
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 №11 

Смолян, 20 Октомври 2021г. 

Днес, 20 Октомври 2021г., в 18.00 часа се проведе извънредно заседание на РИК – Смолян, 

в зала №115, в сградата на Областна администрация – Смолян. 

На заседанието присъстват 11 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. Процедура за сключване на граждански договори с назначените специалист – експерти и 

специалист-технически сътрудници с Решение № 7/27.09.2021 на РИК – Смолян поправено 

с Решение № 22-22-ПВР/НС от 06.10.2021 г. на РИК – Смолян. Утвърждаване на проект за 

граждански договор и проект за отчет. 

2. Назначаване на допълнителен специалист – технически сътрудник към РИК – Смолян. 

3. Разни 

 

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  отсъства 

 Малинка Минчева Кордова присъства 

 Костадин Димитров Чаталбашев отсъства 

 Маргарита Георгиева Солакова присъства 

 Антоанета Емилова Узунова присъства 

 Емилиян Здравков Бакърджиев присъства 

 Любен Динков Атанасов присъства 



По точка първа след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Процедура за сключване на граждански договори с назначените специалист 

– експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 7/27.09.2021 на РИК - Смолян 

поправено с Решение № 22-22-ПВР/НС от 06.10.2021 г. на РИК – Смолян. Утвърждаване на 

проект за граждански договор и проект за отчет.  

 

С Решение № 7/27.09.2021 на РИК – Смолян поправено с Решение № 22-22-ПВР/НС от 

06.10.2021 г. на РИК – Смолян, на основание чл.63, изр.1 ИК, РИК – Смолян определи броя, 

функциите и персоналния състав на специалист - експертите и специалистите - технически 

сътрудници за подпомагане работата на комисията, във връзка с произвеждане на изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. 

 С писмо изх.№ 99/14.10.2021г. на РИК 22 – Смолян, заведено в деловодството на Областна 

администрация – Смолян с вх. № РД-01-20-1888/15.10.2021г. е поискана информация, дали са 

сключени гражданските договори със специалистите, респективно дали са изплатени 

възнагражденията им за месец септември 2021г.  

 С писмо изх.№ РД-01-20-1888/18.10.2021г. на Областен управител на Област Смолян, 

заведено във входящия дневник на РИК 22 – Смолян с вх.№ 124/18.10.2021г. е посочено, че 

гражданските договори са подписани от Областния управител, но същите не са получени от 

съответните лица, тъй като не са били представени графици за работа.  

С вх.№ 130/19.10.2021г. във входящия регистър на РИК 22 е заведено електронно 

съобщение получено на електронната поща на комисията от Директор на Дирекция АПОФУС 

към Областна администрация – Смолян, към което е приложен проект на гражданския договор, 

който ще се сключва с всеки един от специалистите. 

С писмо изх.№ 123/18.10.2021г. на РИК 22 – Смолян до ЦИК, с искане да бъдат дадени 

указания по отношение сключването на гражданските договори с назначените специалист - 

експертите и специалистите - технически сътрудници, както и отчитането на свършената работа. 

С писмо вх.№ 134/19.10.2021г. на ЦИК, с което са дадени указания относно сключване на 

гражданските договори с назначените сътрудници и отчитане и заплащане на извършената работа 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.29, във вр. с чл.63 от ИК, 

Решение № 542-ПВР-НС/16.09.2021г. на ЦИК, Решение № 7/27.09.2021 на РИК - Смолян 

поправено с Решение № 22-22-ПВР/НС от 06.10.2021 г. на РИК – Смолян, РИК - Смолян: 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Сключването на гражданските договори с назначените от РИК Смолян специалист – 

експерти и специалист-технически сътрудници се възлага на Областния управител на 

Област Смолян. Отчитането на извършената работа следва да се извършва ежемесечно 

пред РИК Смолян, чрез предоставяне на писмен отчет от всеки специалист – експерт и 

специалист-технически сътрудник. РИК Смолян приема/ не приема представените отчети 

с решение, след което изпраща същото до Областния управител за изплащане/не 

изплащане на дължимите възнаграждения. 

 

2. Утвърждава проект за граждански договор за сключване със специалист – експерти и 

специалист-технически сътрудници назначени от РИК – Смолян, представляващ 

Приложение №1. 

 

 



3. Утвърждава проект на отчет за извършена работа от специалист – експерти и специалист-

технически сътрудници назначени от РИК – Смолян, представляващ Приложение №2. 

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 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка втора след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Назначаване на допълнителен специалист – технически сътрудник към РИК – 

Смолян. 

Постъпиха две предложения : 

1. Маргарита Солакова предложи да бъде назначена за специалист – технически сътрудник 

към РИК – Смолян лицето Здравка Кавалова. 

2. Емил Бакърджиев предложи да бъде назначена за специалист – технически сътрудник 

към РИК – Смолян лицето Димитър Томов. 

 

 

По първото предложение гласуваха както следва:  

Росица Станимирова Чакърова ПРОТИВ 

Мария Ангелова Петкова  
ПРОТИВ 

Златко Славчев Карамучев 
ПРОТИВ 



Димитър Стоянов Марев  
ПРОТИВ 

Соня Стоянова Коджебашева  
ПРОТИВ 

Йордан Савов Фотев 
ПРОТИВ 

Малинка Минчева Кордова 
ПРОТИВ 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова 
ПРОТИВ 

Емилиян Здравков Бакърджиев 
ПРОТИВ 

Любен Динков Атанасов 
ПРОТИВ 

 

По второто предложение гласуваха 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 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ПРОТИВ 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

След проведеното гласуване, на основание чл. 63, чл. 72, ал. 1, т.1 и чл. 70, ал. 4 от Изборния 

кодекс, във връзка с точка 7 от Решение  №542 ПВР/НС 16.09.2021 г. на Централната избирателна 

комисия, писмо с изх.№ 123/18.10.2021 на РИК 22 – Смолян и писмо на ЦИК, заведено с вх.№ 

132/19.10.2021г., Районна избирателна комисия – Смолян 

Р Е Ш И: 

1. Във връзка с необходимостта от подпомагане работата на РИК – Смолян за произвеждане на 

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

ноември 2021 г., комисията определя допълнително специалист – технически сътрудник за 

срок от датата на вземане на настоящето решение до 28.11.2021г., съответно 05.12.2021г. 

включително, за подпомагане на работата на комисията, както следва: 

 



 Димитър Томиславов Томов  с ЕГН:***********, с месечно възнаграждение в размер на 

560 лв. и допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението в 

условията на епидемиологична обстановка., определено с Решение №542 ПВР/НС 

16.09.2021 г. на Централната избирателна комисия  

 

2. Възлага на специалиста – технически сътрудник да осъществява следните функции: 

водене и съставяне на протоколите от заседанията на РИК, изготвяне на приетите решения 

от комисията, завеждане на входящата и изходяща кореспонденция, обявяване на решенията на 

определеното за това място. 

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 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка трета след кратко обсъждане  

 

Не постъпиха предложения за решения по настоящата точка РАЗНИ. 

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 21.10.2021г. от 18:00, съгласно 

Решение № 8 - 22 ПВР/НС на РИК 22 – Смолян.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 19:30 ч.  

 

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

 

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


