
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

№ 2 

Смолян, 28 май 2021г. 

 

Днес 28 май 2021 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №115, в 

сградата на Областна администрация – Смолян. 

На заседанието присъстват 11 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 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов 

 Малинка Минчева Кордова 

 Десислава Данаилова Балевска 

 Мария Ангелова Петкова 

 Соня Стоянова Коджебашева 

 Маргарита Георгиева Солакова 

 Таня Радоева Кьорова 

 Мария Недялкова Хаджидиева 



Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

 

1. Определяне на заместник - председател на РИК, който да се подписва на мястото 

на секретаря в случая на чл. 70, ал. 9, изр. 1 от Изборния кодекс при провеждането 

на 28.05.2021г. заседание на РИК – Смолян   

2. Разпределение на членовете на РИК-Смолян по общини. 

3. Формиране на единните номера и броя на избирателните секции, определяне броя 

на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, 

както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите 

и коалициите на територията на съответната община в 22 МИР - Смолян при 

произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г... 

4. Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без 

подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за народни представители за 

Народно събрание на 11 юли 2021 г. 

5. Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни секционни избирателни 

комисии в Двадесет и втори район – Смолян за произвеждане на изборите за 

народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.  

6. Реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с 

подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 

2021г. 

 

7. Приемане на Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, 

събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Районна избирателна 

комисия Двадесет и втори изборен район Смолянски при произвеждане на 

изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 год. 

8. Утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци 

на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на 

партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г., както и Утвърждаване на образци на 

отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г.  

9. Утвърждаване на списък на членове, чиито постоянен и настоящ адрес не са в 

населеното място съгласно Решение № 124-НС от 26.05.2021г. на ЦИК.  

10. Утвърждаване на единен образец на форма за предоставяне на данни за съставите 

на СИК от кметовете на общини в Двадесет и втори район – Смолян до Районна 

избирателна комисия - Смолян, след проведените консултации с политическите 

партии и коалиции 

11. Изменение на т.6 от Решение № 11-22 46НС от 25.05.2021г. на РИК – Смолян  

12. Разни 

 

 

 



По точка първа след кратко обсъждане ОТНОСНО: Определяне на заместник - 

председател на РИК, който да се подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70, ал. 

9, изр. 1 от Изборния кодекс при провеждането на 28.05.2021г. заседание на РИК – 

Смолян 

РЕШИ: 

На основание чл.71, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал. 9, изр. 1 от Изборния кодекс РИК – 

Смолян 

РЕШИ: 

1. Определя Златко Стоянов Карамучев – заместник - председател на РИК-Смолян, 

който да се подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70, ал. 9, изр. 1 от 

Изборния кодекс при провеждането на 28.05.2021г. заседание на РИК – Смолян. 

Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок 

до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

 

Гласували, както следва:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Захариев Шехов 

Златко Славчев Карамучев 

Костадин Димитров Чаталбашев 

Симеон Атанасов Велинов 

Малинка Минчева Кордова 

Десислава Данаилова Балевска 

Мария Ангелова Петкова 

Соня Стоянова Коджебашева 

Маргарита Георгиева Солакова 

Таня Радоева Кьорова 

Мария Недялкова Хаджидиева 



По точка втора след проведен жребий, ОТНОСНО: Разпределение на членовете на РИК-

Смолян по общини, РИК – Смолян 

 

Р Е Ш И: 

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

Смолян:  

Р Е Ш И: 

Определя за отговорници по общини, както следва:  

Община Смолян  Златко Славчев Карамучев 

Костадин Димитров Чаталбашев 

Маргарита Георгиева Солакова 

Росица Станимирова Чакърова 

Община Девин 
 

Таня Радоева Кьорова 

Община Неделино 
 

 Мария Ангелова Петкова 

Община Мадан 
 

 Соня Стоянова Коджебашева 

Община Баните  

 Десислава Данаилова Балевска 

Община Борино и Община Доспат 
 

 Симеон Атанасов Велинов 

Община Чепеларе 
 

 Малинка Минчева Кордова 

Община Златоград 
 

 Димитър Стоянов Марев 

Община Рудозем 
 

 Мария Недялкова Хаджидиева 

 

Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок 

до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

 

Гласували, както следва:  

 

Николай Захариев Шехов 

Златко Славчев Карамучев 

Костадин Димитров Чаталбашев 

Симеон Атанасов Велинов 

Малинка Минчева Кордова 

Десислава Данаилова Балевска 

Мария Ангелова Петкова 

Соня Стоянова Коджебашева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По точка трета след кратко обсъждане, ОТНОСНО: Формиране на единните номера и 

броя на избирателните секции, определяне броя на членовете на всяка СИК съобразно 

броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и 

техните ръководства между партиите и коалициите на територията на съответната 

община в 22 МИР - Смолян при произвеждане на изборите за народни представители на 

11.07.2021 г., РИК – Смолян 

РЕШИ: 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.72, ал.1, т.6 от Изборния кодекс, Решение 

№ 17-НС от 15 май 2021 г. на ЦИК – София, както и във връзка с постъпили в РИК 

Смолян Заповеди на кметове на общини в 22 МИР - Смолян за образуване на 

избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители насрочени за 

11.07.2021г., Районната избирателна комисия Смолян 

РЕШИ: 

1. Формира единните номера на избирателни секции в 22 МИР – Смолян, като 

единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани 

както следва:  

АА-ВВ-СС-XXX – където,  

• АА е номерът на изборния район, а именно: 22 - Смолянски.  

• ВВ е номерът на общината в съответната област, съгласно Единния 

класификатор на административно-териториалните и териториалните 

единици (ЕКАТТЕ), (02 - за община Баните, 05 - за община Борино, 09 - за 

община Девин, 10 - за община Доспат; 11 - за община Златоград, 16 - за 

община Мадан; 18 - за община Неделино; 27 - за община Рудозем; 31 - за 

община Смолян; 38 - за община Чепеларе).  

• За СС се записва 00 (нула-нула).  

• ХХХ е номерът на секцията в общината.   

 

2. Утвърждава единните номера на избирателни секции в изборен район 22 – 

Смолянски, както следва: 

Номер на област 
(Номер на изборен 

район в страната) 

Номер на община Номер на 
административен 

район 

Номера на 
избирателните 

секции 

Общ брой 
секции 

Маргарита Георгиева Солакова 

Таня Радоева Кьорова 

Мария Недялкова Хаджидиева 



22 - Смолянски 02 - Баните 00 

 

от № 220200001 

до № 220200017 

 

17 

05 - Борино от № 220500001 

до № 220500007 
 

7 

09 - Девин от № 220900001 

до № 220900022 
 

22 

10 - Доспат от № 221000001 

до № 221000012 
 

12 

11 - Златоград от № 221100001 

до № 221100021 
 

21 

16 - Мадан от № 221600001 

до № 221600035 
 

35 

18 - Неделино от № 221800001 

до № 221800022 
 

22 

27 - Рудозем от № 222700001 

до № 222700025 
 

25 

31 - Смолян от № 223100001 

до № 223100088 
 

88 

38 - Чепеларе от № 223800001 

до № 223800016 
 

16 

 

Общият брой на избирателните секции в изборен район 22 – Смолянски е 265 /двеста 

шесдесет и пет/ броя. 

Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок 

до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

Гласували, както следва:  

Николай Захариев Шехов 

Златко Славчев Карамучев 

Костадин Димитров Чаталбашев 

Симеон Атанасов Велинов 

Малинка Минчева Кордова 

Десислава Данаилова Балевска 

Мария Ангелова Петкова 

Соня Стоянова Коджебашева 

Маргарита Георгиева Солакова 



 

 

 

 

 

По точка четвърта след кратко обсъждане, ОТНОСНО; Определяне броя на членовете на 

секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) за произвеждане на 

изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.. РИК – 

Смолян 

РЕШИ: 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и т.4 ИК и в изпълнение на Решение № 124-

НС/26.05.2021г. на ЦИК за произвеждането на изборите за Народно събрание на 

11.06.2021год., Районната избирателна комисия Смолян: 

РЕШИ: 

1. Определя общия брой на членовете на СИК, включително председател, заместник-

председател, секретар и членове, съобразно броя на избирателите в съответните секции, 

находящи се на територията на изборен район на РИК 22 - Смолян, както следва:  

- за секция с избиратели до 500 включително – 7/седем/ членове;  

- за секция с над 500 избиратели – 9/девет/ членове;  

2.Определя общия брой на членовете на секционните избирателни комисии на 

територията на изборен район на РИК 22 – Смолян по общини, както следва: 

• Община Баните – 121; 

• Община Борино – 55; 

• Община Девин– 180; 

• Община Доспат – 104; 

• Община Златоград – 169; 

• Община Мадан – 257; 

• Община Неделино – 166; 

• Община Рудозем – 187; 

• Община Смолян – 696; 

• Община Чепеларе – 124; 

Общият брой на всички членовете на секционните избирателни комисии на 

територията  на изборен район на РИК 22-Смолян - 2059  /две хиляди петдесет и девет/. 

3.Определя единната номерацията и броя на членовете на всяка секционна избирателна 

комисия на територията на изборен район на РИК 22-Смолян, както следва: 

 

3.1. Община Баните: 

Номер на СИК Брой членове 

СИК 220200001 9 

СИК 220200002 7 

Таня Радоева Кьорова 

Мария Недялкова Хаджидиева 



СИК 220200003 7 

СИК 220200004 7 

СИК 220200005 7 

СИК 220200006 7 

СИК 220200007 7 

СИК 220200008 7 

СИК 220200009 7 

СИК 220200010 7 

СИК 220200011 7 

СИК 220200012 7 

СИК 220200013 7 

СИК 220200014 7 

СИК 220200015 7 

СИК 220200016 7 

СИК 220200017 7 

Общо за Община Баните:  

16 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);  

1 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели) 

 

3.2. Община Борино: 

 

Номер на СИК Брой членове 

СИК 220500001 9 

СИК 220500002 9 

СИК 220500003 9 

СИК 220500004 7 

СИК 220500005 7 

СИК 220500006 7 

СИК 220500007 7 

Общо за Община Борино: 

4 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);  

3 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели) 

 



 

3.3. Община Девин: 

Номер на СИК Брой членове 

СИК 220900001 9 

СИК 220900002 9 

СИК 220900003 9 

СИК 220900004 9 

СИК 220900005 7 

СИК 220900006 9 

СИК 220900007 9 

СИК 220900008 9 

СИК 220900009 9 

СИК 220900010 7 

СИК 220900011 7 

СИК 220900012 9 

СИК 220900013 9 

СИК 220900014 9 

СИК 220900015 7 

СИК 220900016 7 

СИК 220900017 9 

СИК 220900018 7 

СИК 220900019 9 

СИК 220900020 7 

СИК 220900021 7 

СИК 220900022 7 

Общо за Община Девин:  

9 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);  

13 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели) 

 

3.4. Община Доспат: 

 

Номер на СИК Брой членове 



СИК 221000001 9 

СИК 221000002 9 

СИК 221000003 9 

СИК 221000004 9 

СИК 221000005 9 

СИК 221000006 9 

СИК 221000007 7 

СИК 221000008 9 

СИК 221000009 7 

СИК 221000010 9 

СИК 221000011 9 

СИК 221000012 9 

Общо за Община Доспат:  

2 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);  

10 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели) 

 

3.5. Община Златоград: 

 

Номер на СИК Брой членове 

СИК 221100001 9 

СИК 221100002 7 

СИК 221100003 7 

СИК 221100004 9 

СИК 221100005 9 

СИК 221100006 9 

СИК 221100007 9 

СИК 221100008 9 

СИК 221100009 9 



СИК 221100010 7 

СИК 221100011 7 

СИК 221100012 7 

СИК 221100013 7 

СИК 221100014 9 

СИК 221100015 7 

СИК 221100016 7 

СИК 221100017 7 

СИК 221100018 7 

СИК 221100019 9 

СИК 221100020 9 

СИК 221100021 9 

Общо за Община Златоград:  

10 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);  

11 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели) 

 

3.6. Община Мадан: 

 

Номер на СИК Брой членове 

СИК 221600001 9 

СИК 221600002 9 

СИК 221600003 9 

СИК 221600004 7 

СИК 221600005 7 

СИК 221600006 9 

СИК 221600007 9 

СИК 221600008 7 

СИК 221600009 7 



СИК 221600010 7 

СИК 221600011 7 

СИК 221600012 7 

СИК 221600013 7 

СИК 221600014 7 

СИК 221600015 7 

СИК 221600016 7 

СИК 221600017 7 

СИК 221600018 9 

СИК 221600019 7 

СИК 221600020 7 

СИК 221600021 7 

СИК 221600022 7 

СИК 221600023 7 

СИК 221600024 7 

СИК 221600025 7 

СИК 221600026 7 

СИК 221600027 7 

СИК 221600028 7 

СИК 221600029 7 

СИК 221600030 7 

СИК 221600031 7 

СИК 221600032 7 

СИК 221600033 7 

СИК 221600034 7 

СИК 221600035 7 



Общо за Община Мадан:  

29 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели); 

6 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели) 

 

3.7. Община Неделино: 

Номер на СИК Брой членове 

СИК 221800001 9 

СИК 221800002 9 

СИК 221800003 9 

СИК 221800004 9 

СИК 221800005 9 

СИК 221800006 9 

СИК 221800007 7 

СИК 221800008 7 

СИК 221800009 7 

СИК 221800010 7 

СИК 221800011 7 

СИК 221800012 7 

СИК 221800013 7 

СИК 221800014 7 

СИК 221800015 7 

СИК 221800016 7 

СИК 221800017 7 

СИК 221800018 7 

СИК 221800019 7 

СИК 221800020 7 

СИК 221800021 7 



СИК 221800022 7 

Общо за Община Неделино:  

16 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели); 

6 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели) 

 

3.7. 3.8.Община Рудозем: 

 

Номер на СИК Брой членове 

СИК 222700001 9 

СИК 222700002 9 

СИК 222700003 7 

СИК 222700004 7 

СИК 222700005 7 

СИК 222700006 9 

СИК 222700007 7 

СИК 222700008 7 

СИК 222700009 7 

СИК 222700010 7 

СИК 222700011 9 

СИК 222700012 9 

СИК 222700013 9 

СИК 222700014 7 

СИК 222700015 7 

СИК 222700016 7 

СИК 222700017 7 

СИК 222700018 7 

СИК 222700019 7 

СИК 222700020 7 



СИК 222700021 7 

СИК 222700022 7 

СИК 222700023 7 

СИК 222700024 7 

СИК 222700025 7 

Общо за Община Рудозем:  

19 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели); 

6 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели) 

 

3.9.Община Смолян: 

 

Номер на СИК Брой членове 

СИК 223100001 9 

СИК 223100002 9 

СИК 223100003 9 

СИК 223100004 7 

СИК 223100005 9 

СИК 223100006 9 

СИК 223100007 7 

СИК 223100008 9 

СИК 223100009 9 

СИК 223100010 9 

СИК 223100011 9 

СИК 223100012 9 

СИК 223100013 9 

СИК 223100014 9 

СИК 223100015 9 

СИК 223100016 9 



СИК 223100017 9 

СИК 223100018 9 

СИК 223100019 9 

СИК 223100020 9 

СИК 223100021 9 

СИК 223100022 9 

СИК 223100023 9 

СИК 223100024 9 

СИК 223100025 9 

СИК 223100026 9 

СИК 223100027 9 

СИК 223100028 9 

СИК 223100029 9 

СИК 223100030 9 

СИК 223100031 9 

СИК 223100032 9 

СИК 223100033 9 

СИК 223100034 9 

СИК 223100035 9 

СИК 223100036 7 

СИК 223100037 9 

СИК 223100038 7 

СИК 223100039 9 

СИК 223100040 9 

СИК 223100041 7 

СИК 223100042 7 



СИК 223100043 7 

СИК 223100044 7 

СИК 223100045 7 

СИК 223100046 9 

СИК 223100047 7 

СИК 223100048 7 

СИК 223100049 7 

СИК 223100050 7 

СИК 223100051 7 

СИК 223100052 7 

СИК 223100053 7 

СИК 223100054 7 

СИК 223100055 7 

СИК 223100056 7 

СИК 223100057 7 

СИК 223100058 7 

СИК 223100059 9 

СИК 223100060 7 

СИК 223100061 7 

СИК 223100062 7 

СИК 223100063 7 

СИК 223100064 7 

СИК 223100065 7 

СИК 223100066 7 

СИК 223100067 7 

СИК 223100068 7 



СИК 223100069 9 

СИК 223100070 9 

СИК 223100071 7 

СИК 223100072 7 

СИК 223100073 7 

СИК 223100074 7 

СИК 223100075 7 

СИК 223100076 7 

СИК 223100077 7 

СИК 223100078 7 

СИК 223100079 7 

СИК 223100080 7 

СИК 223100081 7 

СИК 223100082 7 

СИК 223100083 7 

СИК 223100084 7 

СИК 223100085 7 

СИК 223100086 7 

СИК 223100087 7 

СИК 223100088 7 

Общо за Община Смолян:  

48 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели); 

40 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели) 

  

3.10. Община Чепеларе: 

Номер на СИК Брой членове 

СИК 223800001 9 



СИК 223800002 9 

СИК 223800003 9 

СИК 223800004 9 

СИК 223800005 9 

СИК 223800006 9 

СИК 223800007 7 

СИК 223800008 7 

СИК 223800009 7 

СИК 223800010 7 

СИК 223800011 7 

СИК 223800012 7 

СИК 223800013 7 

СИК 223800014 7 

СИК 223800015 7 

СИК 223800016 7 

 

Общо за Община Чепеларе:  

10 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели); 

6 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели) 

 

4. Определя състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на 

територията на на изборен район на РИК 22 - Смолян, както следва: 

  

4.1. Община Баните 

  

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно ръководство Членове 

КП ГЕРБ-СДС 31 16 15 

ПП ИТН 21 11 10 



КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 18 9 9 

ПП ДПС 17 6 11 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 17 6 11 

КП ИСМВ 17 3 14 

Общо 121 51 70 

  

4.2. Община Борино 

  

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно ръководство Членове 

КП ГЕРБ-СДС 15 7 8 

ПП ИТН 10 4 6 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 9 4 5 

ПП ДПС 7 3 4 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 7 2 5 

КП ИСМВ 7 1 6 

Общо 55 21 34 

  

4.3. Община Девин 

  

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно ръководство Членове 

КП ГЕРБ-СДС 50 21 29 

ПП ИТН 34 14 20 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 29 12 17 

ПП ДПС 23 8 15 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 22 7 15 

КП ИСМВ 22 4 18 

Общо 180 66 114 



  

4.4. Община Доспат 

  

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно ръководство Членове 

КП ГЕРБ-СДС 30 11 19 

ПП ИТН 20 8 12 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 17 6 11 

ПП ДПС 13 5 8 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 12 4 8 

КП ИСМВ 12 2 10 

Общо 104 36 68 

  

4.5. Община Златоград 

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно ръководство Членове 

КП ГЕРБ-СДС 47 20 27 

ПП ИТН 32 13 19 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 27 11 16 

ПП ДПС 21 8 13 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 21 7 14 

КП ИСМВ 21 4 17 

Общо 169 63 106 

  

4.6. Община Мадан 

  

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно ръководство Членове 

КП ГЕРБ-СДС 67 33 34 

ПП ИТН 46 22 24 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 39 19 20 

ПП ДПС 35 13 22 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 35 12 23 

КП ИСМВ 35 6 29 



Общо 257 105 152 

  

4.7. Община Неделино 

   

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно ръководство Членове 

КП ГЕРБ-СДС 44 21 23 

ПП ИТН 30 14 16 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 26 12 14 

ПП ДПС 22 8 14 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 22 7 15 

КП ИСМВ 22 4 18 

Общо 166 66 100 

  

 4.8. Община Рудозем 

  Партия/Коалиция Общ брой места Секционно ръководство Членове 

КП ГЕРБ-СДС 50 23 27 

ПП ИТН 34 16 18 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 28 14 14 

ПП ДПС 25 9 16 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 25 9 16 

КП ИСМВ 25 4 21 

Общо 187 75 112 

 

4.9. Община Смолян 

  Партия/Коалиция Общ брой места Секционно ръководство Членове 

КП ГЕРБ-СДС 191 83 108 

ПП ИТН 130 56 74 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 109 47 62 

ПП ДПС 90 33 57 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 88 30 58 

КП ИСМВ 88 15 73 



Общо 696 264 432 

 

4.10. Община Чепеларе 

   

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно ръководство Членове 

КП ГЕРБ-СДС 34 15 19 

ПП ИТН 23 10 13 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 19 9 10 

ПП ДПС 16 6 10 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 16 5 11 

КП ИСМВ 16 3 13 

Общо 124 48 76 

 

4.11. Общо за изборен 

район на РИК 22 - Смолян 

   

Партия/Коалиция Общ брой места Секционно ръководство Членове 

КП ГЕРБ-СДС 559 250 309 

ПП ИТН 380 168 212 

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 321 143 178 

ПП ДПС 269 99 170 

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ 265 89 176 

КП ИСМВ 265 46 219 

Общо 2059 795 1264 

 

5. При консултациите, провеждани в общините за разпределение на местата в СИК, 

следва стриктно да се спазва Методическите указания за определяне съставите на СИК 

на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (без съставите на ПСИК) 

6. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. 

Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща 

партия или коалиция. 

Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок 

до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

 

 



Гласували, както следва:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По точка пета след кратко обсъждане, ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на 

евентуалните подвижни секционни избирателни комисии в Двадесет и втори район – 

Смолян за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 

11 юли 2021 г. РИК – Смолян 

 

РЕШИ: 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 9, ал. 6, чл.89, ал. 2, чл. 90 и чл. 92 ИК, чл. 

95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и 

Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия в Двадесет и 

втори район – Смолян 

РЕШИ: 

Броят на членовете на всяка от евентуалните подвижни секционни избирателни комисии 

(ПСИК), както и този в секциите в лечебни заведения, домове за стари хора и други 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги, за произвеждане на 

изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., които секции 

се откриват по реда, при условията и сроковете на Изборния кодекс, да бъде от 7 членове 

- включително председател, заместник-председател, секретар и членове. 

           Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия 

в срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

 

 

 

 

Николай Захариев Шехов 

Златко Славчев Карамучев 

Костадин Димитров Чаталбашев 

Симеон Атанасов Велинов 

Малинка Минчева Кордова 

Десислава Данаилова Балевска 

Мария Ангелова Петкова 

Соня Стоянова Коджебашева 

Маргарита Георгиева Солакова 

Таня Радоева Кьорова 

Мария Недялкова Хаджидиева 



Гласували, както следва:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По точка шеста след кратко обсъждане, ОТНОСНО: Реда за образуване на секции за 

гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите 

за народни представители на 11 юли 2021г. 

 

РЕШИ: 

На основание чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 72, ал. 1, т. 1 и 4, чл. 89, ал. 2 и чл. 90 от Изборния 

кодекс и Решение № 2117-НС от 22 февруари 2021 г. на Централната избирателна 

комисия 

РЕШИ: 

I. Право на гласуване с подвижна избирателна кутия: 

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да 

напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение и избирателите, 

поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за 

здравето. 

Това решение определя реда за образуване само на секции за гласуване на избиратели с 

трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г. 

Редът за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна 

карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна 

избирателна кутия се определя с отделно решение на Централната избирателна комисия. 

Николай Захариев Шехов 

Златко Славчев Карамучев 

Костадин Димитров Чаталбашев 

Симеон Атанасов Велинов 

Малинка Минчева Кордова 

Десислава Данаилова Балевска 

Мария Ангелова Петкова 

Соня Стоянова Коджебашева 

Маргарита Георгиева Солакова 

Таня Радоева Кьорова 

Мария Недялкова Хаджидиева 



Избирателите с трайни увреждания и избирателите, поставени под задължителна 

карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с 

подвижна избирателна кутия, извършват това в отделни секции за гласуване с подвижна 

избирателна кутия. 

Не се допуска избирател с трайни увреждания, който отговаря на изискванията за 

гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласува в секция за гласуване с подвижна 

избирателна кутия, предназначена за избиратели, поставени под задължителна 

карантина или изолация, или обратното. 

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна 

избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция 

за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той 

гласува във втория вид секция. 

IІ. Ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия: 

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2 се образуват на територията 

на всяко населено място, ако до 25 юни 2021 г. (15 дни преди изборния ден) има подадени 

не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа) от избиратели 

с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в 

изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им съответно настоящ адрес 

(в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по 

настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място. 

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия 

(Приложение № 14-НС от изборните книжа) се подава до кмета на 

общината/района/кметството/кметския наместник. 

Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице 

или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през 

интернет страницата на общината/района. 

Към заявлението за гласуване в секция по т. 2 се прилагат копие от документи от ТЕЛК, 

НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че 

заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да 

напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго 

помощно средство. 

Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна 

кутия в секция по т. 2 се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК /Общинска 

администрация/ въз основа на представените медицински документи. 

Когато до 25 юни 2021 г. за секция по т. 2 са подадени не по-малко от 10 заявления 

(Приложение № 14-НС от изборните книжа) от лица, които отговарят на изискванията 

на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок 

уведомява РИК за броя на подадените заявления. 

РИК със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна 

кутия. 

Кметът на общината със заповед, издадена не по късно от 25 юни 2021 г., образува секции 

за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2, утвърждава номерата им и определя 

обхвата им, както и насрочва (определя дата, място и час) за консултации (ако вече не са 



проведени такива едновременно с консултациите за състави на СИК) за състава на 

ПСИК. 

Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се 

публикува на интернет страницата на общината. 

Когато на територията на една община има няколко населени места, отделни секции по 

т. 2 за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват за всяко населено място, ако 

има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване в секция по т. 2 от избиратели с 

постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в 

случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им 

адрес). 

Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не 

по-малко от 10 заявления за секция по т. 2, но недостатъчно за образуване на секция за 

всяко едно от населените места, се образува секция по т. 2 за територията на общината. 

ІII. Териториален обхват на секция с подвижна избирателна кутия 

 Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2 може да обхваща 

територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината. 

  IV. Назначаване състав на ПСИК Назначаване състав на ПСИК 

         13.Броят на членовете на ПСИК за секции по т. 2 е не по-малък от петима членове. 

         14. Когато консултации за ПСИК по т. 2 не са проведени едновременно с 

консултациите за назначаването на СИК, същите се провеждат при кмета на общината 

по реда за провеждане на консултации за назначаване на секционни избирателни 

комисии не по-късно от 22 юни 2021 г. (18 дни преди изборния ден). 

        15.Предложението на кмета за състав на ПСИК по т. 2, която ще обслужва 

подвижната избирателна кутия, се прави до РИК не по-късно от 25 юни 2021 г. (15 дни 

преди изборния ден). 

        16. Районната избирателна комисия назначава ПСИК по т. 2, която ще обслужва 

подвижната избирателна кутия, не по-късно от 30 юни 2021 г. (10 дни преди изборния 

ден). 

        17. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на кмета и на партиите 

и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК. 

 V. Избирателен списък за гласуване в ПСИК. 

       18. Избирателен списък за гласуване в секция по т. 2 (Приложение № 2-НС от 

изборните книжа) се съставя от кмета на общината/района/ кметството/кметския 

наместник, когато не по-късно 05 юли 2021 г. (5 дни преди изборния ден) са подадени не 

по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 2-

НС от изборните книжа). 

       19. Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 

2 и е назначена ПСИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да 

гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срок 

не по-късно от 26 юни 2021 г. (14 дни преди изборния ден), може да подаде заявление 

(Приложение № 14-НС от изборните книжа) до кмета на 



общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 05 юли 2021 г. (5 дни 

преди изборния ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната 

избирателна кутия. 

       20. Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има 

право да гласува в секция по т. 2, се вписва в избирателния списък за гласуване с 

подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 

05 юли 2021 г. подаде заявление (Приложение № 14-НС от изборните книжа) до органа 

по чл. 23, ал. 1 ИК.  

       21. В избирателните списъци се включват имената на избирателите, които са подали 

заявления за гласуване в секция по т. 2 с подвижна избирателна кутия (Приложение №14-

НС от изборните книжа) не по-късно от 05 юли 2021 г. (5 дни преди изборния ден ). 

       22. След вписване в списъка за гласуване в секция по т. 2 с подвижна избирателна 

кутия кметът на общината/района служебно предприема действия за заличаване на 

избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им съответно настоящ 

адрес. 

       23.Дописвания в избирателния списък за гласуване в секция по т. 2 с подвижна 

избирателна кутия не се допускат след 05 юли 2021 г. (5 дни преди изборния ден), в т.ч. 

в изборния ден. 

           Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия 

в срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

 

Гласували, както следва:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Захариев Шехов 

Златко Славчев Карамучев 

Костадин Димитров Чаталбашев 

Симеон Атанасов Велинов 

Малинка Минчева Кордова 

Десислава Данаилова Балевска 

Мария Ангелова Петкова 

Соня Стоянова Коджебашева 

Маргарита Георгиева Солакова 

Таня Радоева Кьорова 

Мария Недялкова Хаджидиева 



По точка седма след кратко обсъждане, ОТНОСНО: Приемане на Инструкция за мерките 

и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и 

предоставяни от Районна избирателна комисия Двадесет и втори изборен район 

Смолянски при произвеждане на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 год. 

 

РЕШИ: 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 

на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 

2016/679”), както и при спазване на специфичните правила, установени в Закона за 

защита на личните данни и Указанията на ЦИК, Районна избирателна комисия в 

Двадесет и втори изборен район – Смолянски 

РЕШИ: 

1. Приема Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, 

събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Районна избирателна 

комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски при произвеждане на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно Приложение № 1, 

което е неразделна част от настоящото решение. 

 

Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок 

до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

 

• Приложение 1: Инструкция към Решение 

№ 17-22 46НС/28.05.2021г. на РИК – Смолян 

 

Гласували, както следва:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Захариев Шехов 

Златко Славчев Карамучев 

Костадин Димитров Чаталбашев 

Симеон Атанасов Велинов 

Малинка Минчева Кордова 

Десислава Данаилова Балевска 

Мария Ангелова Петкова 

Соня Стоянова Коджебашева 

Маргарита Георгиева Солакова 

Таня Радоева Кьорова 

Мария Недялкова Хаджидиева 



 

По точка осма след кратко обсъждане, ОТНОСНО: Утвърждаване на образци на 

указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, 

наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети 

при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както и 

Утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

 

РЕШИ: 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл.231 от Изборния кодекс и Решение № 15-НС от 

15.05.2021г. на ЦИК и Решение № 16-НС от 15.05.2021г. на ЦИК, Районна избирателна 

комисия в Двадесет и втори район – Смолян 

 

РЕШИ: 

І. Общи положения 

1. При произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се съставят 

информационни табла. Таблата се оформят от бял картон с грамаж 200/220 г/м². 

2. Застъпниците на кандидатски листи, наблюдателите, представителите на партии, 

коалиции и инициативни комитети и анкетьорите в изборите за народни представители 

носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение 

образец. 

ІІ. Видове и размери на указателни табели и информационни табла 

3. Информационно табло на РИК 

3.1. Всяка РИК незабавно след назначаването й определя начина и мястото на обявяване 

на взетите от нея решения в сградата, в която се помещава. 

3.2. Всяка РИК оформя информационно табло на бял картон с минимални размери 100 

см в широчина и 70 см във височина и по начин, показващ предназначението му. 

4. Информационни табла и табели на СИК 

4.1. Всяка СИК съставя информационни табла в изборите за народни представители и ги 

оформя по начин, показващ предназначението им. Таблата се поставят пред изборното 

помещение и в кабината/ите за гласуване. 

4.2. Пред изборното помещение: информационни табла на СИК с минимални размери 

100 см в широчина и 70 см във височина: 

– секционната избирателна комисия обявява всички решения; 

– образец от бюлетината за гласуване; 

– табло, на което с големи букви се указва начинът на гласуване само със знак „Х“ или 

„V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят; 

– табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт се изписват имената и 

номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции; 

– табло, на което с един и същи размер, вид, формат шрифт са изписани кръгчета с 

поредния номер на кандидата в листата, с който е регистриран в РИК с указание за 

начина на гласуване с преференция за избрания от него кандидат от избраната листа на 

партия или коалиция със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят; 



– телефоните за връзка и подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния прокурор; 

– телефони за връзка с РИК. 

4.3. В кабината/ите за гласуване: 

– табло, на което с големи букви се указва начинът на гласуване само със знак „Х“ или 

„V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят; 

– табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт се изписват имената и 

номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции; 

– табло, на което с един и същи размер, вид, формат шрифт са изписани кръгчета с 

поредния номер на кандидата в листата, с който е регистриран в РИК с указание за 

начина на гласуване с преференция за избрания от него кандидат от избраната листа на 

партия или коалиция със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят; 

4.4. В случай че размерите на таблото са недостатъчни за обявяване на необходимата 

информация при произвеждане на изборите за народни представители, СИК оформя 

допълнително табло или табло с по-големи размери, което да побере информацията. 

5. Указателни табели 

5.1. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се изписват номерата на секциите 

в сградата, а когато сградата е с повече от един етаж и на етажите има секции, се посочват 

номерата на секциите и етажът, на който се намират. 

5.2. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с минимални размери в 

широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4) с номерата и местонахождението на 

секциите на съответния етаж. 

5.3. Пред всяка секция се поставя указателна табела с минимални размери в широчина 

20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на секцията и 

отдолу – административните адреси от населеното място, които обхваща секцията. 

5.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други 

обозначителни знаци, които да насочат избирателите с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването към секцията за гласуване на избиратели с увредено 

зрение или със затруднения в придвижването. Табелата на входа е от бял картон с 

размери в широчина 50 см и във височина 30 см. 

5.5. Непосредствено пред определената с решение на РИК секция за гласуване на 

избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се поставя табела с 

минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се 

отбелязва допълнителното предназначение на секцията. 

III. Образци на отличителни знаци на застъпници на кандидатски листи, 

наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети 

6. При произвеждане на изборите за народни представители застъпниците на 

кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят 

обозначителни знаци – бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа 

се поставя  информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни 

букви с черен цвят е изписано „ЗАСТЪПНИК“. 

7. При произвеждане на изборите за народни представители наблюдателите в изборния 

ден носят обозначителни знаци – бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. 

В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с 

главни букви с черен цвят е изписано „НАБЛЮДАТЕЛ“. 

8. При произвеждане на изборите за народни представители анкетьорите са длъжни да 

носят в изборния ден обозначителни знаци, бадж с рамери в широчина 90 мм и 55 мм във 



височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, 

на която с главни букви с черен цвят е изписано „АНКЕТЬОР“. 

9. При произвеждане на изборите за народни представители представителите на партии, 

коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, с 

размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна 

табела (Приложение № 2) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано 

„ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРТИЯ“, „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ“ и 

„ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ“. 

10. Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи, анкетьорите в случаите на чл. 

431 ИК и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които носят 

отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от 

избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може 

да се оспорва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно. 

Решението на РИК не подлежи на обжалване. 

IV.  Утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в 

изборния ден в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

11. Утвърждава образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден, 

както следва: 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 2021 г. 

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 

  

  

  

  НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 2021 г. 

  

  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК 

  

 НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 2021 г. 

  

  

 

СЕКРЕТАР на СИК 

  

  НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 2021 г. 

  

  

 

ЧЛЕН на СИК 

 

 12. За подвижните секционни избирателни комисии в отличителния знак се изписва 

„ПСИК“ вместо „СИК“. 

 

Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок 

до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

• Приложение 1 

• Приложение 2 

 



Гласували, както следва:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По точка девета след кратко обсъждане, ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на 

членове, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място съгласно Решение 

№ 10-НС от 13.05.2021г. на ЦИК. 

 

РЕШИ: 

На основание чл.68, чл.72, ал.1, т.1 от ИК и Решение №10 - НС от 13.05.2021г. на 

ЦИК. Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район - Смолян 

РЕШИ: 

За времето по т. 9 от Решение 10 - НС от 13.05.2021г. на ЦИК - от 22 май 2021г. 

до 25 юли 2021 г. /до 14 дни включително от произвеждане на изборите/, разходите за 

пътуване на членовете на районните избирателни комисии, чиито постоянен и настоящ 

адрес не са в населеното място, където се провеждат заседанията и дежурствата на 

районната избирателна комисия, се заплащат от държавния бюджет срещу представяне 

на разходооправдателен документ и при спазване на действащите правила и нормативи. 

Утвърждава списък, на членове, както следва: 

• Росица Станимирова Чакърова – секретар на РИК Смолян. 

• Мария Ангелова Петкова – член на РИК – Смолян. 

Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок 

до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

Препис от настоящето решение да бъде предоставено на Областния Управител на 

Областна администрация – Смолян за сведение и изпълнение. 

Николай Захариев Шехов 

Златко Славчев Карамучев 

Костадин Димитров Чаталбашев 

Симеон Атанасов Велинов 

Малинка Минчева Кордова 

Десислава Данаилова Балевска 

Мария Ангелова Петкова 

Соня Стоянова Коджебашева 

Маргарита Георгиева Солакова 

Таня Радоева Кьорова 

Мария Недялкова Хаджидиева 



 

Гласували, както следва:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По точка десета след кратко обсъждане, ОТНОСНО: Утвърждаване на единен образец 

на форма за предоставяне на данни за съставите на СИК от кметовете на общини в 

Двадесет и втори район – Смолян до Районна избирателна комисия - Смолян, след 

проведените консултации с политическите партии и коалиции. 

РЕШИ: 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка с ал.4 и чл. 91, ал. 8 и ал. 9 от Изборния кодекс, 

Районната избирателна комисия Двадесет и втори район – Смолян 

Р Е Ш И : 

1. Утвърждава единен образец на таблица съдържаща информация за съставите на 

СИК, представляващо Приложение №1 към настоящето решение, в което да бъде 

оформено писменото предложение на кметовете на общини за състав и резервни 

членове на секционните избирателни комисии. 

           Предложението съдържа: пореден номер на член на СИК; общината; номера на 

секцията; населено място на секцията; име-презиме-фамилия; ЕГН; длъжност в 

комисията; наименованието на партията или коалицията, която го предлага; образование 

и телефон на предложеното лице. 

2. С оглед задължението на РИК за незабавно публикуване на решенията на 

интернет страницата на комисията, общините, едновременно с документите на 

хартиен носител от проведените консултации при кмета на съответната община, 

представят в РИК – Смолян, Приложение №1, попълнено в електронен вид на 

електронна поща  rik22@cik.bg . 

3. Утвърденият с настоящото решение образец – Приложение №1, да бъде изпратен 

незабавно след приемането му на електронните пощи на всички общини на 

територията на Двадесет и втори избирателен район – Смолян. 
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4. За резервните членове се попълва и представя отделна Таблица (Приложение 

№1). 

5. При последващи промени в съставите на СИК следва да се попълва и представя 

нова отделна таблица (Приложение №1). 

6. На определените състави на СИК, кметовете на общини следва да изготвят 

поименни списъци на всички желаещи от предложените членове (включително и 

резервните) за ваксиниране срещу Covid-19 и да ги предоставят на Регионална 

здравна инспекция – Смолян. 

Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок 

до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

• Приложение 1 

 

Гласували, както следва:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По точка единадесетта след кратко обсъждане, ОТНОСНО: Изменение на т.6 от Решение 

№ 11-22 46НС от 25.05.2021г. на РИК – Смолян 

РЕШИ: 

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

Двадесет и втори район – Смолян 

РЕШИ: 

Изменя т.6 от Решение № 11-22 46НС от 25.05.2021г. на РИК – Смолян:  

• вместо, както е досега: 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 

• се приема, както следва: Преди напускане на помещението дежурните членове на 

РИК поставят печата на комисията, електронния подпис и външния твърд диска с 
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инвентарен номер 112 в поместената на помещението по т.1 метална каса, след 

което да я заключат и ключа от същата наред с ключът от помещението по т.1 да 

се предава на дежурния служител по охраната към Областна администрация – 

Смолян в запечатан плик, отбелязан предварително с печата на РИК - Смолян. 

 

Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок 

до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

 

Гласували, както следва:  
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