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ПРОТОКОЛ 

№ 31 

Смолян, 04 април 2021г. 

 

Днес, 04 април 2021 г., 07:30 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  

Веселин Динков Грашев 

Йорданка Костадинова Маргаритова 

Евдокия Сергеева Волевска 

 

Симеон Атанасов Велинов 

 

 

Отсъстват: Димитър Стоянов Марев 

         Андрей Емилов Петев 

         Шинка Андреева Щинкова 

        Анета Искренова Шехонова 

              Таня Радоева Кьорова 

        Василка Димитрова Гатешка 

          Маргарита Георгиева Солакова 

          

 

По точка първа: 

ОТНОСНО: Служебна промяна в състaва на СИК № 223100020 в община Смолян 

при произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 
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Във връзка с постъпила информация от председателя на СИК № 223100020, 

находяща се във ВСУ „Черноризец Храбър“- (зала №13), с адрес ул. „Перелик“ № 2 в 

община Смолян за невъзможност за явяване на един от назначените членове в тази 

секционна избирателна комисия и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян 

   

Р Е Ш И: 

  

1. Освобождава назначения за член в СИК № 223100020 в община Смолян – Томи 

Стефанов Палагачев от квотата на ПП „ГЕРБ“. 

2. Анулира издаденото му удостоверение. 

3. На мястото на освободения член в СИК № 223100020 в община Смолян, назначава 

Стефка Недкова Кънчева от квотата на ПП „ГЕРБ“. 

3. Издава удостоверение на новоназначения член в СИК № 223100020. 

Гласували, както следва:  

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Симеон Атанасов Велинов - „ЗА“ 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев- „ЗА“ 

 

По точка втора: 

ОТНОСНО: промяна в състaва на СИК № 223100064 в община Смолян при 

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

 

В РИК – Смолян е постъпило писмено предложение от пълномощника на  ПП 

”ВОЛЯ”с вх.№ 401/ 04.04.2021 г., за промяна в състава на СИК № 223100064, находящ се в 

с. Орешец - Читалище "Светлина" на територията на община Смолян, поради което и  на 

основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК – Смолян 

 

Р Е Ш И: 

  

1. Освобождава назначената за член в СИК № 223100064 в община Смолян – Емилия 

Менкова Брамова от квотата на ПП ”ВОЛЯ”.  

2. Анулира издаденото й удостоверение. 
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3. На мястото на освободения член в СИК № 223100064 в община Смолян, назначава 

Добри Станчев Кателиев от квотата на ПП ”ВОЛЯ”. 

3. Издава удостоверение на новоназначения член в СИК № 223100064. 

 

Гласували както следва: 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Костадин Димитров Чаталбашев- „ЗА“ 

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Симеон Атанасов Велинов - „ЗА“ 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев- „ЗА“ 

 

По точка трета: 

Във връзка с постъпила информация от председателя на СИК № 220900015, 

находяща се с. Жребево  в община Девин за невъзможност за явяване на един от 

назначените членове в тази секционна избирателна комисия и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 

и т. 5 от Изборния кодекс, РИК – Смолян 

  

   

Р Е Ш И: 

  

1. Освобождава назначения за член в СИК № 220900015 в община Девин – Сергей 

Искренов Чейреков от квотата на ПП „ГЕРБ“. 

2. Анулира издаденото му удостоверение. 

3. На мястото на освободения член в СИК № 220900015 в община Девин, назначава Морис 

Миленов Серафимов от квотата на ПП „ГЕРБ“. 

4. Издава удостоверение на новоназначения член в СИК № 220900015. 

 

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 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 
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Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

 

По точка четвърта: 

 

 

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

вх.№ 402/04.04.2021 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“ 

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“ 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

 

По точка пета: 
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В РИК Смолян са постъпили Жалби с входящи номера вх. №404, № 405, №406, 

№407, №408, №409 и № 410 от 04.04.2021 г., от застъпници, пълномощници на ПП „ИМА 

ТАКЪВ НАРОД“ и наблюдатели, с които по същество се правят оплаквания, че в СИК № 1 

- гр.Чепеларе, СИК №19 – село Старцево, СИК №20 - Смолян, СИК №21 – село Старцево, 

СИК №22 – Смолян, СИК №03 – Смолян,  СИК №32 – Смолян, СИК №28 – Смолян, 

съответните избирателни комисии не са отразили в графа „Забележки“ в Избирателния 

списък, че гласоподавателите са упражнили правото си на глас чрез специализирани 

устройства за машинно гласуване. 

Въз основа на гореизложеното и след извършена служебна справка в „Методически 

указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в 

страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с 

хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване“, РИК Смолян 

установи, че в същите не се съдържа изрично изискване за подобни действия към 

секционните избирателни комисии, но подобни задължения произтичат от нормата на чл. 

268, ал. 5, изречение второ от Изборния кодекс, според която: 

- „Чл. 268. (5) (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2020 г.) След пускане на разписката в кутията 

избирателят връща смарткартата, полага подпис в избирателния списък, получава 

обратно документите си и напуска помещението. В графа "Забележки" на 

избирателния списък се записва, че избирателят е гласувал машинно.“ 

Водена от гореизложеното Районна избирателна комисия намира за необходимо да 

укаже на всички Секционно избирателни комисии на територията на област Смолян да 

записват в графа "Забележки" на избирателния списък, че избирателят е гласувал машинно. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 268, 

ал. 5, изречение второ от Изборния кодекс, РИК – Смолян  

 

 

                                                                          Р Е Ш И: 

 

Указва на всички Секционно избирателни комисии на територията на област 

Смолян да записват в графа „Забележки“ на избирателния списък, че избирателите 

упражнили правото си на глас чрез специализирани устройства за машинно гласуване 

- са гласували машинно. 

 

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 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 
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По точка шеста: 

 

Във връзка с постъпила информация от председателя на СИК № 220900015, 

находяща се в с. Жребево, че назначеният с Решение №199 от 04.04.2021г., член - Морис 

Миленов Серафимов е проявил висока температура, е налице обективна необходимост от 

замяната му с нов член представен от квотата на същата политическа партия.  

След извършена справка в регистъра на резервните членове, се установи, че от 

квотата на ПП „ГЕРБ“ липсват резервни членове, които да заместят лицето Морис Миленов 

Серафимов, поради което РИК Смолян следва служебно да назначи член на СИК № 

220900015 от квотата на друга политическа партия. 

Същевременно от ПП „БСП“ е постъпило заявление с вх. № 414 от 04.04.2021 г. с 

което е заявено, че лицето Славка Антимова Димитрова следва да бъде отписана като 

застъпник на листата на Коалиция „БСП за България”, след което да бъде вписана като член 

на СИК 15 в община Девин. 

 

Поради гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян 

    

Р Е Ш И: 

1. Освобождава назначения за член в СИК № 220900015 в община Девин – Морис 

Миленов Серафимов от квотата на ПП „ГЕРБ“. 

2. Анулира издаденото му удостоверение. 

3. Заличава регистрацията на застъпника Славка Антимова Димитрова и анулира 

издаденото й удостоверение. 

4. Назначава новопредложеното лице Славка Антимова Димитрова за член в състава на 

СИК № 220900015 - с. Жребево на територията на община Девин и издава удостоверение на 

същата. 

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“ 

Анета Искренова Шехонова- „ЗА“ 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Димитър Стоянов Марев-„ЗА”  
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По точка седма: 

 

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

вх.№ 413/04.04.2021 г., за промяна в състава на СИК на територията на община Доспат. 

 

  Към предложението е приложено: 

 

а) Предложение от ПП „ДПС“ за смяна в състава 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: 

 

5. Освобождава назначеният член в СИК на територията на община Доспат, съгласно 

Приложение №1. 

 

6. Да се анулира издаденото удостоверение на освободеният член на СИК, съгласно 

Приложение №1. 

 

7. Назначава новопредложеният член в състава на СИК на територията на община 

Доспат, съгласно Приложение №1. 

 

8. Да се издаде удостоверение на новоназначеният член 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” 

Симеон Атанасов Велинов - „ЗА“ 

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка - За 

Евдокия Сергеева Волевска- „ЗА“ 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Анета Искренова Шехонова- „ЗА“ 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Димитър Стоянов Марев-„ЗА”  

 

 

По точка осма: 
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В РИК Смолян е постъпила жалба с входящ № 411 от Недялко Данаилов, с която по 

същество е направено оплакване, че в секционните избирателни комисии не се разрешава 

видеозаснемане. 

Във връзка с гореизложеното следва да се вземе предвид, че по случая е на лице 

Решение № 2396 от 03.04.2021 г. относно изключване на заснемащи устройства в изборните 

помещения при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г., 

съобразно диспозитива на което: 

 „1. В деня на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. на територията 

на цялата страна за времето от 7,00 часа до 20,00 часа, а там където гласуването продължава 

и след това, но не по-късно от 21,00 часа, да бъде преустановено използването и да се 

изключат всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните обективи в изборните 

помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии. 

2. Контрол за изпълнение на т. 1 от настоящото решение се възлага на районните 

избирателни комисии.“ 

 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20, от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян  

 

 

                                                                          Р Е Ш И: 

 

Оставя жалба с входящ № 411 от Недялко Данаилов без уважение, 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“ 

Анета Искренова Шехонова- „ЗА“ 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Димитър Стоянов Марев-„ЗА”  

 

По точка девета: 

На основание чл. 72, във връзка с чл.274 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК №2351-НС 

от 30.03.2021г.,  Районна избирателна комисия - Смолян 

Р Е Ш И: 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

_____________________________________________ 

 

9 
 

1. Определя лицето Росица Станимирова Чакърова – секретар на РИК-Смолян да 

получи от Секция №222700003, на територията на община Рудозем,  предаден 

непълен протокол №3220115 /липсва страница 1 и 2/, представляващ Приложение 

№97-НС-хм, за отчитане на  резултатите от гласуването и да предаде на 

председателя на комисията нов протокол. 

2.   Определеното в т.1 лице да състави и подпише, съвместно с членовете на   

комисията, Приемо-предавателен протокол, представляващ Приложение №84-НС. 

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“ 

Анета Искренова Шехонова- „ЗА“ 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Димитър Стоянов Марев-„ЗА”  

 

По точка десета: 

 

В РИК 22 - Смолян е постъпила жалба с входящ № 416/04.04.2021 от Салих 

Аршински, в качеството му на упълномощен представител на ПП ДПС. В последствие е 

постъпило и уточнение на жалбата, в което се твърди, че член на СИК № 221000001 в гр. 

Доспат НЧ “Иван Вазов“, в разрез на закона преди поставянето на втория печат, отваря 

бюлетината и гледа вота на съответния избирател.  

В Решение № 2272-НС/20.03.2021 на ЦИК е регламентиран начина на сгъване на 

хартиената бюлетина, поставяне на печати и откъсване на полето с номера при гласуване в 

изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

От изложеното в жалбата и уточнението към нея твърдение, по отношение на 

деянието посочено по-горе, а именно че лице от състава на секционната избирателна 

комисия нарушава тайната на вота, съставлява престъпление по смисъла на чл.169, пр.1 от 

НК, поради което жалбата и уточнението към нея следва да се препратят по компетентност 

на Районна прокуратура – Смолян за извършване на проверка и при наличие на достатъчно 

данни да се образува на наказателно производство срещу дееца.  

 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян  

 

 

                                                                          Р Е Ш И: 
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Препраща по компетентност на Районна прокуратура – Смолян, жалба входящ № 

416/04.04.2021 и допълнителното уточнение към нея, депозирани по електронен път от 

Салих Аршински, в качеството му на упълномощен представител на ПП ДПС.  

 

Гласували, както следва:  

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев - „ЗА“ 

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Анета Искренова Шехонова - „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова - „ЗА“ 

Димитър Стоянов Марев-„ЗА”  

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

 

По точка единадесета: 

 

В РИК Смолян е постъпила жалба вх.№ 418 от 04.04.2021г. от Салих Аршински, 

упълномощен представител на ПП „ДПС“, в която се твърди, че в СИК в село Средногорци, 

на територията на община Мадан, при предаване на изборните книжа РИК Смолян не е 

предоставил списък на листите на участващите в изборния процес. Наред с това се твърди и 

че поради това обстоятелство, изборния процес е спрян. 

Въз основа на гореизложеното РИК – Смолян проведе телефонен разговор със 

секретаря на община Мадан, който декларира, че подобни листи са предоставени на всички 

секционни избирателни комисии на територията на община Мадан, като в конкретния 

случай СИК № 18 в село Средногорци, община Мадан комисията от общо получените два 

екземпляра на кандидатски листи е закачила на таблото само единият от тях, като е 

пропуснала да закачи вторият на указаното в Методическите указания място. 

С оглед необходимостта от пълнота на обстоятелствата РИК Смолян изяснява че 

Списък с имената на кандидати по листи е предоставен в чувала с бюлетините и от 

Районната избирателна комисия, като същите са предадени на съответната СИК на 

03.04.2021 г.  

Във връзка с това между представители на СИК, РИК и общинска администрация 

Мадан са били подписани и два премо-предавателни протокола, а именно Протокол №77-

НС и Протокол № 73-НС от изборните книжа, в които са описани предоставените изборни 

книжа. 

Същите протоколи са подписани от страна на председателя на СИК № 18 без 

възражение, като до подаване на съответната жалба няма индикация от страна на комисията 

за липса на който и да е от изборните материали и книжа. 

Въпреки предходно предоставените екземпляра на кандидатски листи, незабавно 

след подаване на настоящата жалба представители на община Мадан са предоставили още 

един екземпляр от същите на СИК № 18 за да изпълнят ангажимента си за поставяне на 

съответните места. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20, изречение второ от 

Изборния кодекс, РИК – Смолян  

 

                                                                          Р Е Ш И: 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

_____________________________________________ 

 

11 
 

 

I. Указва на СИК № 18 в село Средногорци на територията на община Мадан да 

залепи  екземпляра на кандидатски листи, както пред изборното помещение така и в 

помещението за гласуване. 

II. Указва на СИК № 18 в село Средногорци на територията на община Мадан да 

спазва стриктно всички законови изисквания по провеждане на изборния процес. 

 

Гласували както следва: 

 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев - „ЗА“ 

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Анета Искренова Шехонова - „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова - „ЗА“ 

Димитър Стоянов Марев-„ЗА”  

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

 

По точка дванадесета: 

 

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

вх.№ 421/04.04.2021 г., за промяна в състава на СИК на територията на община Рудозем. 

 

  Към предложението е приложено: 

а) Предложение от ПП „ДПС“ за смяна в състава на СИК на територията на община 

Рудозем. 

 

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

 Същевременно по повод на така направеното предложение е постъпила и жалба с 

вх.№ 419-1/04.04.2021 от Христо Камишев, упълномощен представител на ВМРО, за 

несъвместимост на лицето Хава Кехайова, която е назначена за член на СИК 222700011, 

като в същото време е действащ общински съветник.  

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначения член в СИК на територията на община Рудозем, 

съгласно Приложение №1. 

2. Да се анулира издаденото удостоверение на освободеният член на СИК, съгласно 

Приложение №1. 

2. Назначава новопредложения член в състава на СИК на територията на община 

Рудозем, съгласно Приложение №1. 

4. Да се издаде удостоверение на новоназначения член на СИК на територията на 

община Рудозем, съгласно Приложение №1. 

5. Оставя без разглеждане жалбата на господин Камишев, поради своевременно 

поисканата от Община Рудозем смяна и отстраняването на нарушението, с оглед 

гореизложеното в т.1 – т.4 от настоящото решение.  
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Гласували както следва: 

 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев - „ЗА“ 

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Анета Искренова Шехонова - „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова - „ЗА“ 

Димитър Стоянов Марев-„ЗА”  

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

 

По точка тринадесета: 

 

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

вх.№ 422/04.04.2021 г., за промяна в състава на СИК на територията на община Рудозем. 

 

  Към предложението е приложено: 

 

а) Предложение от ПП „ГЕРБ“ за смяна в състава 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: 

 

9. Освобождава назначеният член в СИК на територията на община Рудозем, съгласно 

Приложение №1. 

 

10. Да се анулира издаденото удостоверение на освободения член на СИК, съгласно 

Приложение №1. 

 

11. Назначава новопредложеният член в състава на СИК на територията на община 

Рудозем, съгласно Приложение №1. 

 

12. Да се издаде удостоверение на новоназначения член на СИК на територията на 

община Рудозем, съгласно Приложение №1. 

Гласували както следва: 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев - „ЗА“ 

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Анета Искренова Шехонова - „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова - „ЗА“ 

Димитър Стоянов Марев-„ЗА”  

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 
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По точка четиринадесета: 

 

В РИК 22 - Смолян е постъпила препратена от СИК по компетентност жалба с 

входящ № 420/04.04.2021, депозирана от Евгени Иванов Семерджиев, в качеството му на 

представител на ПП „Има такъв народ“, в която се твърди, че е установено нарушение на 

изборния процес, а именно: в кабинката за гласуване не е поставен образец на бюлетина в 

горепосочената секция.  

 

След разглеждане на жалбата и в съответствие чл.218, ал. 1 от ИК и т.4 от 

Методическите указания на ЦИК, се установи следното: образец на бюлетината се поставя 

на информационното табло пред изборното помещение, а не в кабината за гласуване. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян  

 

 

                                                                          Р Е Ш И: 

 

Оставя без уважение депозираната жалба като неоснователна.  

 

Гласували както следва: 

 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев - „ЗА“ 

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Анета Искренова Шехонова - „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова - „ЗА“ 

Димитър Стоянов Марев-„ЗА”  

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

 

По точка петнадесета: 

 

В РИК 22 - Смолян е постъпил сигнал вх. №423/04.04.2021 г. от Георги Беширов, 

препратен  по електронната поща от РЗИ Смолян, за нарушение на противоепидемични 

мерки в секция в гр. Смолян, строителен техникум. Твърди се, че една от служителките 

събира телефоните на всички глсуващи, въпреки възраженията им. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян  

                                                                          Р Е Ш И: 

 

I. Указва на секционна избирателна комисия № 223100033 на територията на община 

Смолян да преустановят действията по събиране на мобилни апарати на избирателите. 

II. Указва на секционна избирателна комисия № 223100033 на територията на 

община Смолян да спазва стриктно всички законови изисквания по провеждане на 

изборния процес. 
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Гласували както следва: 

 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев - „ЗА“ 

Росица Станимирова Чакърова – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 

Анета Искренова Шехонова - „ЗА“ 

Таня Радоева Кьорова - „ЗА“ 

Димитър Стоянов Марев-„ЗА”  

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

 

По точка шестнадесета: - Р-212 

 

В РИК 22 - Смолян е постъпил сигнал вх. №424/04.04.2021 г. от Красимир 

Валентинов Манев от ПП „Има такъв народ”, постъпил по електронната поща на РИК 

Смолян, относно отстранен от поста председател на секционна комисия Хава Кехайова, 

който продължава да обикаля в района на избирателната секция със залепен на телефона 

стикер с номер 9. 

 

В РИК 22 - Смолян е постъпил сигнал вх. №424/04.04.2021 г. от Красимир 

Валентинов Манев от ПП „Има такъв народ”, постъпил по електронната поща на РИК 

Смолян, относно отстранен от поста председател на секционна комисия Хава Кехайова, 

който продължава да обикаля в района на избирателната секция със залепен на телефона 

стикер с номер 9. Твърди се, че има застъпници, които имат същите стикери на телефоните. 

Във връзка с потъпилия сигнал РИК Смолян проведе телефонен разговор с лицето 

Хава Кехайова, която с предходно решение на РИК Смолян е заменена като председател на 

СИК №222700011 на територията на община Рудозем с друго лице. След проведения 

разговор РИК Смолян установи, че Хава Кехайова е напуснала избиратената секция 

№222700011 на територията на община Рудозем, в която е била назначена като 

председател, незабавно след като РИК Смолян е назначил на нейно място нов председател 

на СИК №222700011 на територията на община Рудозем.  

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян  

                                                                          Р Е Ш И: 

 

Оставя без уважение сигнал вх. №424/04.04.2021 г. от Красимир Валентинов Манев 

от ПП „Има такъв народ”.  

Гласували както следва: 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

Василка Димитрова Гатешка – „ЗА” 

Йорданка Костадинова Маргаритова- „ЗА“ 
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Таня Радоева Кьорова- „ЗА“ 

Шинка Андреева Щинкова - „ЗА“ 

Веселин Динков Грашев – „ЗА” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка седемнадесета. 

В РИК 22 - Смолян е постъпил  сигнал вх. №425/04.04.2021 г. от Христо Камишев – 

упълнонощен представител на ПП „ВМРО -  Българско национално движение”, постъпил 

по електронната поща на РИК Смолян, относно отстранен от поста председател на 

секционна комисия Хава Кехайова, която отказва да напусне избирателната секция. 

 

В РИК 22 - Смолян е постъпил сигнал вх. №425/04.04.2021 г. от Христо Камишев – 

упълномощен представител на ПП „ВМРО - Българско национално движение”, постъпил по 

електронната поща на РИК Смолян, относно отстранен от поста председател на секционна 

комисия Хава Кехайова, който отказва да напусне избирателната секция. 

Във връзка с потъпилия сигнал, както и с предходно постъпил такъв от Красимир 

Валентинов Манев от ПП „Има такъв народ”, РИК Смолян проведе телефонен разговор с 

лицето Хава Кехайова, която с предходно решение на РИК Смолян е заменена като 

председател на СИК №222700011 на територията на община Рудозем с друго лице. След 

проведения разговор РИК Смолян установи, че Хава Кехайова е напуснала избиратената 

секция №222700011 на територията на община Рудозем, в която е била назначена като 

председател, незабавно след като РИК Смолян е назначил на нейно място нов председател 

на СИК №222700011 на територията на община Рудозем.  

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян  

                                                                          Р Е Ш И: 

 

Оставя без уважение сигнал вх. №425/04.04.2021 г. от Христо Камишев от ПП 

„ВМРО - Българско национално движение”.  

Гласували както следва: 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „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” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка осемнадесета. 
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Постъпила жалба вх.№ 427 от 04.04.2021г. от Соня Коджебашева, упълномощен 

представител на ПП „Има такъв народ“ 

 

В РИК Смолян е постъпила жалба вх.№ 427 от 04.04.2021г. от Соня Коджебашева, 

упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, в която се твърди, че председателя 

на СИК №223100038 в гр. Смолян, на територията на община Смолян, не допуска да 

присъстват в изборното помещение застъпника и упълномощения представител на ПП 

„ИТН” . Като допълнение е изпратен и видеозапис на електронната поща на РИК Смолян. 

Съгл. чл.120, ал.1, т.5 от ИК застъпникът има право да присъства в изборното 

помещение по време на гласуването. Идентични са и правата на упълномощения 

представител на партията съгл. чл. 126, ал.1, т.2 от ИК. 

 

Въз основа на гореизложеното РИК – Смолян бе проведен телефонен разговор 

между Йорданка Маргаритова – член на РИК Смолян и председателя на секционната 

комисия, на която бе разяснено, че следва да спазва стриктно разпоредбите на ИК и да не 

ограничава правата на застъпниците и упълномощените представители на партиите и 

коалициите, като се спазва изискването по един застъпник и по един упълномощен 

представител в избирателната секция. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20, изречение второ от 

Изборния кодекс, РИК – Смолян  

 

                                                                          Р Е Ш И: 

 

Указва на председателя на СИК №223100038 в гр. Смолян, на територията на 

община Смолян да спазва стриктно разпоредбите на чл.120 и чл. 126 от ИК, като не 

ограничава правата на застъпниците и упълномощените представители на партиите и 

коалициите, спазвайки изискването да присъстват по един застъпник и по един 

упълномощен представител в избирателната секция. 

Гласували както следва: 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „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” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

 

По точка деветнадесета. 

 

 Постъпил сигнал вх. №428/04.04.2021 г. от Красимир Валентинов Манев от ПП 

„Има такъв народ” и сигнал вх. №429/04.04.2021 г. от Христо Камишев, представител на „ 
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ВМРО- БНО”, постъпили по електронната поща на РИК Смолян, относно извършена 

агитация в секция №222700012 в с. Чепинци, общ. Рудозем.  

 

В РИК 22 - Смолян са постъпили сигнал вх. №428/04.04.2021 г. от Красимир 

Валентинов Манев от ПП „Има такъв народ” и сигнал вх. №429/04.04.2021 г. от Христо 

Камишев, представител на „ ВМРО- БНО”, постъпили по електронната поща на РИК 

Смолян, относно извършена агитация в секция №222700012 в с. Чепинци, общ. Рудозем.  

В сигналите се твърди, че жена, чието име е посочено в сигнала на ПП „Има такъв 

народ” с инициали Е.М. пред и в изборното помещение показва телефона си, на който има 

залепен стикер с отбелязване на цифрата „9”. Жалбопдоателите считат, че е налице 

агитация. 

Съгласно разпоредбата на пар. 1, т. 17 от ДР на ИК "предизборна агитация" е призив 

за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при 

участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху 

предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла 

на кодекса. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян  

                                                                          Р Е Ш И: 

 

Оставя без уважение сигнал вх. №428/04.04.2021 г. от Красимир Валентинов Манев 

от ПП „Има такъв народ” и сигнал вх. №429/04.04.2021 г. от Христо Камишев, 

представител на „ ВМРО- БНО”, постъпили по електронната поща на РИК Смолян, относно 

извършена агитация в секция №222700012 в с. Чепинци, общ. Рудозем.  

Гласували както следва: 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „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” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка двадесета. 

Постъпила жалба вх.№ 432 от 04.04.2021г. от Борислав Сандов, водач на листа на 

„Демократична България - Обединение“ 

 

В РИК Смолян по електронната поща е постъпила жалба вх.№ 432 от 04.04.2021г. от 

Борислав Сандов, водач на листа на „Демократична България - Обединение“, в която се 

твърди, че председателя на СИК №223100047 в гр. Смолян, на територията на община 
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Смолян, отказва да приеме надлежно попълненото пълномощно от полтически преставител 

Виктория Николайчевска Гинчева, което пълномощно е регистрирано в РИК с номер 

052/02.04.2021 г. 

Съгл. чл.120, ал.1, т.5 от ИК застъпникът има право да присъства в изборното 

помещение по време на гласуването. Идентични са и правата на упълномощения 

представител на партията съгл. чл. 126, ал.1, т.2 от ИК. 

Въз основа на гореизложеното РИК – Смолян бе проведен телефонен разговор 

между Маргарита Солакова – член на РИК Смолян и председателя на секционната комисия, 

на която бе разяснено, че следва да спазва стриктно разпоредбите на ИК и да не ограничава 

правата на застъпниците и упълномощените представители на партиите и коалициите, като 

се спазва изискването по един застъпник и по един упълномощен представител в 

избирателната секция. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20, изречение второ от 

Изборния кодекс, РИК – Смолян  

 

                                                                          Р Е Ш И: 

 

Указва на председателя на №223100047 в гр. Смолян, на територията на община 

Смолян да спазва стриктно разпоредбите на чл.120 и чл. 126 от ИК, като не ограничава 

правата на застъпниците и упълномощените представители на партиите и коалициите, 

спазвайки изискването да присъстват по един застъпник и по един упълномощен 

представител в избирателната секция. 

Гласували както следва: 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „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” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка двадесет и първа. 

Постъпила жалба с входящ №433/04.04.2021 г. от Христо Камишев, упълномощен 

представител на ПП  „ВМРО- Българско национално движение” 

 

В РИК 22 - Смолян е постъпила жалба с входящ № 433/04.04.2021 г. от Христо 

Камишев, упълномощен представител на ПП  „ВМРО- Българско национално движение”. 

Жалбоподателят твърди, че  пред секция №222700003 лице  от женски пол –активистка от 

ДПС присъства в Дом на културата в гр. Рудозем, където се помещава секцията. Твърди се, 

че същата държи в себе си  списък и е привиквала лица да гласуват за конкретна партия. 
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Към жалбата липсват приложени доказателства, от които да се направи категоричен  

извод, че  посоченото лице от женски пол-активистка на ДПС , е извършвала твърдените от 

жалбоподателя действия. Не е конкретизиран  нарушителя  на твърдяното нарушение. 

 

Във връзка с гореизложеното  и основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян 

   

 

 

                                                                          Р Е Ш И: 

 

Оставя без уважение жалба с входящ № 433/04.04.2021г. от Христо Камишев, 

упълномощен представител на ПП  „ВМРО- Българско национално движение” 

Гласували както следва: 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „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” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка двадесет и трета. 

Постъпила жалба с входящ № 435/04.04.2021 г. от Христо Камишев, упълномощен 

представител на ПП „ВМРО -  Българско национално движение” 

 

В РИК 22 - Смолян е постъпила жалба с входящ № 435/04.04.2021 г. от Христо 

Камишев, в качеството му на упълномощен представител на ПП „ВМРО -  Българско 

национално движение”. Жалбоподателят твърди, че пред секция №222700011 в с. Чепинци, 

на територията на общ. Смолян, се установява присъствието на лицето Рита Пехливанова - 

кандидат за депутат на ДПС и Радолав Топалски – общински съветник в общ. Рудзоем, 

избран от листата на ДПС. В жалбата се твърди, че спомнатите по-горе лица посрещат 

пристигащите за гласуване лица и разговарят с тях. 

 

 Към жалбата липсват приложени доказателства, от които да се направи категоричен 

извод, че посочените лица Рита Пехливанова и Радолав Топалски са извършили твърдяното 

от жалбопдателя действие.  

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян  

 

 



РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

_____________________________________________ 

 

20 
 

                                                                          Р Е Ш И: 

 

Оставя без уважение жалба с входящ № 435/04.04.2021 г. от Христо Камишев, 

упълномощен представител на ПП „ВМРО -  Българско национално движение” 

Гласували както следва: 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „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” 

Маргарита Георгиева Солакова-„ЗА” 

Анета Искренова Шехонова-„ЗА” 

 

По точка двадесет и четвърта. 

ОТНОСНО: Постъпила жалба с входящ № 439/04.04.2021 г. в 20,05 часа от Милко 

Гавазов , упълномощен представител на Коалиция  „ БСП за България” 

 

В РИК 22 - Смолян е постъпила жалба с входящ № 439/04.04.2021 г. от Милко 

Гавазов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция  „ БСП за България”. 

Жалбоподателят твърди, че  в секции №223100038,  №223100032, №223100033 и № 

223100034, лице Димитър Стояновски, представител  на партия „ Има такъв народ“, грубо 

нарушава изборния процес, като скандално се намесва в работата на комисиите и очевидно 

пречи на изпълнението на техните  правомощия. 

 

 Жалбата  препраща към публикация в www.24smolyan.com, където е публикуван 

видеозапис за констатиране на нарушението. 

 

 След разглеждане на жалбата  и липса на информация от  представители на съответните  

СИК за възникнал  подобен проблем  на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян  

 

 

                                                                          Р Е Ш И: 

 

Оставя без уважение жалба с входящ № 439/04.04.2021г. от Милко Гавазов, 

упълномощен представител на Коалиция  „ БСП за България”. 

Гласували както следва: 

Златко Славчев Карамучев- „ЗА“ 

Андрей Емилов Петев- „ЗА“  

Малинка Минчева Кордова - „ЗА“ 

http://www.24smolyan.com/
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Василка Димитрова Гатешка – „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” 

 

 

 

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

 

 

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

 

 


