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ПРОТОКОЛ 

№ 18 

Смолян, 23 март 2021г. 

 

Днес, 23 март 2021 г., 18:30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян в зала № 

201 в сградата на Областна администрация – Смолян. 

 

На заседанието присъстват 15 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 

Маргарита Георгиева Солакова 

Димитър Стоянов Марев  

  

Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

 

1. Формиране и утвърждаване на секция за гласуване с подвижна избирателна 

кутия на територията на  община Мадан, за произвеждането на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

2. Формиране и утвърждаване на секции за гласуване с подвижна избирателна 

кутия на територията на  община Баните, за произвеждането на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. 

3. Промяна в съставите на СИК на територията на община Златоград, за 

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

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

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

5. Промяна в съставите на СИК на територията на община Баните, за 

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

6. Разни.  
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По точка първа: 

С вх. № 210/23.03.2021г., в РИК-Смолян са постъпили необходимите документи, 

свързани с образуването на подвижна секция за Община Мадан, 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 № РД-110 от 22.03.2021 г. на кмета на община Мадан е  

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

територията на община Мадан 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 изпълнени 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. 

РЕШИ: 

 

1. Формира и утвърждава един брой секция за гласуване с подвижна 

избирателна кутия  с № 221600036, с обхват на територията на Община Мадан при 

провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 04 април 2021г. 

2. Определя състав от пет броя членове за ПСИК № 221600036 в Община Мадан, 

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

     3. Назначава за членове на ПСИК № 221600036 в община Мадан, 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 № 221600036 в община Мадан, 

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“ 

Димитър Стоянов Марев- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 
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Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка втора: 

 

С вх. № 196/22.03.2021г., в РИК-Смолян са постъпили необходимите документи, 

свързани с образуването на подвижна секция за Община Баните, 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 № РД-154 от 22.03.2021 г. на кмета на община Баните е  

образувана 2 /два/ броя подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) на 

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

подадения, изискуем от закона брой заявления за образуване на подвижни избирателни 

секции, проведените консултации за определяне състава на ПСИК. 

Съобразно представените документи и извършени констатации, РИК- Смолян, 

счита, че са изпълнени 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. 

РЕШИ: 

 

1. Формира и утвърждава два броя секции за гласуване с подвижна избирателна 

кутия с № 220200018, с обхват на територията на Община Баните, с адрес: с. Баните, ул. 

„Иван Вазов“ №10,/сградата на СУ „Хр. Ботев“/  и ПСИК с № 220200019, с обхват с. 

Оряховец, адрес и място на секцията: с. Оряховец, Административна сграда на 

кметството – втори етаж, при провеждане на изборите за народни представители, 

насрочени на 04 април 2021г. 

 2. Определя състав от пет броя членове за ПСИК № 220200018 в Община 

Баните и ПСИК № 220200019 в Община Баните,  съгласно наше решение №18-22 НС от 

25.02.2021 г. 

 3. Назначава за членове на ПСИК № 220200018 и ПСИК № 220200019, в 

община Баните, 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 № 220200018 и ПСИК № 

220200019 в община Баните, 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“ 
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Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – ЗА” 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Димитър Стоянов Марев- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка трета: 

В РИК – Смолян е постъпило писмено предложение от Кмета на община 

Златоград с вх.№ 193/22.03.2021 г.,  за промяна в състава на секционни избирателни 

комисия на територията на община Златоград. 

  Към предложението са приложени: 

а) Предложение от пълномощника на Коалиция „БСП за България“ за смяна в 

съставите на СИК; 

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

 

            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 Златоград, 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 Златоград, съгласно Приложение №1. 

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

територията на община Златоград, 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“ 
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Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Димитър Стоянов Марев- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка четвърта: 

В РИК – Смолян е постъпило писмено предложение от Кмета на община Мадан 

с вх.№ 215/23.03.2021 г.,  за промяна в състава на секционни избирателни комисия на 

територията на община Мадан. 

  Към предложението са приложени: 

а) Предложение от пълномощника на Коалиция „БСП за България“ за смяна в 

съставите на СИК; 

б) Предложение от пълномощника на КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ 

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

 

            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“ 
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Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Димитър Стоянов Марев- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

 

По точка пета : 

В РИК – Смолян е постъпило писмено предложение от Кмета на община Баните 

с вх.№ 220/23.03.2021 г., за промяна в състава на секционни избирателни комисия на 

територията на община Баните. 

 

  Към предложението са приложени: 

 

а) Предложение от пълномощника на ПП „ВОЛЯ“ за смяна в съставите на СИК; 

б) Предложение от пълномощника на Коалиция „Обединени патриоти – ВМРО,  

АТАКА и НФСБ“ за смяна в съставите на СИК; 

в) Предложение от пълномощника на ПП „ГЕРБ“ за смяна в съставите на СИК; 

г) Предложение от пълномощника на ПП „ДПС“ за смяна в съставите на СИК. 

 

            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 

Баните, 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 Баните, съгласно Приложение №1. 

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

на община Баните, 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“ 
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Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Димитър Стоянов Марев- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка шеста : 

Не постъпиха други предложения за обсъждане. 

 

Комисията единодушно реши следващото й заседание да се проведе на 24.03.2021 г. 

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

присъствалите членове се считат за уведомени лично.  

 

 

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

 

 

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

 

 


