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ПРОТОКОЛ 

№ 29 

Смолян, 03 април 2021г. 

 

Днес, 03 април 2021 г., 13:56 часа се проведе заседание на РИК – Смолян в зала № 

201 в сградата на Областна администрация – Смолян. 

На заседанието присъстват 8 члена: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев  

 

ЗА СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова  

ЧЛЕНОВЕ:  

Малинка Минчева Кордова  

Василка Димитрова Гатешка  

Маргарита Георгиева Солакова 

Таня Радоева Кьорова 

 

Симеон Атанасов Велинов 

 

 

Отсъстват: Димитър Стоянов Марев 

         Андрей Емилов Петев 

         Веселин Динков Грашев 

         Шинка Андреева Щинкова 

        Анета Искренова Шехонова 

        Йорданка Костадинова Маргаритова 

        Евдокия Сергеева Волевска 
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Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

1.   Промяна в съставите на СИК на територията на община Златоград, за произвеждането 

на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

2. Регистрация на упълномощени представители на ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

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

3. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Партия „БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО” в изборите за народни представители на 4 април 

2021г. 

4. Регистрация на упълномощени представители на ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

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

5. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Партия „БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО” в изборите за народни представители на 4 април 

2021г. 

 

6. Разни. 

 

По точка първа: 

В РИК – Смолян са постъпили писмени предложения от Кмета на община Златоград с вх.№ 

371/02.04.2021 г. вх.№ 382/03.04.2021г. за промяна в съставите на  секционни избирателни 

комисии на територията на община Златоград. 

            Към предложенията 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 

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“ 

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Симеон Атанасов Велинов - „ЗА“ 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 
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Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

 

По точка втора: 

Постъпил е списък вх. № 380/03.04.2021г. за публикуване на упълномощени 

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

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” (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 28 /двадесет и осем/ лица и е представен и в електронен вид. 

Списъкът е подписан от Салих Рамадан Аршински - упълномощен представител на ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”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 1 / едно/ несъответствие. За 27 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 27 броя упълномощени представители в изборите за  народни 

представители на 4 април 2021 г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, който 

списък представлява приложение към настоящото решение. 

Гласували, както следва:  

 

 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Симеон Атанасов Велинов - „ЗА“ 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

 

По точка трета: 
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Постъпило е заявление с вх. № 373/03.04.2021 г., 10.05 ч., във входящия регистър на 

РИК – Смолян, подадено от Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО” 

от Станислав Здравков Ратайски, в качеството му на пълномощник на Партия 

„БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО”, във връзка с участие на партията в 

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

Заявлението е вписано под № 10 от 10:05 часа на 03.04.2021г. в Регистъра на предложените 

за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 40 – НС). Със 

заявлението са предложени за регистрация общо 30 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: 

1 брой пълномощно, списък на предложените застъпници и 30 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. 

Списъкът на предложените застъпници са проверени в електронната платформа на РИК 22 

– Смолян, поддържана от „Информационно обслужване“ АД. 

За 30 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 30 броя застъпници на кандидатската листа на Партия „БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО”, в 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“ 

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Симеон Атанасов Велинов - „ЗА“ 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

 

По точка четвърта: 

Няма постъпили предложения за обсъждане. 
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Комисията единодушно реши следващото й заседание да се проведе на 03.04.2021 г. от 

21.00 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………………................... 

 

 


