
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 № 1 

Смолян, 25 май 2021г. 

 

Днес 25 май 2021 г., 9.30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №115, в сградата на 

Областна администрация – Смолян. 

На заседанието присъстват 13 члена, в съответствие със законоустановения кворум съгласно чл.70, 

ал.3 от Изборния кодекс: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов 

 Малинка Минчева Кордова 

 Десислава Данаилова Балевска 

 Мария Ангелова Петкова 

 Соня Стоянова Коджебашева 

 Маргарита Георгиева Солакова 

 Таня Радоева Кьорова 

 Димитър Стоянов Марев 

 Мария Недялкова Хаджидиева 



Председателят на РИК – Смолян предложи следния проект на дневен ред: 

 

 1. Номерацията и начина на обявяването на решенията на РИК - Смолян относно произвеждане на 

избори за народни представители на 11 юли 2021г. 

  

2. Определяне на член на комисията, който заедно с председателя, след получаване на печата го 

маркира по уникален начин.  

 

3. Определяне член на РИК, който да се подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70, ал. 9 изр. 

2 от Изборния кодекс. 

4. Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на 

Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян.  

 

5. Срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети и реда за проверка на 

списъците с избиратели, подкрепящи участието на независимите кандидати в изборите за народни 

представители насрочени на 11 юли 2021г. 

 

6. Срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители, 

предложени от партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни 

представители насрочени на 11 юли 2021г. 

7. Създаване на работна група от специалист - експерти и технически сътрудници към РИК - Смолян, 

съответно възлагане на функциите им 

8. Създаване на работни групи към РИК - Смолян за произвеждането на изборите за народни 

представители за Народно събрание на 11 юли2021 г. 

9. Ред за водене и поддържане на публичните регистри от РИК - Смолян, както и подлежащите на 

вписване обстоятелства в тях при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 

г. 

10. Определяне на място, дни и час за провеждане на заседанията на РИК - Смолян 

11. Определяне на график на дежурствата на членовете на Районна избирателна комисия – Смолян 

 

 

 

 

 

 

 



По точка първа след кратко обсъждане РИК - Смолян 

           Р Е Ш И: 

На основание чл. 70, ал.4, чл. 72, ал.2 от Изборния кодекс и т.18 от Решение № 80-НС София от 21 

май 2021г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/, Районната избирателна комисия – Смолян 

Р Е Ш И: 

1. Взетите от РИК - Смолян решения относно произвеждане на избори за народни представители 

на 11 юли  2021г. имат единна последователна номерация с арабски цифри, като след 

съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя цифрата 22 /номер на избирателния 

район Смолян/ и съкращението 46НС (46-то Народно събрание). 

2. Взетите от РИК - Смолян решения се обявяват на информационното табло на РИК - Смолян, 

намиращо във фоайето на  входа в сградата на Областна администрация - Смолян, с 

административен адрес: гр. Смолян, бул. „България" № 14 и на интернет страницата на РИК - 

Смолян. Възлага на секретаря на РИК - Смолян да организира незабавното публикуване на 

решенията на РИК - Смолян на интернет страницата на комисията. 

3. На обявените екземпляри от решенията се отбелязват датата и часът на поставянето им на 

общодостъпното място. Обявените екземпляри от решенията се свалят не по-рано от три дни 

от поставянето им на определеното място по т.2, като се отбелязват датата и часът на свалянето. 

Поставянето и свалянето се удостоверяват с подписите на най-малко двама от членовете на 

комисията, предложени от различни партии и коалиции. Свалените екземпляри се съхраняват 

в архива на комисията. 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни 

от обявяването му.  

Гласували, както следва: 

Николай Захариев Шехов ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Десислава Данаилова Балевска ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Димитър Стоянов Марев ЗА 



 

 

По точка втора след кратко обсъждане РИК - Смолян 

Р Е Ш И: 

На основание чл.72, ал.1, т.1 и ал.2 и от Избирателния кодекс във връзка т.I .2 и 3 от Решение №37 - 

НС от 19.05.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Смолян 

Р Е Ш И: 

1. Печатът на Районната избирателна комисия е ЕДИН на брой 

2. Определя Росица Станимирова Чакърова - секретар на РИК - Смолян, който заедно с председателя 

Николай Захариев Шехов, след получаване на печата да го маркират по уникален начин, с които да се 

подпечатват документите и изборните книжа в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. 

3. За маркирането да се състави протокол, подписан от членовете на РИК - Смолян, съдържащ най-

малко 3 /три/ отпечатъка от всеки от маркираните печати. 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни 

от обявяването му.  

 

Гласували, както следва: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Недялкова Хаджидиева ЗА 

Николай Захариев Шехов ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Десислава Данаилова Балевска ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Димитър Стоянов Марев ЗА 

Мария Недялкова Хаджидиева ЗА 



 

 

 

По точка трета след кратко обсъждане РИК – Смолян  

 

 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл. 72, ал.1, т.1,  във връзка с чл. 70, ал. 9, изр. 2 от Изборния кодекс, Районната 

избирателна комисия -Смолян 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя Димитър Стоянов Марев – член на РИК-Смолян, който да се подписва на мястото на 

секретаря в случая на чл. 70, ал. 9, изр. 2 от Изборния кодекс.  

 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни 

от обявяването му.  

 

Гласували, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По точка четвърта след кратко обсъждане РИК – Смолян  

 

Р Е Ш И: 

 

Николай Захариев Шехов ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Десислава Данаилова Балевска ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Димитър Стоянов Марев ЗА 

Мария Недялкова Хаджидиева ЗА 



На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 , във връзка с чл.70, ал.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна 

комисия – Смолян  

 

РЕШИ: 

 

1. Входящата и изходяща кореспонденция на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори 

изборен район – Смолян и всички документи, подавани до и/или изпращани от нея се вписват в 

Деловоден дневник на Комисията, както и в съответния регистър за даден вид заявление, 

предложение, жалба и пр. ( в случай, че има нормативно установен такъв), със съответния пореден 

номер на деловодния дневник и на регистъра. Вписванията в деловодния дневник се извършват от 

всички членове на комисията, както и от специалист-експертите и специалист-технически 

сътрудници.  

2. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на Районна избирателна 

комисия РИК22 Смолян се подписват от председателя и секретаря, и се подпечатват с печата на 

комисията.  

3. При отсъствие на председателя и/или секретаря, решенията, протоколите, удостоверенията и 

текущата кореспонденция се подписват съгласно чл. 70, ал. 9 от Изборния кодекс.  

 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни 

от обявяването му.  

 

Гласували , както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По точка пета след кратко обсъждане РИК – Смолян  

Николай Захариев Шехов ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Десислава Данаилова Балевска ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Димитър Стоянов Марев ЗА 

Мария Недялкова Хаджидиева ЗА 



 

Р Е Ш И: 

 

На основание чл. 72, ал.1 т.1 и 7 от Изборния кодекс във връзка с решение № 28-НС/18.05.2021 на 

Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия – Смолян:  

 

РЕШИ: 

 

I. Относно срока за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети: 

1. Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в РИК-Смолян, считано от 9:00 до 17:00 

часа.  

2. Определя 17.00ч. на 31 май 2021г. за крайна дата за подаване на документи за регистрация на 

инициативните комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 11 юли 2021г. 

 

 

 

II. Относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на независимите 

кандидати в изборите за народни представители на 11 юли 2021 : 

1. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите 

за народни представители на 11 юли 2021 г. в структуриран електронен вид и на хартиен носител, се 

предава незабавно след получаването му от районната избирателна комисия (РИК) на съответното 

териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ 

(ТЗ на ГД „ГРАО“) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка 

(МРРБ). Проверките на списъците, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати, следват 

реда на вписването на предложенията за регистрацията им в регистъра на РИК. 

2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис на избирателя, положен пред член 

на инициативния комитет, и обхваща: 

• имената на избирателя; 

• единния граждански номер на избирателя; 

• постоянен адрес на територията на изборния район; 

• наличие на саморъчен подпис на избирателя, положен пред член на инициативния комитет. 

3. След като се установи необходимият съгласно чл. 257, ал. 1 ИК брой коректни записи на избиратели 

за подкрепа участието на независим кандидат, съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява 

проверката и уведомява съответната РИК за резултата. 

4. Проверката се извършва при спазване на следната процедура: 

4.1. Член на РИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 257, ал. 2 

Изборния кодекс на служител от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни: 

• името на независимия кандидат, издигнат от инициативния комитет; 

• дата и час на постъпване на списъка в РИК; 

• броя на листовете на списъка; 

• заявения от инициативния комитет брой избиратели, вписани в списъка; 

• технически носител. 



4.2. За резултата от проверката съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два 

екземпляра, единия от които предоставя на РИК - Смолян. Данните от проверката се съхраняват в 

срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни: 

- брой на избирателите по представения за проверка списък; 

- брой проверени записи; 

- общ брой установени коректни записи; 

- общ брой установени некоректни записи, в т.ч.: 

• брой некоректни ЕГН; 

• брой несъответствия между ЕГН и имена; 

• брой повторени записи в списъка; 

• брой лица, участвали в предходни проверени списъци; 

• брой неверни и непълни имена; 

• брой саморъчни подписи на избиратели, за които на съответната страница, на която са 

положени, липсват име, ЕГН и подпис на член на инициативния комитет; 

• общ брой лица без избирателни права, в т.ч.: 

o лица, ненавършили 18-години; 

o лица, поставени под запрещение; 

o лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода; 

o лица без постоянен адрес на територията на изборния район; 

o починали лица; 

o лица, които не са български граждани. 

4.3. Протоколът се подписва от упълномощен служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със 

списъка по чл. 257, ал. 2 от Изборния кодекс се връща на РИК, за което се съставя приемо-

предавателна разписка в два екземпляра – за РИК - Смолян и за ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката 

се подписва от член на РИК - Смолян и от служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. 

4.4. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 13 юни 

2021 г. (27 дни преди изборния ден). 

5. Районната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 257, ал. 2 от Изборния 

кодекс въз основа на извършената от териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска 

регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството проверка в срок до 13 юни 2021 г. (27 дни преди изборния ден). При поискване от 

инициативния комитет районната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от 

протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 

257, ал. 2 ИК. 

 

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от 

обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от Избирателния кодекс.  

 

Гласували, както следва: 

Николай Захариев Шехов ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По точка шест след кратко обсъждане РИК - Смолян 

Р Е Ш И: 

На основание чл. 72, ал.1 т.1 и 8  във връзка с чл.255, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс , Районна 

избирателна комисия - Смолян:   

Р Е Ш И: 

Във връзка с определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за 

народни представители, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети за участие в 

избори за народни представители насрочени на 11 юли 2021г. 

1. . Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в РИК-Смолян от 9:00 до 17:00 часа.  

2. Определя 17.00ч. на 08 юни  2021г. за крайна дата за подаване на документи за регистрация на 

кандидатски листи за народни представители за участие в изборите за народни представители 

насрочени на 11 юли 2021г.  

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от 

обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Десислава Данаилова Балевска ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Димитър Стоянов Марев ЗА 

Мария Недялкова Хаджидиева ЗА 



Гласували, както следва: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По точка седма след кратко обсъждане РИК – Смолян 

Р Е Ш И: 

На основание чл. 63, чл. 72, ал. 1, т.1 и чл. 70, ал. 4 от Изборния кодекс и  на основание точка 7 от 

Решение  №10 -НС/13.05.2021 г. на Централната избирателна комисия  , Районна избирателна 

комисия-Смолян 

Р Е Ш И: 

I. Във връзка с необходимостта от подпомагане работата на РИК – Смолян при произвеждане на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., комисията определя 2 /двама/ специалист - 

експерти за целият срок на работа на комисията, както следва: 

Стефания Лъчезарова Сивкова с ЕГН: ********** при възнаграждение, в размер на 780 лв. месечно, 

определено с Решение № 10-НС/13.05.2021г на ЦИК в частта му по точка 7.1 и точка 10  

Тодор Василев Тодоров с ЕГН: **********при възнаграждение, в размер на 780 лв. месечно, 

определено с Решение № 10-НС/13.05.2021г на ЦИК в частта му по точка 7.1 и точка 10  

1. Възлага на горепосочените специалист – експерти да осъществяват следните функции: 

Николай Захариев Шехов ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Десислава Данаилова Балевска ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Димитър Стоянов Марев ЗА 

Мария Недялкова Хаджидиева ЗА 



Съставяне на протоколите от заседанията на РИК, изготвяне на приетите решения от комисията, 

завеждане на входящата и изходяща кореспонденция, обявяване на решенията на определеното за 

това място. Поддържане електронните регистри и интернет страницата на РИК – Смолян, осигуряват 

работата, техническата и софтуерна поддръжка на видеотехниката, предназначена за излъчване в 

реално време на заседанията на комисията в интернет; осигуряват техническа и софтуерна поддръжка 

на интернет страницата на комисията, отговарят за архивиране на заседанията на комисията и за 

своевременното обявяване актовете на комисията по реда на чл. 71, ал. 2 от Изборния кодекс, както и 

за своевременния обмен на тези актове и всички други необходими данни по електронен път с 

информационния масив на Централната избирателна комисия, както и други възложени функции от 

комисията при подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 

2021г.  

II. Във връзка с необходимостта от подпомагане работата на РИК – Смолян при произвеждане на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., комисията определя 3 /трима/ специалист – 

технически сътрудници за целият срок на работа на комисията, както следва: 

 Мария Петрова Барганова с ЕГН: ********** при възнаграждение, в размер на 560 лв. месечно, 

определено с Решение № 10-НС/13.05.2021г на ЦИК в частта му по точка 7.2 и точка 10  

 Стефка Дафова Станкова с ЕГН: ********** при възнаграждение, в размер на 560 лв. месечно, 

определено с Решение № 10-НС/13.05.2021г на ЦИК в частта му по точка 7.2 и точка 10 

 Стефан Бисеров Алендаров с ЕГН: **********  при възнаграждение, в размер на 560 лв. месечно, 

определено с Решение № 10-НС/13.05.2021г на ЦИК в частта му по точка 7.2 и точка 10 

Теодора ….. Вълчецова 

1. Възлага на горепосочените специалисти – технически сътрудници да осъществяват следните 

функции: 

Съставяне на протоколите от заседанията на РИК, изготвяне на приетите решения от комисията, 

завеждане на входящата и изходяща кореспонденция, обявяване на решенията на определеното за 

това място.  Поддържане електронните регистри и интернет страницата на РИК, както и други 

възложени функции от комисията при подготовката и произвеждането на изборите за народни 

представители на11 юли 2021г.  Обработка на документи на електронен и хартиен носител /сканиране 

и архивиране на документи/. 

Изпълнението на настоящото решение се възлага на Областния управител на област Смолян с оглед  

сключване на граждански договори със специалист - експертите и специалист – технически 

сътрудници. 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ 

дни от обявяването му. 

Гласували, както следва: 

Николай Захариев Шехов ЗА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По точка осма след кратко обсъждане РИК – Смолян  

Р Е Ш И: 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Смолян: 

Р Е Ш И: 

1. Създава следните работни групи:  

1.1. Работна група по разглеждане на постъпилите жалби и сигнали и изготвяне на 

проекторешения по тях, с ръководител – Росица Станимирова Чакърова, и членове: Симеон Атанасов 

Велинов;   Маргарита Георгиева Солакова;   Димитър Стоянов Марев;    

 1.2. Работна група, по разглеждане на постъпилите предложения за назначаване на членове и 

резервни членове на СИК на територията на област Смолян и изготвяне на проекторешения относно 

тяхното назначаване с ръководител – Соня Стоянова Коджебашева и членове: Таня Радоева Кьорва;  

Мария .......... Хаджидиева .  

 1.3. Работна група по разглеждане на постъпилите заявление за регистрация на кандидатските 

листи на партиите, коалициите и инициативните комитети регистрирали се за участие в изборите за 

народни представители на 11 юли2021 г. на територията на област Смолян и изготвяне на 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Десислава Данаилова Балевска ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Димитър Стоянов Марев ЗА 

Мария Недялкова Хаджидиева ЗА 



проекторешения относно тяхната регистрация с ръководител – Мария Ангелова Петкова, и членове: 

Маргарита Георгиева Солакова;   Десислава .... Балевска   

1.4. Работна група по разглеждане на постъпилите заявления за регистрация на застъпници, 

резервни застъпници и представители на ПП, К и ИК, с ръководител – Костадин Димитров 

Чаталбашев, и членове:  Малинка Минчева Кордова;   Мария .......... Хаджидиева;  

 1.5. Работна група по изготвяне на проекто-решенията на РИК, с ръководител – Николай 

Захариев Шехов и членове:  Златко Славчев Карамучев  Костадин Димитров Чаталбашев;   Росица 

Станимирова Чакърова;   Симеон Атанасов Велинов;   Малинка Минчева Кордова;  Десислава .... 

Балевска;  Мария Ангелова Петкова;  Соня Стоянова Коджебашева;   Маргарита Георгиева 

Солакова;    Таня Радоева Кьорова;   Димитър Стоянов Марев,  Мария ..... Хаджидиева;   както и 

съответните дежурни в деня на подготовката на съответните решения. 

 2. В работните групи по всяко време могат да вземат участие и други членове на РИК  -  

Смолян. 

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок 

до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

По точка девета след кратко обсъждане РИК-Смолян  

РЕШИ: 

На основание чл.72, ал.1, т.1 и ал.2 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 92- НС от 21.05.2021 

г. на ЦИК, Районната избирателна комисия – Смолян 

РЕШИ: 

1. При произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. РИК – Смолян води 

публични регистри и списък за публикуване, както следва: 

1.1. публичен регистър на инициативните комитети; 

1.2. публичен регистър на кандидатските листи; 

1.3. публичен регистър на застъпниците; 

1.4. публичен регистър на жалбите и сигналите; 

1.5. списък на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за публикуване. 

2. Регистрите и списъкът се поддържат на интернет страницата на РИК - Смолян и на хартиен 

носител. 

3. Подлежащите на вписване обстоятелства са, както следва: 

3.1. За публичния регистър на инициативните комитети съобразно Приложение № 62-НС от 

изборните книжа. 

Вписванията се извършват незабавно след влизане в сила на решението за регистрация на 

инициативния комитет. 



3.2. За публичния регистър на кандидатите за народни представители съобразно Приложение № 69-

НС от изборните книжа. 

Вписванията се извършват незабавно след влизане в сила на решението за регистрация на 

кандидатската листа. 

3.3. За публичния регистър на застъпниците съобразно Приложение № 43-НС от изборните книжа. 

Вписванията се извършват незабавно от РИК - Смолян след всяка регистрация на застъпници и 

заместващи застъпници. 

3.4. За публичния регистър на жалбите и сигналите съобразно указанията, утвърдени с Решение № 81-

НС от 21.05.2021г. 

Подлежащите на вписване обстоятелства се отразяват незабавно след постъпване на жалбата или 

сигнала, както и след взетите по тях решения. 

3.5. В списъка на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за публикуване 

се вписват обстоятелствата, съдържащи се в приложение към решение на ЦИК относно условията и 

реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети. 

Вписванията се извършват незабавно след приемане от РИК - Смолян на първи или последващ списък 

на представители на партии, коалиции и инициативни комитети. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 

3/три/ дни от обявяването му. 

Гласували, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Захариев Шехов ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Десислава Данаилова Балевска ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Димитър Стоянов Марев ЗА 

Мария Недялкова Хаджидиева ЗА 



 

По точка десета след кратко обсъждане РИК - Смолян 

           Р Е Ш И: 

На основание чл. 72, ал.1, т.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Смолян 

Р Е Ш И: 

1. Районната избирателна комисия - Смолян ще заседава в дните Вторник и Петък, от 17.30 

часа, на следния административен адрес: гр. Смолян, бул. „България“ 14, в сградата на 

Областна администрация - Смолян, етаж 1, зала 115. 

2. Председателят на РИК - Смолян по своя преценка и при необходимост може да свиква 

извънредни заседания. 

 Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 

/три/ дни от обявяването му. 

Гласували, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Захариев Шехов ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Десислава Данаилова Балевска ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Димитър Стоянов Марев ЗА 

Мария Недялкова Хаджидиева ЗА 



 

По точка единадесетта след кратко обсъждане РИК - Смолян 

           Р Е Ш И: 

На основание чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Смолян 

Р Е Ш И: 

1. Членовете на Районната избирателна комисия РИК – Смолян следва да осигурят ежедневно и 

постоянно присъствие в работното помещение на комисията - град Смолян, бул. „България” № 14, 

сграда на Областна администрация - Смолян, за срок до 14 дни включително от произвеждане на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021г., при спазване на противоепидемичните мерки и 

следното работно време: от 09.00 часа до 17.00 часа, с изключение на времето, определено за 

провеждане на заседания на комисията. 

При наличие на обстоятелства, които налагат промяната на административния адрес, в който се 

помещава комисията, дежурствата се полагат на определения с изрично решение на РИК - Смолян 

адрес. 

2. Дежурствата се осъществяват чрез задължително присъствие на най-малко двама членове на РИК, 

предложени от различни партии и коалиции от партии. 

3. Дежурните членове на РИК - Смолян приемат, обработват и отразяват в съответния регистър 

документи, внесени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети, граждани, жалби и 

сигнали, като уведомяват съответната работна група, подготвят проекти на решения и докладват на 

председателя постъпилата входяща кореспонденция, като при необходимост се извършва 

актуализация на предварително обявения дневен ред за насрочено заседание. 

4. Определя следните официални средства за връзка с РИК: тел.:+359 ………, e-mail: rik22@cik.bg; 

5. Достъпът до работното помещение на комисията се контролира от служителите от охраната на 

сградата на Областна администрация - Смолян, посочена в т.1 от решението, пред които членовете на 

РИК - Смолян се легитимират с издадените от Централната избирателна комисия удостоверения. 

6. След напускане на помещението, същото се заключва и запечатва с хартиена лента, на която се 

полагат печата и подписа на дежурните членове на РИК, а ключът от помещението по т.1 се предава 

на дежурния служител по охраната към Областна администрация - Смолян. 

7. Дневният график и дежурните членове на РИК - Смолян за посочения в т.1 период се отразяват в 

Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение. 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 3/три/ дневен 

срок от обявяването му по реда на чл. 73 от Изборния кодекс. 

 

Гласували, както следва: 

 

 

tel:35932625556
mailto:rik16@cik.bg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисията единодушно реши следващото й заседание да се проведе на 28.05.2021 г. от 17.30 часа, в 

стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян, за което присъствалите членове се 

считат за уведомени лично.  

 

Председател: НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ ШЕХОВ/…………………/ 

 

Секретар: РОСИЦА СТАНИМИРОВА ЧАКЪРОВА /………………/ 

 

Николай Захариев Шехов ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Десислава Данаилова Балевска ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Димитър Стоянов Марев ЗА 

Мария Недялкова Хаджидиева ЗА 


