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ПРОТОКОЛ 

№ 23 

Смолян, 30 март 2021г. 

 

Днес, 30 март 2021 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян в зала № 201 

в сградата на Областна администрация – Смолян. 

На заседанието присъстват 14 члена: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев  

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Емилов Петев  

 

ЗА СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова  

ЧЛЕНОВЕ:  

Симеон Атанасов Велинов  

Малинка Минчева Кордова  

Василка Димитрова Гатешка  

Евдокия Сергеева Волевска 

Шинка Андреева Щинкова  

Веселин Динков Грашев 

Маргарита Георгиева Солакова 

Анета Искренова Шехонова 

Йорданка Костадинова Маргаритова 

 

Таня Радоева Кьорова 

 

 

Отсъстват: Димитър Стоянов Марев 
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Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

1. Промяна в съставите на СИК на територията на община Смолян 

2. Промяна в съставите на СИК на територията на община Девин 

3. Промяна в съставa на ПСИК  на територията на община Баните 

4. Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа на ПП „ДПС” 

5. Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа на ПП „АБВ” 

6. Жалба вх.№267/29.03.2021 от Ивайло Георгиев Димитров – регистриран кандидат 

за народен представител от Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”, в изборите за народни 

представители, насрочени на 04 април 2021 година, относно неправомерно разполагане на 

агитационни материали на територията на Община Златоград, изразяващо се в 

унищожаване и заличаване на агитационни материали на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ” 

7. Сигнал с вх.№ 277/30.03.2021 от Иван Иванов Френкев – кандидат за народен 

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

регистриран с удостоверение №8-5-НС/01.03.2021 г., за поставяне на агитационни плакати 

на нерегламентирано място върху частна собственост  без разрешение от собственик и 

върху вече поставени плакати. 

 

8. Разни. 

 
По точка първа: 

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

вх.№ 274/30.03.2021 г., за промяна в съставите на СИК на територията на община Смолян. 

 

  Към предложението е приложено: 

 

а) Предложение от ПП „ГЕРБ“ за смяна в съставите на СИК на територията на 

община Смолян. 

б) Предложение от ПП „Движение за права и свободи“ за смяна в съставите на СИК 

на територията на община Смолян. 

в) Предложение от Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за 

смяна в съставите на СИК на територията на община Смолян. 

 

            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 в община Смолян, 

съгласно Приложение №1. 

 

2. Да се анулират издадените удостоверения на освободените членове на СИК, 

съгласно Приложение №1. 
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3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК на територията на 

община Смолян, съгласно Приложение №1. 

 

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

на община Смолян, 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” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

 

По точка втора: 

 

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

вх.№ 278/30.03.2021 г., за промяна в съставите на СИК на територията на община Девин. 

 

  Към предложението е приложено: 

 

а) Предложение от ПП „ГЕРБ“ за смяна в съставите на СИК на територията на 

община Девин. 

б) Предложение от Коалиция „БСП за България за смяна в съставите на СИК на 

територията на община Девин. 

в) Предложение от Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за 

смяна в съставите на СИК на територията на община Девин. 

 

            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 в община Девин, съгласно 

Приложение №1. 
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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 Девин, съгласно Приложение №1. 

 

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

на община Девин, 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” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка трета: 

 

В РИК – Смолян e постъпилo писменo предложениe от Кмета на община Баните с 

вх.№ 285/30.03.2021 г. за промяна в съставa на  ПСИК 220200019 на територията на община 

Баните. 

 

  Към предложението e приложенo: 

 

а) Предложения от пълномощника на ПП „Воля“ за смяна в състава на ПСИК № 

220200019 

  

            На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК – Смолян, 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначен член в състава на ПСИК на територията на община Баните, 

съгласно Приложение №1. 
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2. Да се анулира издаденото удостоверение на освободения член на ПСИК, съгласно 

Приложение №1. 

 

3. Назначава новопредложения член в състава на ПСИК на територията на община 

Баните, съгласно Приложение №1. 

 

4. Да се издаде  удостоверение на новоназначения член на ПСИК 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“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка четвърта: 

 

Постъпили са заявления с вх. № 279/30.03.2021г. и вх.№283/30.03.2021г., във 

входящия регистър на РИК – Смолян, подадени от ПП „ДПС” чрез Раиф Хайриев 

Караджов, в качеството му на пълномощник, за регистрация на застъпници на ПП „ДПС”, 

във връзка с участие на партията в изборите за народни представители, насрочени на 4 

април 2021 г. 

Заявлението е вписано към заявление № 02 от 14:55 часа на 30.03.2021г. в Регистъра 

на предложените за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 43 – 

НС). Със заявлението са предложени за регистрация общо 38 броя застъпници на 

кандидатската листа за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Към заявлението (Приложение № 40 - НС от изборните книжа) са приложени:  

2 броя пълномощни, списък на предложените застъпници и 38 броя декларации по 

чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3  от Изборния кодекс 

(Приложение № 42-НС от изборните книжа). Списъците са представени на хартиен носител 

и на технически носител в excel формат, съгласно Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на 

ЦИК.  

Списъците на предложените застъпници са проверени в електронната платформа на 

РИК 22 – Смолян, поддържана от „Информационно обслужване“ АД. 

За 38 броя от предложените застъпници са изпълнени изискванията на чл.117, ал.4 от 

ИК и Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, и същите следва да бъдат регистрирани. 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

_____________________________________________ 

 

6 
 

С последващо подаденото заявление с вх.№283/30.03.2021г., упълномощения 

представител на ПП „ДПС” - Раиф Хайриев Караджов е оттеглил заявяването на един брой 

застъпник, които е бил вече регистриран с предходно Решение № 119 - 22 НС от  29.03.2021 

г. на РИК - Смолян 

 

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15 , чл.118, ал.1 и ал. 2  от ИК, и в 

изпълнение на Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, РИК - Смолян 

 

РЕШИ: 

 

1. РЕГИСТРИРА 38 броя застъпници на кандидатската листа на ПП „ДПС” в 

изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.  

2. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. 

3. Заличава регистрацията на един брой застъпник на кандидатската листа на ПП 

„ДПС”, а именно – Светла Куртова и анулира издаденото удостоверение за застъпник. 

4. След влизане в сила на настоящото решение регистрираните застъпници да бъдат 

вписани в публичния регистър на РИК-Смолян.  

 

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” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка пета: 

 

Постъпило е заявление с вх. № 268/29.03.2021 г. във входящия регистър на РИК – 

Смолян, подадено от ПП „АБВ” от Росен Антимов Багрянов, в качеството му на 

пълномощник за регистрация на застъпници на ПП „АБВ”, във връзка с участие на 

партията в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. 

Заявлението е вписано под № 03 от 16:42 часа на 29.03.2021г. в Регистъра на 

предложените за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 43 – 

НС). Със заявлението са предложени за регистрация общо 43 броя застъпници на 

кандидатската листа за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Към заявлението (Приложение № 40 - НС от изборните книжа) са приложени:  

2 броя пълномощни, списък на предложените застъпници и 43 броя декларации по 

чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3  от Изборния кодекс 
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(Приложение № 42-НС от изборните книжа). Списъците са представени на хартиен носител 

и на технически носител в excel формат, съгласно Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на 

ЦИК.  

Списъците на предложените застъпници са проверени в електронната платформа на 

РИК 22 – Смолян, поддържана от „Информационно обслужване“ АД. 

За 43 броя от предложените застъпници са изпълнени изискванията на чл.117, ал.4 от 

ИК и Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, и същите следва да бъдат регистрирани. 

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15 , чл.118, ал.1 и ал. 2  от ИК, и в 

изпълнение на Решение № 2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, РИК - Смолян 

 

РЕШИ: 

 

1. РЕГИСТРИРА 43 броя застъпници на кандидатската листа на ПП „АБВ” в 

изборите за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.  

2. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. 

3. След влизане в сила на настоящото решение регистрираните застъпници да бъдат 

вписани в публичния регистър на РИК-Смолян.  

 

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” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка шеста: 

 

В Районна избирателна комисия - Смолян е постъпила жалба вх.№267/29.03.2021 от 

Ивайло Георгиев Димитров, в качеството му на регистриран кандидат за народен 

представител от Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”, в изборите за народни представители насрочени 

на 04 април 2021 година, относно неправомерно разполагане на агитационни материали на 

територията на Община Златоград, изразяващо се в унищожаване и заличаване на 

агитационни материали на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”. 

Към жалбата е приложен и снимков материал – 4 броя цветни снимки. 

В жалбата си Ивайло Георгиев Димитров твърди, че след регистрацията му като 

кандидат на народен представител стриктно е спазвал Заповед  №49/22.02.2021 г. на кмета 

на Община Златоград и на указаните в заповедта места е поставял агитационни материали 
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на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”, в това число и лично негов агитационен материал, изготвен 

съгласно разпоредбите на чл.183 от ИК. 

Сочи още, че на 25.03.2021 г. е сезирал Общинска администрация гр. Златоград за  

нарушение по време на предизборната кампания, чрез залепване на агитационни материали 

на партия „ГЕРБ” и Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ” върху агитационните 

материали на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ” и върху лично неговите агитационни материали. 

Според жалбоподателя от страна на общинска администрация Златоград не са били 

предприети никакви мерки и действия. 

Г-н Димитров твърди, че чрез залепването на агитационни материали от други 

партии върху вече поставените от него агитационни материали е налице унищожаване и 

заличаване на агитационни материали на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”, поставени по 

определения в ИК ред.  

Жалбоподателят твърди, че с горепосочените действия е нарушена разпоредбата на 

чл.183, ал.5 от ИК, съгласно която се забранява унищожаването и заличаването на 

агитационни материли, поставени по орпедления в ИК ред. 

 

Във връзка с  гореизложеното РИК - Смолян констатира, че жалбата е подадена от 

лице, при наличие на правен интерес, поради което е допустима, но разгледана по същество 

счита същата за неоснователна, поради следните съображения: 

На първо място от твърденията на жалбоподателя става ясно, че агитационните 

материали от снимковия материал са поставени на определените със Заповед № 

49/22.02.2021г. на кмета на община Златоград места.  

След внимателен анализ на самата заповед, става ясно, че с нея са определени 

местата на които кандидатите, партиите, коалициите и инициативни комитети могат да 

изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали 

на територията на Община Златоград, както същите са изчерпателно посочени в Раздел І, т. 

1 от същата. 

РИК Смолян, счита че след като агитационните материали от снимковия материал, 

са поставени на регламентирните за това места, което обстоятелство не е се отрича от 

жалбопадателя, то в случая не е на лице нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от 

Изболния кодекс, което обуславя неоснователност на жалбата. 

Наред с гореизложеното, следва да се обърне внимания и на друг факт, именно че 

видно от снимковия материал приложен към жалбата, не е на лице унищожаване или 

заличаване на агитационните материали на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”, а по скоро се касае за 

залепването на плакати на различни партии един върху друг, като тяхната цялост не е 

нарушена. 

 Във връзка с това РИК – Смолян счита, че всяка партия, коалиция или инициативен 

комитет има равни права на ползване, върху определените табла и места за поставяне на 

агитационни материали, като не е в правомощията на комисията да разпределя тези места 

между участниците в кампанията и да регулира реда на поставяне на плакатите. 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20, от Изборния Кодекс  

 

                                                                          Р Е Ш И: 

 

Оставя без уважение жалба вх. №267/29.03.2021 от Ивайло Георгиев Димитров – 

регистриран кандидат за народен представител от Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”, в изборите за 

народни представители, насрочени на 04 април 2021 година, относно неправомерно 
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разполагане на агитационни материали на територията на Община Златорад, като 

неоснователна. 

 

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” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка седма: 

 

В Районна избирателна комисия - Смолян е постъпил сигнал с вх.№ 277/30.03.2021 

от Иван Иванов Френкев– кандидат за народен представител в изборите за народни 

представители, насрочени на 04 април 2021 г., регистриран с удостоверение №8-5-

НС/01.03.2021 г., относно поставяне на агитационни плакати на нерегламентирано място 

върху частна собственост без разрешение от собственик и върху вече поставени плакати. 

В сигнала Иван Иванов Френкев твърди, че политическа партия ”Републиканци за 

България” за втори път поставя агитационни плакати на нерегламентирано място върху 

частна собственост, без разрешение от собственик и върху вече поставени плакати. Към 

сигнала е приложен и снимков материал. 

По повод на сигнала бе проведен разговор с Иван Иванов Френкев, който 

конкретизира местоположението на сградата, а именно град Смолян, ул. Наталия № 2 и 

местоположението на агитационните материали (върху стъклото на портала на сградата). 

Съгласно Заповед № РД-0165/17.02.2021г. на Кмета на Община Смолян, ведно с 

Приложение № 1 са определени местата за поставяне на агитационни материали на партии, 

коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за народни 

представители на 04 април 2021г.  

От  посочената Заповед е видно, че таблото за поставяне на предизборните 

материали на ул. Наталия е до магазин за авточасти „Милуш 1”.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.186, ал.1, във вр. чл.183, ал.3 от ИК и 

чл.72, ал.1, т.20, пр.1 от Изборния Кодекс  

 

                                                                          Р Е Ш И: 

1. Възлага на Кмета на Община Смолян, при необходимост със съдействието на 

органите на МВР да предприеме необходимите действия по премахване на неправомерно 

поставените агитационни материали върху сграда, находяща се в град Смолян, ул. Наталия 

№ 2. 
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2. Настоящото решение да се изпрати на кмета на община Смолян за изпълнение. 

 

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” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

 

По точка осма: 

 

Заместник – председателят на РИК Смолян - господин Андрей Петев, направи 

предложение, комисията да предложи на кметовете на всички общини на територията на 

област Смолян да определят по-голма площ и повече място за поставяне на агитационни 

материали от кандидатите, партиите, коалициите и инициативни комитети, във връзка с 

участието им в изборите. Предлага предложението да се подложи на гласуване. 

С оглед така направеното предложение, РИК Смолян намира за целесъобразно  

разширяването на площите, определени за поставяне на агитационни материали от 

кандидатите, партиите, коалициите и инициативни комитети, във връзка с участието им в  

изборния процес, поради което на основание чл.72, ал.1 от ИК: 

 

                                                                          Р Е Ш И: 

 

1. ПРЕДЛАГА на кметовете на всички общини на територията на област Смолян да 

предвидят възможност да осигуряване на по-големи площи за поставяне на агитационни 

материали от кандидатите, партиите, коалициите и инициативни комитети, във връзка с 

участието им в изборния процес. 

2. Настоящото решение да се изпрати на всички кметове на общини на територията 

на област Смолян за сведение. 

 

Гласували, както следва:  

 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 
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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” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

 

Комисията единодушно реши следващото й заседание да се проведе на 31.03.2021 г. от 

19.00 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………………................... 

 

 


