
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 №14 

Смолян, 27 Октомври 2021г. 

 

Днес, 27 Октомври 2021г., в 12.00 часа се проведе извънредно заседание на РИК – Смолян, 

в зала №201, в сградата на Областна администрация – Смолян. 

 

На заседанието присъстват 12 члена, в съответствие със законоустановения кворум, съгласно 

чл.70, ал.3 от Изборния кодекс: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Станимирова Чакърова 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 

 

Председателят на РИК – Смолян предложи следния проект на дневен ред: 

 

1. Промяна в съставите на СИК №221800001, СИК №221800004, СИК №221800009, СИК 

№221800010, СИК №221800017 и СИК №221800021 на територията на Община Неделино, за 

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

ставители на 14 ноември 2021 г. 

 

2. Промяна в съставите на СИК №222700015, СИК №222700018 и СИК №222700021 на терито-

рията на Община Рудозем, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

3. Промяна в състава на СИК №221600020 на територията на Община Мадан, за произвеждането 

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

ноември 2021 г. 

 



4. Постъпили в РИК - Смолян материали от извършена проверка от РУ на МВР – Девин за взе-

мане на отношение по компетентност. 

 

5. Заявление за заличаване на кандидат за народен представител, с вх.№ 149/26.10.2021г. на РИК 

22 – Смолян. 

 

6. Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община 

Рудозем, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

7. Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община 

Борино, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

8. Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община 

Мадан, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за на-

родни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

9. Утвърждаване на график за провеждане на разяснителна кампания от РИК Смолян на терито-

рията на Област Смолян. 

 

10. Разни. 

 

По точка първа след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №221800001, СИК №221800004, СИК №221800009, 

СИК №221800010, СИК №221800017 и СИК №221800021 на територията на Община Неделино, 

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

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на Община Неделино с вх. №147/25.10.2021 г. съгласно 

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

документация, относно промяна в състава на СИК №221800001, СИК №221800004, СИК 

№221800009, СИК №221800010, СИК №221800017 и СИК №221800021 на територията на 

Община Неделино. 

 

Към писмото са приложени: 

 

a) Предложение от КП "ИЗПРАВИ СЕ  БГ! НИЕ ИДВАМЕ!" за промяна в съставите на  СИК 

221800001 , СИК 221800004 , СИК 221800009 ,СИК 221800010 ,СИК 221800017 и СИК 

221800021.  

b) Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Неделино по одобрена 

форма на РИК – Смолян. 

  

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс и Решение 

№ 17 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян, 



Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК в Община Неделино, съгласно 

Приложение № 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК на територията на Община 

Неделино, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в т.3. 

 

Съгласно чл. 73, ал.1 от ИК, настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна 

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

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова 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: Промяна в съставите на СИК №222700015, СИК №222700018 и СИК №222700021 

на територията на Община Рудозем, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент 

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

 

Постъпило е писмо от Кмета на Община Рудозем с вх. №150/26.10.2021 г. съгласно 

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

документация, относно промяна в състава на СИК №222700015, СИК №222700018 и СИК 

№222700021 на територията на Община Рудозем. 

 

Към писмото са приложени:  

 

a) Предложение от ПП "Има такъв народ" за промяна в съставите на  СИК №222700015, СИК 

№222700018 и СИК №222700021.  

b) Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Рудозем по одобрена 

форма на РИК – Смолян. 

  



На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс и Решение 

№ 17 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК в Община Рудозем, съгласно 

Приложение № 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК на територията на Община 

Рудозем, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в т.3. 

 

Съгласно чл. 73, ал.1 от ИК, настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна 

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

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова 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 трета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК №221600020 на територията на Община Мадан, за 

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

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на Община Мадан с вх. №152/26.10.2021 г. съгласно водения 

от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и 

документация, относно промяна в състава на СИК №221600020  на територията на Община 

Мадан. 

 

Към писмото са приложени:  

 

a) Предложение от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за промяна в състава на  СИК №221600020.  

b) Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Мадан по одобрена 

форма на РИК – Смолян. 



  

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс и Решение 

№ 17 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначения член в състава на СИК в Община Мадан, съгласно Приложение 

№ 1. 

2. Анулира издаденото удостоверение на освободения член посочен в т.1. 

3. Назначава новопредложения член в състава на СИК на територията на Община Мадан, 

съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверение на новоназначения член посочен в т.3. 

 

Съгласно чл. 73, ал.1 от ИК, настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна 

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

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова 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 четвърта след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Постъпили в РИК - Смолян материали от извършена проверка от РУ на МВР – 

Девин за вземане на отношение по компетентност.  

 

В РИК – Смолян е постъпило съпроводително писмо с вх. № 151/ 26.10.2021г. от 

Началника на РУ – Девин относно изпращане на материали от извършена проверка, за вземане на 

отношение по компетентност. Към съпроводителното писмо са приложени следните документи: 

1) Докладна записка № 252р-15520/26.10.2021г.; 2) Обяснение № 252р-15499/25.10.2021г.; 3) 

Протокол за проверка на лични вещи на лица и превозни средства № 252р-15500/25.10.2021г.; 4) 

Три страници формат А4 съдържащи 11 броя снимков материал. 

По-конкретно в Докладна записка № УРИ: 252р-15520/26.10.2021г. е посочено, че на 

25.10.2021г. служители на РУ на МВР – Девин са извършили проверка на лек автомобил, който е 

управляван от лице от град Пловдив. Според докладната при извършена проверка за наличие на 



техническо оборудване на автомобила, водача отворил багажно отделение и в него служителите 

на МВР видели: кашон с ролки, опаковани с хартия и надписи 100 бр., пакети обвити с прозрачен 

материал върху които се виждала цифра 32 и надпис съдържащ думата „е престъпление“. След 

извършената проверка по ЗДвП автомобила и водача са били освободени. След докладване на 

случая на Началник РУ – Девин, той е разпоредил повторна проверка на горепосочения 

автомобил. При повторната проверка служителите на МВР са съставили Протокол за проверка на 

лични вещи на лица и превозни средства № 252р-15500/25.10.2021г., в който са описани 

намерените агитационни предизборни материали на ПП „ГЕРБ“ за народни представители от 22- 

МИР Смолян и направените 11 бр. фото снимки. Към протокола е приложено и писмено 

обяснение на водача, който по същество изяснява, че автомобила му е бил предоставен за 

служебна командировка до Смолян, като той не е отварял багажното отделение при потеглянето 

му от община Доспат и до момента на проверката не е отварял багажното отделение на 

автомобила.    

Горепосочената преписка е изпратена за вземане на отношение по компетентност. 

 

След като РИК – Смолян се запозна и анализира изпратената преписка и извърши проверка 

на фактическите обстоятелства и приложимите материално-правни разпоредби на Изборният 

кодекс установи следното - 

Съгласно разпоредбите на Параграф 1, т. 17 от  Допълнителни разпоредби на Изборният 

кодекс - "Предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, 

коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на 

партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се 

смятат за агитация по смисъла на кодекса.“ 

Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 3 от ИК: „Забранява се използването на държавния 

и общинския транспорт за предизборна агитация.“ 

На база горепосочената съпоставка на фактическите обстоятелства по случая и 

приложимите материално правни разпоредби на ИК, РИК – Смолян не установява нарушение на 

изборните правила, тъй като в конкретния случай със служебния автомобил на Община Доспат 

не е извършвана предизборна агитация по смисъла на Параграф 1, т. 17 от  Допълнителни 

разпоредби на Изборният кодекс. 

Отделно от това служебният автомобил не представлява държавен и/или общински транс-

порт за обществено ползване, а е предназначен само и единствено за ползване от упълномощени 

служители на административния орган.  

            В заключение на горното РИК – Смолян счита, че по преписката няма доказателства и 

данни за нарушение на изборните правила и по конкретно тези отнасящи се до предизборната 

агитация. Според буквата на закона в конкретния случай липсва наличие на изричен призив към 

обществеността за подкрепа или за не подкрепа на определен кандидат, партия, коалиция или 

инициативен комитет при участие в изборите на 14 ноември 2021 г. 

             

При проведеното гласуване на предложението за решение Районна избирателна комисия Смолян 

не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъст-

ващите в залата 12 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове 

и „ПРОТИВ“ 5 членове. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 70, ал. 4, изр. второ от 

Изборния кодекс Районна избирателна комисия Смолян 

  

Р Е Ш И: 

  



ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния ко-

декс.  

 

Съгласно чл. 73, ал.1 от ИК, настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна 

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

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ПРОТИВ 

Йордан Савов Фотев ПРОТИВ 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ПРОТИВ 

Маргарита Георгиева Солакова ПРОТИВ 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ПРОТИВ 

 

 

По точка пета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Заявление с вх.№ 149/26.10.2021г. на РИК 22 – Смолян за заличаване на кандидат 

за народен представител 

 

С Решение № 45-22 НС / 12.10.2021г. на РИК 22 – Смолян е регистрирана кандидатската 

листа на ПП „Възраждане“, с което под № 5 в кандидатската листа е регистриран кандидата Вихър 

Бойков Соколов с ЕГН **********. Решението не обжалвано и е влязло в сила на 16.10.2021г.    

Със заявление заведено в деловодния дневник с вх.№ 149/26.10.2021г. на РИК 22 – Смолян 

депозирано от Вихър Бойков Соколов е заявено от лицето, че желае да бъде заличен като кандидат 

за народен представител на ПП “Възраждане“.  

След извършена проверка на депозираното заявление и служебно известните документи 

относно регистрацията на кандидатската листа на ПП „Възраждане“ и след като член на РИК 

проведе  телефонен  разговор  с лицето, в който беше потвърдено волеизявлението за отказ, 

комисията се убеди в основателността на искането и взе предвид краткия срок за коригиране на 

изборни книжа и документи и необходимостта да се защити особено важния обществен интерес 

за законосъобразно провеждане на изборния процес, на основание чл.258, ал. 5 от Изборния 

кодекс, във вр. с чл.60, ал.1 от АПК, комисията   

 

Р Е Ш И: 

 

1. ЗАЛИЧАВА кандидата за народен представител Вихър Бойков Соколов с ЕГН *********, 

вписан под № 5 в кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.  



2. АНУЛИРА издаденото удостоверение (Образец № 85 НС) на кандидата Вихър Бойков 

Соколов с ЕГН ********.  

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 

4. Настоящото решение да се изпрати незабавно до Областна администрация, общинските 

администрации на територията на област Смолян и Централна избирателна комисия.  

 

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. Разпореждането за 

допуснатото предварително изпълнение може бъде обжалвано, на основание чл.61, ал.5 в 

тридневен срок от оповестяването му пред Административен съд – Смолян. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова 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: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията 

на община Рудозем, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

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

е постъпило писмо от община Рудозем, заведено с вх. № 138 от 24.10.2021г., с което Кметът на 

общината уведомява РИК Смолян, че в Община Рудозем са постъпили 17 броя  Заявления  - 

Приложение №39 – ПВР/НС от изборните книжа, от избиратели с трайни увреждания, които 

желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, на основание чл.37 от Изборния кодекс. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.90, ал.1, чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от Изборния кодекс 

и Решение №766-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 



1. Определя един брой подвижна секционна избирателна комисия на територията на община 

Рудозем, въз основа на броя подадени заявления в община Рудозем. 

2. Решението да се изпрати на Кмета на община Рудозем за образуване на подвижната сек-

ционна избирателна комисия, за определяне адреса на същата, провеждане на консултации 

и определяне състава на комисията в съответствие с Решение № 67 – 22 ПВР/НС от 

26.10.2021г. на РИК Смолян. 

 

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 

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 седма след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на терито-

рията на община Борино, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на репуб-

ликата и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

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

е постъпило писмо от община Борино, заведено с вх. № 148 от 25.10.2021г., с което Кметът на 

общината уведомява РИК Смолян, че в Община Борино са постъпили 79 броя  Заявления  - При-

ложение №39 – ПВР/НС от изборните книжа, от избиратели с трайни увреждания, които желаят 

да гласуват с подвижна избирателна кутия, на основание чл.37 от Изборния кодекс, чрез предста-

вяне на Регистър на подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия ПВР/НС 

на 14.11.2021г. Към писмото е приложена и Заповед № 203 от 25.10.2021г. на Кмета на Община 

Борино. 

При обсъждане на проекта на решение бяха установени адресите на лицата подали заявле-

ния по чл. 37 от ИК от приложения към писмото на Кмета на Община Борино Регистър на пода-

дените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия ПВР/НС на 14.11.2021г., от където 

стана ясно, че лицата са с адреси обхващащи четири различни населени места на територията на 

Община Борино – с. Борино, с. Чала, с. Буйново и с. Кожари. 



При проведеното гласуване на предложението за решение да бъдат определени три броя 

подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Борино, за произвеждането 

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

ември 2021 г., съобразно броя подадени заявления и адресите на лицата подали заявленията, Ра-

йонна избирателна комисия Смолян не постигна необходимото мнозинство от две трети от при-

състващите членове, като от присъстващи в залата 11 членове на комисията, „ЗА“ това предло-

жение за решение гласуваха 4 членове и „ПРОТИВ“ 7 членове. 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 70, ал. 4, изр. второ от 

Изборния кодекс Районна избирателна комисия Смолян 

  

Р Е Ш И: 

  

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния ко-

декс.  

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. 

 

Забележка: По уважителни причини, Малинка Минчева Кордова напусна 

заседателнатазала  преди гласуването по точка седма. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ПРОТИВ 

Соня Стоянова Коджебашева  ПРОТИВ 

Йордан Савов Фотев ПРОТИВ 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ПРОТИВ 

Маргарита Георгиева Солакова ПРОТИВ 

Антоанета Емилова Узунова ПРОТИВ 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ПРОТИВ 

 

 

По точка осма след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията 

на община Мадан, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

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

е постъпило писмо от община Мадан заведено с вх. № 153 от 26.10.2021г., с което Кметът на 

общината уведомява РИК Смолян, че в Община Мадан са постъпили 47 броя  Заявления  - 



Приложение №39 – ПВР/НС от изборните книжа, от избиратели с трайни увреждания, които 

желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, на основание чл.37 от Изборния кодекс. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.90, ал.1, чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от Изборния кодекс 

и Решение №766-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя един брой подвижна секционна избирателна комисия на територията на община 

Мадан, въз основа на броя подадени заявления в община Мадан. 

2. Решението да се изпрати на Кмета на община Мадан за образуване на подвижните секци-

онни избирателни комисии, за определяне адреса на същите, провеждане на консултации 

и определяне състава на комисиите в съответствие с Решение № 67 – 22 ПВР/НС от 

26.10.2021г. на РИК Смолян. 

 

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 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

 

По точка девета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на график за провеждане на разяснителна кампания от РИК Смолян 

на територията на Област Смолян,  във връзка с произвеждането на изборите за президент и 

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

 

На основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Писмо вх.№ 146 от 22.10.2021г. на 

Централната избирателна комисия,  Районна избирателна комисия Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 



1. Утвърждава график за провеждане на разяснителна кампания от РИК Смолян на 

територията на Област Смолян,  във връзка с произвеждането на изборите за президент и 

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

представляващ Приложение №1 към настоящото решение. 

2. Решението ведно с Приложение №1, да се изпрати на кметовете на всички общини на 

територията на Област Смолян за информация, както и утвърденият в т.1 график да бъде 

публикуван на страницата на  РИК Смолян, раздел „Съобщения“. 

 

 

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 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

 

По точка десета след кратко обсъждане  

 

Постъпи предложение на Костадин Чаталбашев и Любен Атанасов за изпращане на писмо 

до  ЦИК относно посочване на допустимите документи за доказване правото на гласуване на 

избирател с подвижна избирателна кутия. 

Председателят подложи на гласуване предложението на Костадин Чаталбашев и Любен 

Атанасов, което беше прието с необходимото мнозинство и беше възложено на Костадин 

Чаталбашев и Любен Атанасов да изготвят писмото до ЦИК. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ПРОТИВ 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 



Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 28.10.2021г. от 18:00, съгласно 

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

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 13:55 ч.  

 

 

 

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

 

 

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


