
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 № 9 

Смолян, 14 Октомври 2021г. 

Днес, 14 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. Назначаване на Секционни избирателни комисии на територията на Община Борино за 

изборите на 14 ноември 2021г. 

2. Назначаване на Секционни избирателни комисии на територията на Община Доспат за из-

борите на 14 ноември 2021г. 

3. Назначаване на Секционни избирателни комисии на територията на Община Неделино за 

изборите 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 отсъства 

 Антоанета Емилова Узунова присъства 

 Емилиян Здравков Бакърджиев присъства 

 Любен Динков Атанасов присъства 



4. Назначаване на Секционни избирателни комисии на територията на Община Златоград за 

изборите на 14 ноември 2021г. 

5. Назначаване на Секционни избирателни комисии на територията на Община Баните за из-

борите на 14 ноември 2021г. 

6. Разни 

По точка първа след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Борино,  

 за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни пред-

ставители на 14 ноември 2021 г. 

Постъпило е предложение от кмета на Община Борино за състав на СИК, заведено с вх. № 

77/11.10.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комиси-

ята, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка, обуславящи чле-

новете на съответните СИК. 

 

Към предложението са приложени: 

а) Списък на резервните членове със същото съдържание; 

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създа-

ване на коалициите за участие в изборите за 46-то Народно събрание; 

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се предс-

тавлявали от пълномощник; 

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

е) Протокол от консултациите на 07.10.2021 г.; 

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

 

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на сек-

ционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени Методическите указа-

ния за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 644-ПВР/НС от 29.09. 2021 г. на ЦИК, 

в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това че представители на една партия или 

коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както и че председател, зам. - председател и сек-

ретар в секционна избирателна комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 91, 

ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решения № 644 ПВР/НС от 29.09 2021 г. на ЦИК, Решение № 

15-22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на РИК  Смолян, Районна избирателна комисия Смолян:  

 

Р Е Ш И: 

1. Назначава за членове на СИК в Община Борино, предложените от кмета на общината лица, 

въз основа на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции от проведе-

ните консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, съгласно Приложение №2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Борино. 

  



 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 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка втора след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО:  Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Доспат,  

 за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни пред-

ставители на 14 ноември 2021 г.,  

Постъпило е предложение от кмета на Община Доспат за състав на СИК, заведено с вх. № 

96/13.10.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комиси-

ята, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка, обуславящи чле-

новете на съответните СИК. 

 

Към предложението са приложени: 

а) Списък на резервните членове със същото съдържание; 

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създа-

ване на коалициите за участие в изборите за 46-то Народно събрание; 

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се предс-

тавлявали от пълномощник; 

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

е) Протокол от консултациите на 06.10.2021 г.; 

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

 

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Сек-

ционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени Методическите указа-

ния за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 644-ПВР/НС от 29.09. 2021 г. на ЦИК, 

в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това че представители на една партия или 



коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както и че председател, зам. председател и секретар 

в секционна избирателна комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 91, 

ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решения № 644 ПВР/НС от 29.09 2021 г. на ЦИК, Решение № 

15-22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. РИК - Смолян:  

 

Р Е Ш И: 

1. Назначава за членове на СИК в Община Доспат, предложените от кмета на общината лица, 

въз основа на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции от проведе-

ните консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, съгласно Приложение №2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Доспат. 

  

 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: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Неделино, за 

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

представители на 14 ноември 2021 г.,  

 

Постъпило е предложение от кмета на Община Неделино за състав на СИК, заведено с вх. 

№ 92/13.10.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комиси-

ята, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка, обуславящи чле-

новете на съответните СИК. 

 

Към предложението са приложени: 

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 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 



а) Списък на резервните членове със същото съдържание; 

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създа-

ване на коалициите за участие в изборите за 46-то Народно събрание; 

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се предс-

тавлявали от пълномощник; 

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

е) Протокол от консултациите на 07.10.2021 г.; 

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

 

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Сек-

ционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени Методическите указа-

ния за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 644-ПВР/НС от 29.09. 2021 г. на ЦИК, 

в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това че представители на една партия или 

коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както и че председател, зам. председател и секретар 

в секционна избирателна комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 91, 

ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решения № 644 ПВР/НС от 29.09 2021 г. на ЦИК, Решение № 

15-22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. РИК – Смолян, Районна избирателна комисия Смолян:  

Р Е Ш И: 

1. Назначава за членове на СИК в Община Неделино, предложените от кмета на общината 

лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции от про-

ведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, съгласно Приложение №2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Неделино. 

  

 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 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 



По точка четвърта след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Златоград, за 

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

представители на 14 ноември 2021 г.,  

 

Постъпило е предложение от кмета на Община Златоград за състав на СИК, заведено с вх. 

№ 109/14.10.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комиси-

ята, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка, обуславящи чле-

новете на съответните СИК. 

 

Към предложението са приложени: 

а) Списък на резервните членове със същото съдържание; 

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създа-

ване на коалициите за участие в изборите за 46-то Народно събрание; 

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се предс-

тавлявали от пълномощник; 

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

е) Протокол от консултациите на 08.10.2021 г.; 

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

 

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Сек-

ционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени Методическите указа-

ния за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 644-ПВР/НС от 29.09. 2021 г. на ЦИК, 

в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това че представители на една партия или 

коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както и че председател, зам. председател и секретар 

в секционна избирателна комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 91, 

ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решения № 644 ПВР/НС от 29.09 2021 г. на ЦИК, Решение № 

15-22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. РИК – Смолян, Районна избирателна комисия Смолян:  

Р Е Ш И: 

1. Назначава за членове на СИК в Община Златоград, предложените от кмета на общината 

лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции от про-

ведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, съгласно Приложение №2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Златоград. 

  

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 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка пета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Баните, за 

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

представители на 14 ноември 2021 г.,  

 

Постъпило е предложение от кмета на Община Баните за състав на СИК, заведено с вх. № 

110/14.10.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комиси-

ята, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка, обуславящи чле-

новете на съответните СИК. 

 

Към предложението са приложени: 

а) Списък на резервните членове със същото съдържание; 

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създа-

ване на коалициите за участие в изборите за 46-то Народно събрание; 

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се предс-

тавлявали от пълномощник; 

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

е) Протокол от консултациите на 07.10.2021 г.; 

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

 

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Сек-

ционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени Методическите указа-

ния за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 644-ПВР/НС от 29.09. 2021 г. на ЦИК, 

в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това че представители на една партия или 

коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както и че председател, зам. председател и секретар 

в секционна избирателна комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 



Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 91, 

ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решения № 644 ПВР/НС от 29.09 2021 г. на ЦИК, Решение № 

15-22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. РИК – Смолян, Районна избирателна комисия Смолян:  

Р Е Ш И: 

1. Назначава за членове на СИК в Община Баните, предложените от кмета на общината лица, 

въз основа на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции от проведе-

ните консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, съгласно Приложение №2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Баните. 

  

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 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка шеста след кратко обсъждане  

 

Не постъпиха предложения за решения по настоящата точка РАЗНИ. 

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 19.10.2021г. от 18:00, съгласно Решение № 

8 - 22 ПВР/НС на РИК 22 – Смолян.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 19:00 ч.  

 

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

 

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


