
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 № 8 

Смолян, 12 Октомври 2021г. 

Днес, 12 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 партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ за 

участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

2. Регистриране на кандидатска листа на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за 

участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

3. Регистриране на кандидатска листа на партия „АТАКА“ 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 партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕ-

МОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

5. Регистриране на кандидатска листа на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021г. 

6. Регистриране на кандидатска листа на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  за 

участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

7. Регистриране на кандидатска листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕ-

ДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

8. Регистриране на кандидатска листа на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. 

9. Регистриране на кандидатска листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за на-

родни представители на 14 ноември 2021г. 

10. Регистриране на кандидатска листа на партия „ПРАВОТО“, за участие в изборите за на-

родни представители на 14 ноември 2021г. 

11. Разни 

 

По точка първа след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на партия „БЪЛГАРСКА 

ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, 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 „БЪЛГАРСКА 

ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, подписано от Красимир Иванов Демиров -  упълномощен от 

Красимир Христов Янков, 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 09:15 часа с вх. № 18 от 12.10.2021г. 

            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 „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ е регистрирана за участие в избори за 

народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 651-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 № 651– 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 партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА 

ЛИНИЯ“, 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. Красимир Иванов Демиров  

2. Наталия Николаевна Мацкялло  

 

 

3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати 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 втора след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО:  Регистриране на кандидатска листа на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ 

ИДВАМЕ!“ 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 „ИЗПРАВИ СЕ 

БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, подписано от Димитър Илиев Пампоров -  упълномощен от Мая 

Божидарова Манолова-Найденова и Николай Димитров Хаджигенов, в качеството си на 

Представляващи заедно коалицията. 

. 

Предложението е заведено във водения от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи 

за народни представители на 14 ноември 2021г. в 10:21 часа с вх. № 19 от 12.10.2021г. 

            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 

коалицията пред РИК - Смолян – 1 /един/ брой. 

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ е регистрирана за участие в избори за 

народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 639-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 № 639 – 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 „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ 

ИДВАМЕ!“ 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 Илиев Пампоров  

2. Анелия Димитрова Почеканска  

3. Младен Асенов Чаушев  

4. Севдалин Милчев Чандъров  

5. Румяна Руменова Гавазова  

6. Веселин Милков Балийски  

7. Веселин Бисеров Михтарски  

8. Димитър Живков Крокодилов  

 

 

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  

 

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 



ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на партия „АТАКА“, 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 „АТАКА“, 

подписано от Борислав Костадинов Киряков -  упълномощен от Волен Николов Сидеров, 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 11: 

08 часа с вх. № 20 от 12.10.2021г. 

            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 „АТАКА“ е регистрирана за участие в избори за народни представители на 14 

ноември 2021г. с Решение № 647-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 № 647– 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 партия „АТАКА“, за участие в избо-

рите 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 Костадинов Киряков  

2. Марияна Станкова Динева  



 

 

4. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати 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 партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА 

ДИРЕКТНА 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 2021 год. от партия „БЪЛГАРСКИ 

СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, подписано от Невена Георгиева Георгиева -  

упълномощена от Георги Стефанов Неделчев, 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 12: 25 часа с вх. № 21 от 12.10.2021г. 

            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 

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 



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/ 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 „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие 

в избори за народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 649-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 № 649 – 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 партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИ-

РЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, 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. Невена Георгиева Георгиева  

 

 

3. ИЗДАВА удостоверение 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: 

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 партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, 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 „ВЪЗРАЖДАНЕ“, 

подписано от Ангел Жеков Георгиев -  упълномощен от Костадин Тодоров Костадинов, 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 12: 

39 часа с вх. № 22 от 12.10.2021г. 

            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 „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е регистрирана за участие в избори за народни представители на 

14 ноември 2021г. с Решение № 638-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 № 638 – 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 партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, 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. Ангел Жеков Георгиев  

2. Емил Янков Янков  

3. Андрей Кузманов Сираков  

4. Ивайло Георгиев Димитров  

5. Вихър Бойков Соколов  

6. Йорданка Димитрова Петракова  

7. Георги Ангелов Ангелов  

8. Спаска Благоева Стоева  

 

 

3. ИЗДАВА удостоверение 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 коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ 

ПРОМЯНАТА“  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 

„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, подписано от Михал Григоров Камбарев -  упълномощен 

от Кирил Петков Петков, 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 13:10 часа с вх. № 23 от 12.10.2021г. 

            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 

коалицията пред РИК - Смолян – 1 /един/ брой. 

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ е регистрирана за участие в избори за 

народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 613-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 № 613 – 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 коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРО-

МЯНАТА“ 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. Михал Григоров Камбарев  

2. Васил Петров Даскалов  

3. Явор Альошев Руженов  

4. Венцислав Славчев Чавдаров  

 

 

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 седем след кратко обсъждане 

 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - 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 коалиция 

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 



„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -  ОБЕДИНЕНИЕ“, подписано от Зарко Филипов Маринов -  

упълномощен от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, в качеството си на 

Представляващи коалицията, което е заведено във водения от РИК - Смолян регистър на 

кандидатските листи за народни представители на 14 ноември 2021г. в 14:05 часа с вх. № 24 от 

12.10.2021г. 

            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 

коалицията пред РИК - Смолян – 1 /един/ брой. 

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ е регистрирана за участие в 

избори за народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 654- 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 № 654 – 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 „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛ-

ГАРИЯ- 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. Зарко Филипов Маринов  

2. Симеон Цанков Джамбазов  

3. Кирил Хараламбиев Хаджихристев  

4. Борис Иванов Савов  



5. Асен Николаев Чолаков  

6. Делян Младенов Беширов  

7. Станислав Руменов Искренов  

8. Заим Хайриев Дорсунски  

 

 

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 партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, 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 „ВМРО-

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, подписано от Александър Костадинов Пецов -  

упълномощен от Красимир Дончев Каракачанов, в качеството си на председател и представляващ 

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 



партията, 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. № 25 от 12.10.2021г. 

            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. 

Партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ е регистрирана за участие в 

избори за народни представители на 14 ноември 2021г. с Решение № 633-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 № 633 – 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 „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИ-

ОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, 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. Христо Панчев Смоленов  

2. Христо Костадинов Камишев  

3. Александър Костадинов Пецов  

 

 

3. ИЗДАВА удостоверение 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 „ГЕРБ-СДС“ 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 Коалиция „ГЕРБ-

СДС“, подписано от Бойко Методиев Борисов, в качеството си на представляващ коалиция 

„ГЕРБ-СД“ и председател на партия ГЕРБ, което е заведено във водения от РИК - Смолян 

регистър на кандидатските листи за народни представители на 14 ноември 2021г. в 14: 38 часа с 

вх. № 26 от 12.10.2021г. 

            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 „ГЕРБ-СДС“ е регистрирана за участие в избори за народни представители на 

14 ноември 2021г. с Решение № 622-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 № 622 – 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 Коалиция „ГЕРБ-СДС“, 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. Красимир Митков Събев  

2. Недялко Живков Славов  

3. Божидар Огнянов Шуманов  

4.  Велизар Викторов Шанов  

5.  Андриян Георгиев Петров  

6. Нина Юлиянова Карова  

7.  Иван Лазаров Кънев  

8. Стоян Атанасов Кузмов  

 

 

3. ИЗДАВА удостоверение 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 партия „ПРАВОТО“, 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 „ПРАВОТО“, 

подписано от Георги Николов Гемов -  упълномощен от Мария Петрова Колева, 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 15:00 часа с 

вх. № 27 от 12.10.2021г. 

            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. 

Партия „ПРАВОТО“ е регистрирана за участие в избори за народни представители на 14 

ноември 2021г. с Решение № 626-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 № 626 – 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 „ПРАВОТО“, за участие в из-

борите 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. Игнат Христов Петров  

2. Александра Андриянова Иванова  

3. Георги Николов Гемов  

 

 

3. ИЗДАВА удостоверение 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 партия „ПРАВОТО“, 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 „ПРАВОТО“, 

подписано от Георги Николов Гемов -  упълномощен от Мария Петрова Колева, в качеството си 

на председател и представляващ партията. 

 

Предложението е заведено във водения от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи 

за народни представители на 14 ноември 2021г. в 15:00 часа с вх. № 27 от 12.10.2021г. 

            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. 

Партия „ПРАВОТО“ е регистрирана за участие в избори за народни представители на 14 

ноември 2021г. с Решение № 626-ПВР/НС от 28.09.2021 г. на ЦИК. 

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

кандидатите, вписани в направеното предложение и в техническия носител се установи, следното:  

По отношение на втория и третия кандидат в предложението 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. 

По отношение на кандидата Игнат Христов Петров при извършена проверка за 

несъответствия, чрез системата за управление на интернет сайтовете на РИК се установи, че 

кандидата е регистриран в повече от две РИК. Несъответствието е установено в 16:11 часа. В 

16:56 ч на 12.10.2021г. пълномощника депозирал предложението е уведомен по телефона от 

дежурния в РИК – Димитър Марев за установеното несъответствие и на основание чл.258, ал.2 от 

ИК е указано в срок до 18:00 часа на 12.10.2021г. да се отстрани несъответствието. В указания 

срок указанията не бяха изпълнени. Следователно кандидата Игнат Христов Петров не отговаря 

на изискванията на чл.254, ал.1 от ИК, поради което на основание чл. 72, т.1 и 8, във вр. Чл.258, 

ал.1 и 2 от ИК следва да се откаже регистрацията му като кандидат в избирателен район № 22 – 

Смолян.   

 

 С оглед на горепосоченото и на основание чл.72, ал.1, т.8, чл.255 и чл.258, ал.1 и 2 от 

Изборния кодекс, Решение № 626 – 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 „ПРАВОТО“, за участие в из-

борите за народни представители на 14 ноември 2021г, само по отношение на кандидатите под № 

2 и 3 в предложението Александра Андриянова Иванова и Георги Николов Гемов.  

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

от изборните книжа) следните кандидати: 

 

 

№ 

по 

ред   

Трите имена ЕГН   

1. ------------------------------------------- -------------- 

2. Александра Андриянова Иванова  

3. Георги Николов Гемов  

 

 

3. ОТКАЗВА регистрацията на кандидата Игнат Христов Петров. 

4. ИЗДАВА удостоверение 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  

 

Не постъпиха предложения за решения по настоящата точка РАЗНИ. 

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 14.10.2021г. от 18:00, съгласно Решение № 

8 - 22 ПВР/НС на РИК 22 – Смолян.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 19:35 ч.  

 

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

 

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


