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ПРОТОКОЛ 

№ 17 

Смолян, 22 март 2021г. 

 

Днес, 22 март 2021 г., 19:00 часа се проведе заседание на РИК – Смолян в зала № 

201 в сградата на Областна администрация – Смолян. 

 

На заседанието присъстват 13 члена: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Емилов Петев  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Костадин Димитров Чаталбашев 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова  

ЧЛЕНОВЕ:  

Симеон Атанасов Велинов  

Малинка Минчева Кордова  

Василка Димитрова Гатешка  

Евдокия Сергеева Волевска 

Йорданка Костадинова Маргаритова 

Таня Радоева Кьорова 

Шинка Андреева Щинкова  

Веселин Динков Грашев 

Анета Искренова Шехонова 

 

Отсъстват: Маргарита Георгиева Солакова 

Димитър Стоянов Марев   

Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

 

1. Упълномощаване на двама членове на РИК - Смолян за предаване и 

получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ 

АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и 

подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при 

транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

2. Формиране и утвърждаване на Подвижни СИК на територията на  община 

Доспат, за произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

3. Формиране, утвърждаване и назначаване на ПСИК в община Рудозем, за 

произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

4. Формиране и утвърждаване на Подвижни СИК на територията на  община 

Златоград, за произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

5. Формиране и утвърждаване на Подвижни СИК на територията на  община 

Борино за произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 
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6. Сигнал от Асен Миленов Кехайов, в качеството си на кандидат за народен 

представител от партия „Има Такъв Народ”, подаден чрез упълномощен представител 

Соня Стоянова Коджебашева, във връзка с произвеждането на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г.  

7. Промяна в съставите на СИК на територията на община Мадан, за 

произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.  

8. Разни.  

 

По точка първа: 

Постъпило е писмо с изх. №НС-15-185/19.03.2021г. от ЦИК, относно 

необходимостта от упълномощаване на двама представители на РИК – Смолян, които 

да получат отпечатаните хартиени бюлетини предназначени за съответния изборен 

район, както и да подпишат приемателни протоколи за получаването им. 

Упълномощените представители на РИК – Смолян следва след получаване на 

хартиените бюлетини, предназначени за изборния район, да осъществят контрол по 

транспортирането и доставката им. 

Упълномощените лица ще бъдат своевременно уведомени от ЦИК за 

конкретната дата, час и място за получаване на хартиените бюлетини, за 

произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

  

На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и писмо с изх. №НС-15-185/19.03.2021г. от 

ЦИК, и в изпълнение на Решение №2134-НС от 25.02.2021 г. на ЦИК, РИК- Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

 

 

1. Упълномощава следните членове на РИК – Смолян: 

1.1. АНДРЕЙ ЕМИЛОВ ПЕТЕВ - Зам. - председател на РИК - Смолян с ЕГН 

********** от Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“; 

1.2. ЕВДОКИЯ СЕРГЕЕВА ВОЛЕВСКА – член на РИК - Смолян с ЕГН 

********** от ПП „ГЕРБ“. 

 

Определя следните резервни членове на РИК – Смолян: 

1.3.  ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА МАРГАРИТОВА - член на РИК - Смолян 

с ЕГН ********** от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ “. 

1.4.  ТАНЯ РАДОЕВА КЪОРОВА - член на РИК - Смолян с ЕГН ********** 

от партия „ДПС“. 

 

2. Упълномощените представители на РИК - Смолян по т.1 имат следните 

права и задължения: 

2.1. Да получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборен район - 22 МИР – 

Смолян. 

2.2. Да подписват приемателните протоколи за бюлетините; 

2.3. Да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините до  

областния център – гр.Смолян. 

2.4. Да осъществят контрол по транспортирането и доставката на бюлетините. 
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Гласували, както следва:  

Златко Славчев Карамучев – „ЗА” 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Симеон Атанасов Велинов - „ЗА“ 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка - За 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка втора: 

 

С вх. № 176/20.03.2021г., вх. №179/20.03.2021 г. и № 187/22.03.2021г., в РИК-

Смолян са постъпили необходимите документи, свързани с образуването на подвижна 

секция за Община Доспат, както и назначаването на нейните членове, в това число: 

Заповед за образуване на ПСИК; Покана за консултации; Протокол от проведените 

консултации; Писмени предложения на представителите на партии и коалиции за 

състава на ПСИК. 

Съгласно Заповед № К-229 от 20.03.2021 г. на кмета на община Доспат е  

образувана 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) на 

територията на община Доспат за избиратели с трайни увреждания, във връзка с  

подадения изискуем от закона брой заявления за образуване на подвижна избирателна 

секция, проведените консултации за определяне състава на ПСИК. 

Съобразно представените документи и извършени констатации, РИК- Смолян, 

счита, че са изпълнение изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК . 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4,  т. 6, във вр. чл. 90, ал. 1 и ал. 4, и чл. 92, ал. 5 

от ИК, Решение №18-22НС от 25 февруари 2021 г. на РИК-Смолян и в изпълнение на  

Решение №2117-НС от 22 февруари 2021г. на Централната избирателна комисия, РИК –

Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Формира и утвърждава един брой Подвижна секционна избирателна 

комисия  /ПСИК/ на територията на Община Доспат при провеждане на изборите за 

народни представители, насрочени на 04 април 2021г., с номер: № 221000013, с адрес: 

гр. Доспат, ул.”Кап. Петко Войвода” № 3, стая № 108 – в сградата на Община Доспат и 

териториален обхват – всички населени места в община Доспат. 
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2. Определя състав от пет броя членове за ПСИК № 221000013 в Община 

Доспат съгласно наше решение №18-22 НС от 25.02.2021 г. 

3. Назначава за членове на ПСИК № 221000013 в община Доспат, предложени 

от кмета на общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите 

партии и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на членовете на ПСИК № 221000013 в община Доспат 

посочени в Приложение №1. 

 

Гласували, както следва:  

Златко Славчев Карамучев – „ЗА” 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Симеон Атанасов Велинов - „ЗА“ 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка - За 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка трета: 

С вх. № 177/20.03.2021г., в РИК-Смолян са постъпили необходимите документи, 

свързани с образуването на подвижна секция за Община Рудозем, както и 

назначаването на нейните членове, в това число: Заповед за образуване на ПСИК; 

Покана за консултации; Протокол от проведените консултации; Писмени предложения 

на представителите на партии и коалиции за състава на ПСИК. 

Съгласно Заповед № 155 от 18.03.2021 г. на кмета на община Рудозем е  

образувана 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) на 

територията на община Рудозем за избиратели с трайни увреждания, във връзка с  

подадения изискуем от закона брой заявления за образуване на подвижна избирателна 

секция, проведените консултации за определяне състава на ПСИК. 

Съобразно представените документи и извършени констатации, РИК- Смолян, 

счита, че са изпълнение изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК . 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4,  т. 6, във вр. чл. 90, ал. 1 и ал. 4, и чл. 92, ал. 5 

от ИК, Решение №18-22НС от 25 февруари 2021 г. на РИК-Смолян и в изпълнение на  

Решение №2117-НС от 22 февруари 2021г. на Централната избирателна комисия, РИК –

Смолян 

 

Р Е Ш И: 
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1. Формира и утвърждава един брой Подвижна секционна избирателна комисия  

/ПСИК/ на територията на Община Рудозем при провеждане на изборите за народни 

представители, насрочени на 04 април 2021г., с номер: № 222700026, с адрес: гр. 

Рудозем, бул. „България“ №15, зала на Общински съвет, сградата на общинска 

администрация Рудозем, етаж 2, с териториален обхват – всички населени места в 

община Рудозем. 

2. Определя състав от пет броя членове за ПСИК № 222700026 в Община 

Рудозем съгласно наше решение №18-22 НС от 25.02.2021 г. 

3. Назначава за членове на ПСИК № 222700026 в община Рудозем, предложени 

от кмета на общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите 

партии и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на членовете на ПСИК № 222700026 в община Рудозем 

посочени в Приложение №1. 

 

Гласували, както следва:  

Златко Славчев Карамучев – „ЗА” 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Симеон Атанасов Велинов - „ЗА“ 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка - За 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка четвърта: 

С вх. № 180/21.03.2021г. и вх. №192/22.03.2021 г., в РИК-Смолян са постъпили 

необходимите документи, свързани с образуването на подвижна секция за Община 

Златоград, както и назначаването на нейните членове, в това число: Заповед за 

образуване на ПСИК; Покана за консултации; Протокол от проведените консултации; 

Писмени предложения на представителите на партии и коалиции за състава на ПСИК. 

Съгласно Заповед № 77 от 20.03.2021 г. на кмета на община Златоград е  

образувана 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) на 

територията на община Златоград за избиратели с трайни увреждания, във връзка с  

подадения изискуем от закона брой заявления за образуване на подвижна избирателна 

секция, проведените консултации за определяне състава на ПСИК. 

Съобразно представените документи и извършени констатации, РИК- Смолян, 

счита, че са изпълнение изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК . 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4,  т. 6, във вр. чл. 90, ал. 1 и ал. 4, и чл. 92, ал. 5 

от ИК, Решение №18-22НС от 25 февруари 2021 г. на РИК-Смолян и в изпълнение на  
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Решение №2117-НС от 22 февруари 2021г. на Централната избирателна комисия, РИК –

Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1.Формира и утвърждава един брой Подвижна секционна избирателна комисия  

/ПСИК/ на територията на Община Златоград при провеждане на изборите за народни 

представители, насрочени на 04 април 2021г., с номер: № 221100022, с адрес: гр. 

Златоград, ул.”Стефан Стамболов” № 1, сграда на община Златоград, Община 

Златоград и териториален обхват – всички населени места в община Златоград. 

2. Определя състав от пет броя членове за ПСИК № 221100022 в Община 

Златоград съгласно наше решение №18-22 НС от 25.02.2021 г. 

3.  Назначава за членове на ПСИК № № 221100022 в община Златоград, 

предложени от кмета на общината лица, въз основа на постигнато съгласие между 

политическите партии и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение 

№1. 

4. Издава удостоверения на членовете на ПСИК № 221100022 в община 

Златоград посочени в Приложение №1. 

 

По точка пета: 

С вх. № 191/22.03.2021г., в РИК-Смолян са постъпили необходимите документи, 

свързани с образуването на подвижна секция за Община Борино, както и назначаването 

на нейните членове, в това число: Заповед за образуване на ПСИК; Покана за 

консултации; Протокол от проведените консултации; Писмени предложения на 

представителите на партии и коалиции за състава на ПСИК. 

Съгласно Заповед № 50 от 15.03.2021 г. на кмета на община Борино са  

образувани 3 /три/ броя подвижни секционна избирателна комисия (ПСИК) на 

територията на община Борино за избиратели с трайни увреждания, във връзка с  

подадения изискуем от закона брой заявления за образуване на подвижна избирателна 

секция, проведените консултации за определяне състава на ПСИК. 

Съобразно представените документи и извършени констатации, РИК- Смолян, 

счита, че са изпълнение изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК . 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4,  т. 6, във вр. чл. 90, ал. 1 и ал. 4, и чл. 92, ал. 5 

от ИК, Решение №18-22НС от 25 февруари 2021 г. на РИК-Смолян и в изпълнение на  

Решение №2117-НС от 22 февруари 2021г. на Централната избирателна комисия, РИК –

Смолян 

Р Е Ш И: 

 

1.  Формира и утвърждава 3 /три/ броя Подвижни секционни избирателни комисии  

/ПСИК/ на територията на Община Борино при провеждане на изборите за народни 

представители, насрочени на 04 април 2021г., с номера:  

 № 220500008, с адрес: село Борино – училище стая № 2, ул.”Христо Ботев” № 

29, с териториален обхват следните улици на територията на село Борино : ул. 

„Родопи“, ул. Христо Ботев“, ул. „Панорама“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Ален 

Мак“, ул. „Рожен“, ул. „Юбилейна“, ул. „Извора“, ул. „Кавказ“, ул. „Лале“, ул. 

„Плиска“; 
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 № 220500009, с адрес: село Борино – училище стая № 3, ул.”Христо Ботев” № 29 

с териториален обхват: кметство Ягодина, кметство Чала, както и следните 

улици на територията на село Борино : ул.”Виденица”, ул. „Омуртаг“, ул. 

„Персенк“, ул. „Омана“, ул. „Гео Милев“, ул. „Пролет“, ул. „Цар Самуил“; 

 № 220500010, с адрес: село Буйново – читалище „Нов живот 1956“, с 

териториален обхват: кметство Буйново, кметство Кожари; 

2. Определя състав от пет броя членове за ПСИК № 220500008, ПСИК № 

220500009, ПСИК № 220500010 на територията на Община Борино съгласно наше 

решение №18-22 НС от 25.02.2021 г. 

3.  Назначава за членове на ПСИК № 220500008, ПСИК № 220500009, ПСИК № 

220500010 на територията на Община Борино, предложени от кмета на общината лица, 

въз основа на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции от 

проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на членовете на ПСИК № 220500008, ПСИК № 220500009, 

ПСИК № 220500010 на територията на Община Борино посочени в Приложение №1. 

 

Гласували, както следва:  

Златко Славчев Карамучев – „ЗА” 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ПРОТИВ“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Симеон Атанасов Велинов - „ЗА“ 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка - За 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ПРОТИВ” 

 

Особено мнение на Костадин Чаталбашев и Анета Шехонова: Считаме, че в 

населеното място с.Борино, е целесъобразно вместо две, да има една ПСИК. 

По точка шеста: 

В РИК -22 Смолян е постъпил сигнал с вх. №197/22.03.2021 г. от Асен Миленов 

Кехайов, в качеството си на кандидат за народен представител от партия „Има Такъв 

Народ”, чрез упълномощения представител Соня Стоянова Коджебашева, относно 

нарушаване на разпоредбата на чл.8, ал.3 от ИК във вр. с чл.18, ал.1 от ИК. 

В горепосочения сигнал се твърди, че определената за гласуване секция 

№2218000010 - „Кметството в село Тънка бара”, общ. Неделино е обществено опасна и 

е заплаха за живота на всички граждани, които ще гласуват в тази секция. Твърди се 

още, че покривът на сградата е изцяло компрометиран, с изключително опасни висящи 

греди. Състоянието на укрепителните елементи е твърде лошо, а самата сграда се руши. 

Помещенията са наводнени и пребиваването в тях противоречи на всички санитарно - 

хигиенни изисквания, особено сега при наложената противоепидемична обстановка. 
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Прилага се снимков материал, от който е видно състоянието на определената за 

гласуване секция №2218000010 - „Кметството в село Тънка бара”, общ. Неделино. По 

този начин се създава реален риск избирателите да не могат да упражнят избирателното 

си право.  

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.3 и чл.18, ал.1 от ИК, кметът на общината е 

длъжен да предостави подходящи помещения за избирателните секции, включително и 

за секциите за подвижните секционни избирателни комисии, които да осигурят 

нормалното протичане на изборния ден. Подготовката и организирането на изборите се 

осъществяват от избирателните комисии, органите на изпълнителната власт и другите 

институции в съответствие с правомощията им по този кодекс. Органите на 

изпълнителната власт и другите институции осъществяват дейности от организационен 

и технически характер по осигуряването на избирателните комисии, включително с 

бюлетини, изборни книжа, техника, консумативи и други материали. Отпечатването на 

хартиените бюлетини, машинното гласуване и свързаните с тях дейности се възлага и 

контролира от Централната избирателна комисия. Министерският съвет координира 

дейността на органите на изпълнителната власт във връзка с материално-техническото 

осигуряване на изборите. 

При обсъждане на предложения Проект на решение по т.6, беше направено 

предложение от Симеон Велинов да отпадне т.1 от Проекта на решението със следния 

текст „ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. №197/22.03.2021 г. от Асен Миленов 

Кехайов, в качеството си на кандидат за народен представител от партия „Има Такъв 

Народ”, като остане само предложената точка втора. 

С оглед направеното предложение, Районна избирателна комисия Смолян  

 

Р Е Ш И: 

 

От Проектът на решение по т.6 от Дневния ред да отпадне съдържащата се  в 

него т.1 и да остане само т.2. 

Гласували, както следва:  

Златко Славчев Карамучев – „ЗА” 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ПРОТИВ” 

Симеон Атанасов Велинов - „ЗА“ 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка - За 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 
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Особено мнение на Росица Чакърова: Считам, че след като препраща сигнала по 

компетентност на друг орган и не го разглежда по същество, РИК следва да го остави 

без уважение, като некомпетентен орган. 

 

С оглед гореизложеното, Районна избирателна комисия Смолян се явява 

некомпетентен орган да извърши проверка и да излезе с решение по същество по така 

депозирания сигнал. 

 

На основание чл.31, ал.2 от АПК и чл.72, ал.1 и т.29 от ИК, РИК- Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. ИЗПРАЩА по компетентност на Кмета на Община Неделино сигнал с вх. 

№197/22.03.2021 г. от Асен Миленов Кехайов, в качеството си на кандидат за народен 

представител от партия „Има Такъв Народ”. 

 

Гласували, както следва:  

Златко Славчев Карамучев – „ЗА” 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Симеон Атанасов Велинов - „ЗА“ 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка - За 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка седма: 

В РИК – Смолян са постъпили писмени предложения  от Кмета на община 

Мадан с вх.№ 171/ 19.03.2021 г. и с вх.№ 185/ 22.03.2021 и №194/ 22.03.2021 г ,  за 

промяна в състава на секционни избирателни комисия на територията на община 

Мадан. 

  Към предложението са приложени: 

а) Предложение от пълномощника на КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ 

– НФСБ, АТАКА И ВМРО“ за смяна в съставите на СИК; 

б) Предложение от пълномощника на партия „ПП „ВОЛЯ“за смяна в съставите 

на СИК;  

в) Предложение от пълномощника на „ПП „ДПС“за смяна в съставите на СИК;  
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На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК – Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК на територията на 

община Мадан, съгласно Приложение №1. 

 

2. Да се анулират издадените удостоверения на освободените членове на 

СИК, съгласно Приложение №1. 

 

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

община Мадан, съгласно Приложение №1. 

 

4. Да се издадат удостоверения на новоназначените членове на СИК на 

територията на община Мадан, съгласно Приложение №1. 

 

Гласували, както следва:  

Златко Славчев Карамучев – „ЗА” 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Симеон Атанасов Велинов - „ЗА“ 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка - За 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка осма: 

Бяха обсъдени въпроси свързани с предстоящите обучения на членовете на 

секционните избирателни комисии. 

 

Комисията единодушно реши следващото й заседание да се проведе на 23.03.2021 г. 

от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян, за което 

присъствалите членове се считат за уведомени лично.  

 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

_____________________________________________ 

 

11 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКО СЛАВЧЕВ КАРАМУЧЕВ………………................... 

 

 

СЕКРЕТАР: РОСИЦА СТАНИМИРОВА ЧАКЪРОВА  ………………………. 

 

 


