 
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) – 7 /седем/ броя; 
 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
коалицията пред РИК - Смолян – 1 /един/ брой. 

Коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС 
“ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“, е регистрирана за участие в избори за народни представители на 14 
ноември 2021г. с Решение № 652 – ПВР/НС от 29.09.2021 г. 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 

Изборния кодекс,  Решение № 652 -  ПВР/НС от 29.09.2021 г. 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 коалиция  „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ 
– НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС “ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за 
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. Владимир Стаменов Гърбелов 5309056063 

2. Васко Еньов Айвазов 7704056021 

3. Данчо Живков Александров 7212246048 

4. Николай Петров Пишинов 5510296068 

5. Борислав Захариев Кадиев 8605186044 

6. Невина Александрова Вунцова 6807236050 



7. Александър Велинов Илиев 8901316109 

 
 
3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 
(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 
 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 
Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 десет след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 
на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за 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 2021г. от коалиция „БСП за 
БЪЛГАРИЯ“, подписано от  Корнелия Петрова Нинова, в качеството  си на  представляваща 
коалицията, което е заведено във водения от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи за 
народни представители на 14 ноември 2021г. в 15:00 часа с вх. № 11 от 11.10.2021г. 
            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 



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) – 8 /осем/ броя; 
 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
партията пред РИК - Смолян – 1 /един/ брой. 

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, е регистрирана за участие в избори за народни 
представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 641 – ПВР/НС от 29.09.2021 г. 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 

Изборния кодекс,  Решение № 641 -  ПВР/НС от 29.09.2021 г. 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 коалиция  „БСП за БЪЛГАРИЯ“, за 
участие в изборите за 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. Емил Минков Хумчев 7505116041 

2. Нелия Костова Маринова - Янкова 5106036512 

3. Севдалин Бойков Хашинов 6705066060 

4. Росица Росенова Бумбова 7009166079 

5. Надежда Добрева Башова 8501027230 

6. Слава Тодорова Пепеланова 8003156054 

7. Георги Димитров Тонков 7205244545 

8. Росен Антимов Багрянов 5803026049 

 
 
3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 
(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 
 



Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 
 
Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 единадесета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на 
кандидатска листа на ПП „МИР“, за участие в изборите за 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 
„МИР“, подписано от  Румен Стефанов Минев, упълномощен от Симеон Славчев Славчев, в 
качеството  си на председател и представляващ партията, което е заведено във водения от РИК - 
Смолян регистър на кандидатските листи за народни представители на 14 ноември 2021г. в 
15:20 часа с вх. № 12 от 11.10.2021г. 
            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 
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) – 4 /четири/ броя; 
 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
партията пред РИК - Смолян – 1 /един/ брой. 

Политическа партия „МИР“, е регистрирана за участие в избори за народни представители 
на 14 ноември 2021г. с Решение № 637 НС от 29.09.2021 г. 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 

Изборния кодекс,  Решение № 637 НС от 29.09.2021 г. 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 „МИР“, за учас-
тие в изборите за 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. Ивайло Петров Манджуков 7404146942 

2. Христо Георгиев Ямболиев 6311216523 

3. Емануил Калинов Добрев 5510116084 

4. Екатерина Райкова Джурова 7603166258 

 
 
3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 
(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 
 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 
 
Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 дванадесета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на 
кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“, за участие 
в изборите за 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 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“, подписано Димитър Александров 
Митев, упълномощен от Александър Трифонов Томов, в качеството  си на председател и 
представляващ партията, което е заведено във водения от РИК - Смолян регистър на 
кандидатските листи за народни представители на 14 ноември 2021г. в 15:21 часа с вх. № 13 от 
11.10.2021г. 
            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 
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) – 5 /пет/ броя; 
 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
партията пред РИК - Смолян – 1 /един/ брой. 

Политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“, е 
регистрирана за участие в избори за народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 
628 - ПВР/НС от 28.09.2021 г. 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 

Изборния кодекс,  Решение № 628 – ПВР/НС от 28.09.2021 г. 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 „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“, за участие в изборите за 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. Борислав Панайотов Неделков 6809097020 

2. Кера Григорова Карова 5009116053 

3. Дарина Петрова Велкова 0041236690 

4. Кристина Атанасова Колесник 9407185898 

5. Любомир Кирилов Дончев 8506281000 

 
 
3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 
(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 
 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 
 
Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 тринадесета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на 
кандидатска листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за участие в изборите за 
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 партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ПРАВА И СВОБОДИ“, подписано от Мустафа Сали Карадайъ, в качеството  си на председател и 
представляващ партията, което е заведено във водения от РИК - Смолян регистър на 
кандидатските листи за народни представители на 14 ноември 2021г. в 15:30 часа с вх. № 14 от 
11.10.2021г. 
            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 
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) – 8 /осем/ броя; 
 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
партията пред РИК - Смолян – 1 /един/ брой. 

Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, е регистрирана за участие в избори за 
народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 620 - ПВР/НС от 27.09.2021 г. 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 

Изборния кодекс,  Решение № 620 – ПВР/НС от 27.09.2021 г. 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 партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ“, за участие в изборите за 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. Хайри Реджебов Садъков 7012186023 

2. Рина Захриева Пехливанова 8407206055 



3. Анджей Веселинов Джандев 9610034460 

4. Анета Траянова Пашалиева 7610296039 

5. Стамен Драгомиров Гочев 8511056046 

6. Ферад Рюстем Емин  7506176045 

7. Андрей Рашков Кехайов 9305206060 

8. Милен Руженов Журналов 7702086043 

 
 
3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 
(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 
 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 
Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 четиринадесета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на 
кандидатска листа на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, за участие в изборите за 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 



„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, подписано от Мариана Миткова Василева, в качеството  си на 
упълномощена от Владимир Димитров Николов - председател и представляващ партията, което е 
заведено във водения от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи за народни 
представители на 14 ноември 2021г. в 15:40 часа с вх. № 15 от 11.10.2021г. 
            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 
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) – 1 /един/ брой; 
 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
партията пред РИК - Смолян – 1 /един/ брой. 

Политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, е регистрирана за участие в избори за 
народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 636 - НС от 29.09.2021 г. 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 

Изборния кодекс,  Решение № 636 – НС от 29.09.2021 г. 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 ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, за 
участие в изборите за 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. Мариана Миткова Василева 6904286030 

 
 
3. ИЗДАВА удостоверение за регистрация на посочения по-горе кандидат по образец (При-
ложение № 85-НС от изборните книжа). 
 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 



Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 петнадесета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 
на коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, за участие в изборите за 
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 2021г. от коалиция „НАЦИОНАЛНО 
ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, подписано от  Андрея Георгиев Щерев, упълномощен от 
Петър Стефанов Москов - в качеството  си на  представляващ коалицията, което е заведено във 
водения от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи за народни представители на 14 
ноември 2021г. в 16:15 часа с вх. № 16 от 11.10.2021г. 
            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 
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) – 3 /три/ броя; 
 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
партията пред РИК - Смолян – 1 /един/ брой. 

Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, е регистрирана за 
участие в избори за народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 646 – ПВР/НС от 
29.09.2021 г. 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 

Изборния кодекс,  Решение № 646 -  ПВР/НС от 29.09.2021 г. 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 коалиция  „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИ-
НЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, за участие в изборите за 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. Андрея Георгиев Щерев 5311134444 

2. Мария Атанасова Томова 5311184492 

3. Даница Петрова Иванова 6811226052 

 
 
3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 
(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 
 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 шестнадесета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на 

кандидатска листа на партия „ГЛАС НАРОДЕН“, за участие в изборите за 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 партия „ГЛАС 
НАРОДЕН“, подписано от Светослав Емилов Витков -  председател и представляващ партията, 
което е заведено във водения от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи за народни 
представители на 14 ноември 2021г. в 16:50 часа с вх. № 17 от 11.10.2021г. 

 
            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 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 кандидат, че е съгласен да бъде 
регистриран и че отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България 
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; 
 Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК в полза на лицето, упълномощено да представлява 
партията пред РИК - Смолян – 1 /един/ брой. 

Партия „ГЛАС НАРОДЕН“, е регистрирана за участие в избори за народни представители 
на 14 ноември 2021г. с Решение № 627 - ПВР/НС от 28.09.2021 г. 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 

Изборния кодекс,  Решение № 627 – ПВР/НС от 28.09.2021 г. 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 партия „ГЛАС НАРОДЕН“, за учас-
тие в изборите за 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. Неделин Николаев Бояджиев 7305294642 

2. Христо Иванов Мануков 8312084446 

 
3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 
(Приложение № 85-НС от изборните книжа). 
 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред 
Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 
 
Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  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 седемнадесета  
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 19:55 ч.  

 

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

 

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


