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ПРОТОКОЛ 

№ 25 

Смолян, 01 април 2021г. 

 

Днес, 01 април 2021 г., 21:00 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: Костадин Димитров Чаталбашев  

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Емилов Петев  

 

ЗА СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова  

ЧЛЕНОВЕ:  

Малинка Минчева Кордова  

Василка Димитрова Гатешка  

Маргарита Георгиева Солакова 

Шинка Андреева Щинкова  

Веселин Динков Грашев 

Димитър Стоянов Марев 

Анета Искренова Шехонова 

Йорданка Костадинова Маргаритова 

 

Таня Радоева Кьорова 

 

 

Отсъстват: Симеон Атанасов Велинов 

         Евдокия Сергеева Волевска 

 

Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 
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1. Промяна в съставите на СИК на територията на община Неделино, за 

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

2. Промяна в съставите на СИК на територията на община Смолян, за 

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

  3. Промяна в съставите на СИК на територията на община Доспат, 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 Девин, за 

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

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

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

7. Назначаване състав на подвижни секционни избирателни комисии на 

територията на Община Смолян за гласуване на избиратели, поставени под задължителна 

карантина или изолация, съгласно Закона за здравето при произвеждането на избори за 

народни представители на 4 април 2021 г. 

8. Формиране на единните номера и адреси и назначаване на съставите на СИК 

в лечебни заведения на територията на община Смолян, при произвеждане на изборите за 

народни представители на 04 април 2021 г. 

9. Назначаване състав на подвижна секционна избирателна комисия на 

територията на Община Рудозем за гласуване на избиратели, поставени под задължителна 

карантина или изолация, съгласно Закона за здравето при произвеждането на избори за 

народни представители на 4 април 2021 г. 

10. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПК „БСП за България” 

в изборите за народни представители на 4 април 2021г. 

11. Промяна в съставите на СИК на територията на община Рудозем, за 

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

12. Назначаване състав на подвижна секционна избирателна комисия на 

територията на Община Девин за гласуване на избиратели, поставени под задължителна 

карантина или изолация, съгласно Закона за здравето при произвеждането на избори за 

народни представители на 4 април 2021 г. 

13. Заличаване регистрация на застъпник на кандидатска листа на ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за изборите за народни представители на 04 април 

2021 г.  

14. Регистрация на упълномощени представители на ПП ”ИМА ТАКЪВ 

НАРОД” в изборите за народни представители на 4 април 2021г. 

15. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Републиканци за 

България” в изборите за народни представители на 4 април 2021г. 

16. Регистрация на упълномощени представители на Коалиция „ГЕРБ – СДС” в 

изборите за народни представители на 4 април 2021г. 

17. Разни. 
 

По точка първа: 

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

вх.№ 319/31.03.2021г., за промяна в съставите на СИК на територията на община Неделино. 

 

  Към предложението е приложено: 
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а) Предложение от  ПП „Герб “ за смяна в съставите на СИК на територията на 

община Неделино. 

б) Предложение от  ПП „ДПС” за смяна в съставите на СИК на територията на 

община Неделино. 

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

община Неделино. 

г) Предложение от  КП „Обединени патриоти“ за смяна в съставите на СИК на 

територията на община Неделино. 

д) Предложение от  ПК „БСП за България” за смяна в съставите на СИК на 

територията на община Неделино. 

 

            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 СИК на територията на община Неделино, 

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 

Неделино, съгласно Приложение №1. 

 

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

община Неделино, съгласно Приложение №1. 

 

 

Гласували, както следва:  

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

Маргарита Георгиева Солакова – „ЗА“ 

 

 

По точка втора: 
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В РИК – Смолян е постъпило писмено предложение от Кмета на община Смолян с 

вх.№ 329/01.04.2021 г., вх.№ 330/01.04.2021 г. и вх.№ 342/01.04.2021 г.,  за промяна в 

съставите на СИК на територията на община Смолян. 

 

  Към предложенията  са приложени: 

 

а) Предложение от Коалиция „Демократична България - Обединение“ за смяна в 

съставите на СИК на територията на община Смолян. 

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

територията на община Смолян. 

в) Предложение от КП „Обединени патриоти-ВМРО, НФСБ и АТАКА. 

г) Предложение от  ПП „ВОЛЯ “ за смяна в съставите на СИК на територията на 

община Смолян. 

д) Предложение от  ПП „ГЕРБ “ 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 СИК на територията на община Смолян, 

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 

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” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

Маргарита Георгиева Солакова – „ЗА“ 
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По точка трета: 

 

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

вх.№ 321/01.04.2021 г., за промяна в съставите на СИК на територията на община Доспат. 

 

  Към предложението е приложено: 

 

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

община Доспат. 

 

            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 СИК на територията на община Доспат, 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 

Доспат, съгласно Приложение №1. 

 

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

община Доспат, съгласно Приложение №1. 

 

Гласували, както следва:  

 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

Маргарита Георгиева Солакова – „ЗА“ 

 

По точка четвърта: 

 

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

вх.№ 327/01.04.2021 г., за промяна в съставите на СИК на територията на община Мадан. 
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  Към предложението е приложено: 

а) Заявление от Атанас Иванов Петков.  

б) Предложение от  ПП „ДПС “ за смяна в съставите на СИК на територията на 

община Мадан. 

в) Предложение от  ПК „БСП за България“ за смяна в съставите на СИК на 

територията на община Мадан. 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначените членове 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” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

 

По точка пета: 

 

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

вх.№ 311 от 31.03.2021 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; 
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б) Предложение от  ПП „ДПС” 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 на територията на община Девин, 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 

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” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

 

По точка шеста: 

 

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

вх.№ 322 от 01.04.2021 г., за промяна в съставите на СИК на територията на община 

Златоград. 

  Към предложението са представени: 

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

община Златоград; 

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

територията на община Златоград; 

в) Предложение от  ПП „ДПС” за смяна в съставите на СИК на територията на 

община Златоград; 
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г) Предложение от  ПП „Воля“ за смяна в съставите на СИК на територията на 

община Златоград. 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

5. Освобождава назначените членове в СИК на територията на община Златоград, 

съгласно Приложение №1. 

 

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

съгласно Приложение №1. 

 

7. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК на територията на община 

Златоград, съгласно Приложение №1. 

 

8. 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” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка седма: 

 

С вх. № 337/01.04.2021 г. в РИК-Смолян е постъпило писмо от кмета на Община 

Смолян относно сформиране състава на две подвижни секционни избирателни комисии на 

територията на Община Смолян, за гласуване на избиратели, поставени под задължителна 

карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето с подвижна 

избирателна кутия изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Към писмото от кмета на Община Смолян е приложена пълната документация по 

провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал. 8 и ал. 9 от ИК. 

РИК-Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК. 

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.90, ал.2 и ал.4, 

чл.91 ал.11 и чл.89 ал.2 от ИК, РИК-Смолян 
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Р Е Ш И: 

 

1. Назначава състав на две подвижни секционни избирателни комисии на 

територията на Община Смолян за гласуване на избиратели, поставени под задължителна 

карантина или задължителна изолация  - СИК с № 223100091, с обхват: територията на гр. 

Смолян, с адрес на секцията: гр.Смолян, бул. „България“ №12, ет.3, стая 343 /Сграда на 

община Смолян/  и СИК с № 223100092, с обхват: територията на следните населени места: 

с.Смилян, с.Момчиловци, с.Търън, с.Петково, с.Ровина, с.Селище, с.Стража, с.Требище, 

с.Сивино, с.Чеплетен  с адрес на секцията: гр.Смолян, бул. „България“ №12, ет.3, стая 341 

/Сграда на община Смолян/, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение. 

2. Да се издадат удостоверения на назначените членове на ПСИК 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” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

 

По точка осма: 

 

Постъпила е Заповед № РД-0340 от 01.04.2021 г. на кмета на община Смолян с вх. № 

337/01.04.21 г., за утвърждаване номерацията и адреса на избирателна секция в COVID 

отделения на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД, за 

гласуване в лечебно заведение на територията на община Смолян за произвеждане на изборите 

за народни представители за Народно събрание насрочени за 04.04.2021 г. 

Към горепосочената заповед са приложени следните документи: 

1. Заповед на Зам.-директора на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“  гр. Смолян, за образуване 

на една избирателна секция на територията на болницата, включваща 5 броя COVID отделения; 

2. Таблица за съставите на СИК /Приложение № 1 към Решение № 17-22 НС/ 

22.02.2021г./, която съдържа номерата на новообразуваната секция, населеното място,  имената, 

ЕГН, длъжност в комисията, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за 

връзка. 

Към горепосочените заповеди община Смолян    е приложила и следните документи: 

а) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

б) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за 

създаване на коалициите за участие в изборите за 45-то Народно събрание; 
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в) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са 

се представлявали от пълномощник; 

г) Протоколи от консултациите проведени на 31.03.2021 г.; 

д) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

 

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на 

СИК в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“  . Констатира се, че са спазени Методическите указания за 

определяне съставите на СИК, приети с Решения № 2062-НС от 16 февруари 2021 г. от ЦИК, 

както и не са нарушени забраните представители на една партия или коалиция от партии да 

нямат мнозинство в една и съща СИК, както и председател, зам. председател и секретар в 

секционна избирателна комисия да не бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК-Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 

91, ал. 8 и ал. 11 от ИК и Решение № 2062-НС от 16 февруари 2021 г.на ЦИК,  РИК - Смолян: 

  

Р Е Ш И: 

1. Формира номера и адреса на СИК в лечебно заведение на територията на община Смолян, 

както следва: 

223100090 Адрес: МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, бул. „България“ № 2 ,  

5 броя COVID отделения  

 

 

2. Назначава за членове на СИК в лечебно заведение на територията на община Смолян, 

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

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

 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в лечебно заведение на територията на община 

Смолян. 

Гласували, както следва:  

 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка девета: 
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С вх. № 334/01.04.2021 г. в РИК-Смолян е постъпило писмо от кмета на Община 

Рудозем относно сформиране състава на една подвижна секционна избирателна комисия на 

територията на Община Рудозем, за гласуване на избиратели, поставени под задължителна 

карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето с подвижна 

избирателна кутия изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Към писмото от кмета на Община Рудозем е приложена пълната документация по 

провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал. 8 и ал. 9 от ИК. 

РИК-Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК. 

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.90, ал.2 и ал.4, 

чл.91 ал.11 и чл.89 ал.2 от ИК, РИК-Смолян 

 

Р Е Ш И: 

1. Назначава състав на една подвижна секционна избирателна комисия на 

територията на Община Рудозем за гласуване на избиратели, поставени под задължителна 

карантина или задължителна изолация  - СИК с № 222700027, с обхват: всички населени 

места на територията на община Рудозем, с адрес на секцията: гр.Рудозем, бул. „България“ 

№15, сграда на общинска администрация, ет.2, стая №29, съгласно Приложение № 1 към 

настоящото решение. 

2. Да се издадат удостоверения на назначените членове на ПСИК на територията на 

община Рудозем, съгласно Приложение №1. 

 

Гласували, както следва:  

 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

 

По точка десета: 

 

Постъпило е заявление с вх. № 313 от 31.03.2021г. и второ заявление с № 343 от 

01.04.2021г. във входящия регистър на РИК – Смолян, подадено от КП „БСП за България” 

от Рабие Лютвиева Кьосева и Емил Минков Хумчев, в качеството им на пълномощници за 

регистрация на застъпници на кандидатска листа на КП БСП за България”, за участие на 

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

Заявленията са вписани под № 6 от 31.03.2021г. и  второ към № 6 от 01.04.2021г., в 

Регистъра на предложените за регистрация застъпници и заместващи застъпници 

(Приложение № 43 – НС). Със заявленията са предложени за регистрация общо 193 броя 
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застъпници на кандидатската листа за изборите за народни представители на 4 април 2021 

г. Към заявленията (Приложение № 40 - НС от изборните книжа) са приложени:  

 Редовни пълномощни, списък на предложените застъпници и 193 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, след което е  

констатирано, че по отношение на седем от предложените за регистрация застъпници са 

налице несъответствия, поради което същите не следва да бъдат регистрирани. 

За 191 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 191 броя застъпници на кандидатската листа на КП БСП за 

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

2. ОТКАЗВА да регистрира като застъпници 2 /двама/ от предложените лица, поради 

следните обстоятелства: 

- лицето е регистрирано като член на СИК. 

- лицето е регистрирано като застъпник на друга политическа партия.  

3. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. 

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” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка единадесета: 

 

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

вх.№ 333/01.04.2021 г., за промяна в съставите на СИК на територията на община Рудозем. 
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  Към предложението е приложено: 

а) Заявление от Атанас Иванов Петков.  

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

община Рудозем. 

            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 СИК на територията на община Рудозем, 

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 Рудозем, съгласно Приложение №1. 

 

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

на община Рудозем, съгласно Приложение №1. 

 

Гласували, както следва:  

 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка дванадесета: 

 

С вх. № 338/01.04.2021 г. в РИК-Смолян е постъпило писмо от кмета на Община 

Девин относно сформиране състава на една подвижна секционна избирателна комисия на 

територията на Община Девин, за гласуване на избиратели, поставени под задължителна 

карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето с подвижна 

избирателна кутия изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Към писмото от кмета на Община Девин е приложена пълната документация по 

провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал. 8 и ал. 9 от ИК. 

РИК-Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК. 
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Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.90, ал.2 и ал.4, 

чл.91 ал.11 и чл.89 ал.2 от ИК, РИК-Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Назначава състав на една подвижна секционна избирателна комисия на 

територията на Община Девин за гласуване на избиратели, поставени под задължителна 

карантина или задължителна изолация  - СИК с № 220900026, с обхват: всички населени 

места на територията на община Девин, с адрес на секцията: гр.Девин, ул. „Васил Левски“ 

№3 /ПГЕ „ А. С. Попов, ет.1, ст.3/, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение. 

2. Да се издадат удостоверения на назначените членове на ПСИК 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” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка тринадесета: 

 

В РИК – Смолян е постъпило писмо с вх.№335/01.04.2021г. за заличаване 

регистрация на застъпник на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ“. Заявлението е подписано от Салих Рамадан Аршински - упълномощен 

представител на партията. 

Към писмото е представено заявление от застъпника с искане за заличаването му от 

регистъра на застъпниците на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за изборите за 

народни представители на  04 април 2021 г. в двадесет и втори избирателен район – Смолян 

. 

            Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 , чл. 117 – 123 и 

чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК,  

РИК – Смолян, 

 

 

Р Е Ш И: 
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1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на ЗАСТЪПНИК на кандидатската листа на  ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на  04 

април 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно: 

 

№ Име, презиме и фамилия на застъпника ЕГН на застъпника 

1 Биляна Момчилова Берберова ********** 

 

 

2. АНУЛИРА издаденото удостоверение на заличения застъпник. 

 

Гласували, както следва:  

 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка четиринадесета: 

 

Постъпил е списък вх. № 331 от 01.04.2021г. за публикуване на упълномощени 

представители в изборите за  народни представители на 4 април 2021 г. от ПП ”ИМА 

ТАКЪВ НАРОД”  (Приложение № 1 към Решение №2149-НС от 01.03.2021г.), както и 

списък (за публикуване от РИК/ЦИК) на упълномощените представители (Приложение № 2 

към Решение №2149-НС от 01.03.2021г.). Списъкът  съдържа 11 /единадесет/ лица и 

представен  в електронен вид. 

Списъкът е подписан от Соня Стоянова Коджабашева - упълномощен представител 

на ПП ”ИМА ТАКЪВ НАРОД” в изборите за народни представители на 4 април 2021г. 

Списъкът на предложените упълномощени представители са проверени в 

електронната платформа на РИК 22 – Смолян, поддържана от „Информационно 

обслужване“ АД. 

След извършената проверка се установиха, че за всички 11 броя от предложените в 

списъка упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124, ал.4 от ИК и 

Решение № 2149-НС/01.03.2021 г. на ЦИК, поради което списъка с  следва да бъде 

публикуван на интернет страницата на РИК-22 Смолянски. 

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от 

ИК и Решение № 2149-НС/01.03.2021 г. на ЦИК, РИК - Смолян 

 

РЕШИ: 
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 ПУБЛИКУВА списък от 11 броя упълномощени представители в изборите за  

народни представители на 4 април 2021 г. на ПП ”ИМА ТАКЪВ НАРОД”, в Регистъра 

воден от РИК-Смолян, който списък представлява приложение към настоящото решение. 

 

Гласували, както следва:  

 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка петнадесета: 

 

Постъпили са заявления с вх. № 326/01.04.2021г., във входящия регистър на РИК – 

Смолян, подадени от ПП „Републиканци за България” чрез Димитър Карамфилов 

Трендафилов, в качеството му на пълномощник, за регистрация на застъпници на 

кандидатска листа на ПП „Републиканци за България”, във връзка с участие на партията в 

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

Заявлението е вписано към заявление № 01 от 15:30 часа на 27.03.2021г. в Регистъра 

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

НС). Със заявлението са предложени за регистрация общо 28 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 28 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 28 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 28 броя застъпници на кандидатската листа на ПП „Републиканци 

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

2. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. 
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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” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка шестнадесета: 

 

Постъпил е списък вх. № 323/01.04.2021г. за публикуване на упълномощени 

представители в изборите за  народни представители на 4 април 2021 г. от Коалиция „ГЕРБ 

– СДС” (Приложение № 1 към Решение №2149-НС от 01.03.2021г.), както и списък (за 

публикуване от РИК/ЦИК) на упълномощените представители (Приложение № 2 към 

Решение №2149-НС от 01.03.2021г.). Списъкът  съдържа 136 /сто тридесет и шест/ лица и 

е представен и в електронен вид. 

Списъкът е подписан от Николай Тодоров Мелемов - упълномощен представител на 

Коалиция „ГЕРБ – СДС” в изборите за народни представители на 4 април 2021г. 

Списъкът на предложените упълномощени представители е проверен в електронната 

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

След извършената проверка не се установиха несъответствия. За 136 броя от 

предложените в списъка упълномощени представители са изпълнени изискванията на 

чл.124, ал.4 от ИК и Решение № 2149-НС/01.03.2021 г. на ЦИК, поради което списъкът  

следва да бъде публикуван на интернет страницата на РИК-22 Смолян. 

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от 

ИК и Решение № 2149-НС/01.03.2021 г. на ЦИК, РИК - Смолян 

 

РЕШИ: 

ПУБЛИКУВА списък от 136 броя упълномощени представители в изборите за  

народни представители на 4 април 2021 г. от Коалиция „ГЕРБ – СДС”, в Регистъра воден от 

РИК-Смолян, който списък представлява приложение към настоящото решение. 

Гласували, както следва:  

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 
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Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Димитър Стоянов Марев -„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка седемнадесета: 

 

Няма постъпили предложения за обсъждане. 

Комисията единодушно реши следващото й заседание да се проведе на 02.04.2021 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………………................... 

 

 


