
 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

№ 4 

Смолян, 04 юни 2021г. 

 

Днес 04 юни 2021 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №115, в 

сградата на Областна администрация – Смолян. 

На заседанието присъстват 10 члена, в съответствие със законоустановения кворум 

съгласно чл.70, ал.3 от Изборния кодекс: 

 

 

Отсъстват: Димитър Стоянов Марев, Маргарита Георгиева Солакова, Таня Радоева 

Кьорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 Мария Недялкова Хаджидиева  



Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

 

1. Отмяна на Решение № 17-22 46НС от 28.05.2021г. на РИК – Смолян  

2. Изменение Решение № 10-22 46НС от 25.05.2021г. на РИК – Смолян  

3. Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „БРИГАДА” за 

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

4. Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „СВОБОДА” за 

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

5. Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ” за 

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

6. Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „ПРЯКА 

ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за народни представители на 11 юли 

2021г. 

7. Разни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По точка първа след кратко обсъждане ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 17-22 46НС 

от 28.05.2021г. на РИК – Смолян. 

РЕШИ: 

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

комисия Двадесет и втори район – Смолян 

 

РЕШИ: 

 

Отменя Решение № 17-22 46НС от 28.05.2021г. на РИК – Смолян, поради наличие на  

допуснати фактически и технически грешки. 

 

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 втора след кратко обсъждане ОТНОСНО: Изменение Решение № 10-22 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: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев „ЗА“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „ЗА“ 

 Малинка Минчева Кордова „ЗА“ 

 Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Мария Ангелова Петкова „ЗА“ 

 Соня Стоянова Коджебашева „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



 

Изменя Решение № 10-22 46НС от 25.05.2021г. на РИК – Смолян, както следва: 

• вместо, както е досега: „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. 

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

свиква извънредни заседания.” 

 

• се приема, както следва: „Районната избирателна комисия - Смолян ще заседава 

в дните Понеделник и Четвъртък, от 17.30 часа, на следния административен адрес: 

гр. Смолян, бул. „България“ 14, в сградата на Областна администрация - Смолян, етаж 

1, зала 115. 

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

свиква извънредни заседания.” 

 

Гласували, както следва: 

 

 

По точка трета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 

на политическа партия „БРИГАДА” за участие в изборите за народни представители на 

11 юли 2021г. 

РЕШИ: 

На основание чл.72, ал.1, т.8, чл.255 и чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 118-

НС/25.05.2021г. и Решение № 134-НС/26.05.2021г. на Централна избирателна комисия и 

Решение № 6 – 22 46НС/25.05.2021 год. на Районната избирателна комисия – Смолян 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев „ЗА“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „ЗА“ 

 Малинка Минчева Кордова „ЗА“ 

 Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Мария Ангелова Петкова „ЗА“ 

 Соня Стоянова Коджебашева „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



РЕШИ: 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на партия „БРИГАДА” за участие 

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

Във водения от РИК-Смолян регистър на кандидатските листи за участие в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021г. е постъпило в 16:40 часа Предложение с вх. № 

1 от 03.06.2021г. за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

представители при произвеждане на изборите на 11 юли 2021 год. от политическа партия 

„БРИГАДА“, подписано от Арбен Ефремов Хавальов в качеството му на председател и 

представляващ партията, чрез пълномощника си Александър Станимиров Марковски  

            Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния 

кодекс, а именно: 

• Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК от партия за регистрация на кандидатска 

листа за народни представители  в изборите на 11 юли 2021 год. (Приложение № 64-НС 

от изборните книжа) - 1/един/ брой. 

• Заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите, че са съгласни 

да бъдат регистрирани от предложилата ги партия и че отговарят на условията по чл. 65, 

ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 и 4 ИК, както и че 

отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа) 

- 1/един/ брой; 

• Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК от лицето, упълномощено да представлява 

партията пред РИК - Смолян - 1/един/ брой. 

Политическа партия „БРИГАДА ” е регистрирана за участие в избори за народни 

представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 134-НС/26.05.2021г на ЦИК. 

След извършена проверка на представените документи, както и на съответствието на 

данните за кандидата, вписан в направеното предложение и в техническия носител, се 

установи, че са спазени изискванията за регистрация на кандидатската листа и че същите 

отговарят на особените изисквания на чл.255, ал. 1, т. 1, т.3, т.6 от Изборния кодекс. 

С оглед на горепосоченото и на основание чл.72, ал.1, т.8, чл.255 и чл.258, ал.1 от 

Изборния кодекс, Решение № 118-НС/25.05.2021г. и Решение № 134-НС/26.05.2021г. на 

Централна избирателна комисия и Решение № 6 – 22 46НС/25.05.2021 год. на Районната 

избирателна комисия - Смолян 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия 

„БРИГАДА“  за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. 

2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

68-НС от изборните книжа) следния кандидат: 

 № по ред Трите имена ЕГН 

1. Гюлфие Сафидинова Имамова ********** 



 

 

3. ИЗДАВА удостоверение за регистрация на посочения по-горе кандидат по 

образец (Приложение № 70-НС от изборните книжа). 

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 четвърта след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска 

листа на политическа партия „СВОБОДА” за участие в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021г. 

РЕШИ: 

На основание чл.72, ал.1, т.8, чл.254, ал.3, чл.255 и чл.258, ал.1 и 2 от Изборния кодекс, 

Решение № 118-НС/25.05.2021г. и Решение № 118-НС/25.05.2021г. и Решение № 139-

НС/26.05.2021г. на Централна избирателна комисия и Решение № 6 – 22 46НС/25.05.2021 

год. на Районната избирателна комисия - Смолян 

РЕШИ: 

Във водения от РИК-Смолян регистър на кандидатските листи за участие в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021г. е постъпило в 16:59 часа Предложение с вх. 

№  2 от 03.06.2021г. за регистриране на кандидатска листа на кандидатите за народни 

представители при произвеждане на изборите на 11 юли 2021 год. от политическа партия 

„СВОБОДА“, подписано от Атанас Георгиев Танев, упълномощен от Владимир 

Чавдаров Симеонов в качеството му на  председател и представляващ партията. 

Гласували, както следва: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев „ЗА“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „ЗА“ 

 Малинка Минчева Кордова „ЗА“ 

 Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Мария Ангелова Петкова „ЗА“ 

 Соня Стоянова Коджебашева „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



            Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния 

кодекс, а именно: 

• Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК от партия за регистрация на кандидатска 

листа за народни представители  в изборите на 11 юли 2021 год. (Приложение № 64-НС 

от изборните книжа) - 1/един/ брой. 

• Заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от кандидатите, че са съгласни 

да бъдат регистрирани от предложилата ги партия и че отговарят на условията по чл. 65, 

ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 и 4 ИК, както и че 

отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа) 

– 2 /броя/ брой; 

• Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК от лицето, упълномощено да представлява 

партията пред РИК - Смолян - 2/два/ броя. 

 

След направена справка е установено несъответствие, изразяващо се в това, че кандидата 

Огнян Николаев Симеонов е регистриран в повече от два многомандатни изборни 

района, при което се направиха постъпления за незабавни указания, съгласно чл.258, ал.2 

от Изборния кодекс, вследствие на което постъпи писмо с вх. №36/04.06.21г., от 

упълномощен представител на партията, удостоверяващо допусната тяхна грешка и  

искане кандидатът посочен под номер 1 в депозираното Приложение № 64-НС от 

изборните книжа, да отпадне, а като предложение за регистриране на листа да остане 

само единият кандидат посочен под номер 2, в случая: Галин Свиленов Атанасов. 

Политическа партия „СВОБОДА” е регистрирана за участие в избори за народни 

представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 139-НС/26.05.2021г на ЦИК. 

След извършена проверка на първоначално и впоследствие представените документи, 

както и на съответствието на данните за кандидата, вписан в направеното предложение 

и в техническия носител, се установи, че са спазени изискванията за регистрация на 

кандидатската листа и че същите отговарят на особените изисквания на чл.255, ал. 1, т. 

1, т.3, т.6 от Изборния кодекс. 

С оглед на горепосоченото и на основание чл.72, ал.1, т.8, чл.254, ал.3, чл.255 и чл.258, 

ал.1 и 2 от Изборния кодекс, Решение № 118-НС/25.05.2021г. и Решение № 139-

НС/26.05.2021г. на Централна избирателна комисия и Решение № 6 – 22 46НС/25.05.2021 

год. на Районната избирателна комисия - Смолян 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия 

„СВОБОДА“  за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. 

2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

68-НС от изборните книжа) следния кандидат: 

 № по ред Трите имена ЕГН 

1. Галин Свиленов Атанасов ********** 

 

 



3. ИЗДАВА удостоверение за регистрация на посочения по-горе кандидат по 

образец (Приложение № 70-НС от изборните книжа). 

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: Регистриране на кандидатска листа на 

политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ” за участие в изборите за народни представители 

на 11 юли 2021г. 

РЕШИ: 

На основание чл.72, ал.1, т.8, чл.255 и чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 118-

НС/25.05.2021г. и Решение № 133-НС/26.05.2021г. на Централна избирателна комисия и 

Решение № 6 – 22 46НС/25.05.2021 год. на Районната избирателна комисия – Смолян 

РЕШИ: 

Във водения от РИК-Смолян регистър на кандидатските листи за участие в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021г. е постъпило в 12:30 часа 

Предложение с вх. № 3 от 04.06.2021г. за регистриране на кандидатска листа на 

кандидатите за народни представители при произвеждане на изборите на 11 юли 2021 

год. от политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”, подписано от Ангел Жеков Георгиев, 

упълномощен от Костадин Тодоров Костадинов в качеството му на председател и 

представляващ партията „ВЪЗРАЖДАНЕ”. 

 

Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния 

кодекс, а именно: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев „ЗА“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „ЗА“ 

 Малинка Минчева Кордова „ЗА“ 

 Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Мария Ангелова Петкова „ЗА“ 

 Соня Стоянова Коджебашева „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



• Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК от партия за регистрация на кандидатска 

листа за народни представители  в изборите на 11 юли 2021 год. (Приложение № 64-НС 

от изборните книжа) – 1 /един/ брой. 

• Заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите, че са съгласни 

да бъдат регистрирани от предложилата ги партия и че отговарят на условията по чл. 65, 

ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 и 4 от ИК, както и че 

отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа) 

– 8 /осем/ брой; 

• Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК от лицето, упълномощено да представлява 

партията пред РИК – Смолян – 1/един/ брой.   

Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ” е регистрирана за участие в избори за народни 

представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 133-НС/26.05.2021г на ЦИК. 

След извършена проверка на представените документи, както и на съответствието 

на данните за кандидата, вписан в направеното предложение и в техническия носител, се 

установи, че са спазени изискванията за регистрация на кандидатската листа и че същите 

отговарят на особените изисквания на чл.255, ал. 1, т. 1, т.3, т.6 от Изборния кодекс. 

С оглед на горепосоченото и на основание чл.72, ал.1, т.8, чл.255 и чл.258, ал.1 от 

Изборния кодекс, Решение № 118-НС/25.05.2021г. и Решение № 133-НС/26.05.2021г. на 

Централна избирателна комисия и Решение № 6 – 22 46НС/25.05.2021 год. на Районната 

избирателна комисия - Смолян 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия 

„ВЪЗРАЖДАНЕ” за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021г. 

2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

68-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

1. Ангел Жеков Георгиев ********** 

2. Емил Янков Янков ********** 

3. Андрей Кузманов Сираков ********** 

4 Ивайло Георгиев Димитров ********** 

5. Димитър Георгиев Мадански ********** 

6. Спаска Благоева Стоева ********** 

7. Елена Анастасова Стоева ********** 

8. Румяна Иванова Димитрова ********** 



 

 

3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по 

образец (Приложение № 70-НС от изборните книжа). 

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 шеста след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 

на политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021г. 

РЕШИ: 

На основание чл.72, ал.1, т.8, чл.255 и чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 118-

НС/25.05.2021г. и Решение № 137-НС/26.05.2021г. на Централна избирателна комисия и 

Решение № 6 – 22 46НС/25.05.2021 год. на Районната избирателна комисия – Смолян 

РЕШИ: 

Във водения от РИК-Смолян регистър на кандидатските листи за участие в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021г. е постъпило в 16:35 часа 

Предложение с вх. № 4 от 04.06.2021г. за регистриране на кандидатска листа на 

кандидатите за народни представители при произвеждане на изборите на 11 юли 2021 

год. от политическа партия  „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, подписано от Петър Николаев 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев „ЗА“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „ЗА“ 

 Малинка Минчева Кордова „ЗА“ 

 Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Мария Ангелова Петкова „ЗА“ 

 Соня Стоянова Коджебашева „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



Клисаров в качеството му на председател и представляващ партия „ПРЯКА 

ДЕМОКРАЦИЯ“. 

 

Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния 

кодекс, а именно: 

 

• Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК от партия за регистрация на кандидатска 

листа за народни представители  в изборите на 11 юли 2021 год. (Приложение № 64-НС 

от изборните книжа) – 1 /един/ брой. 

• Заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидата, че е съгласен 

да бъдат регистриран от предложилата го партия и че отговаря на условията по чл. 65, 

ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 и 4 от ИК, както и че 

отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа) 

– 1 /един/ брой; 

 

Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие в избори за народни 

представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 137-НС/26.05.2021г на ЦИК. 

 

След извършена проверка на представените документи, както и на съответствието 

на данните за кандидата, вписан в направеното предложение и в техническия носител, се 

установи, че са спазени изискванията за регистрация на кандидатската листа и че същите 

отговарят на особените изисквания на чл.255, ал. 1, т. 1, т.3 от Изборния кодекс. 

 

С оглед на горепосоченото и на основание чл.72, ал.1, т.8, чл.255 и чл.258, ал.1 от 

Изборния кодекс, Решение № 118-НС/25.05.2021г. и Решение № 137-НС/26.05.2021г. на 

Централна избирателна комисия и Решение № 6 – 22 46НС/25.05.2021 год. на Районната 

избирателна комисия - Смолян 

 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия „ПРЯКА 

ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021г. 

2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

68-НС от изборните книжа) следния кандидат: 

№ по ред Трите имена ЕГН 

1. Владимир Герчев Атанасов ********** 

 

 

3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочения по-горе кандидат по 

образец (Приложение № 70-НС от изборните книжа). 

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: 



 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ ШЕХОВ………………...................  

 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев „ЗА“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „ЗА“ 

 Малинка Минчева Кордова „ЗА“ 

 Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Мария Ангелова Петкова „ЗА“ 

 Соня Стоянова Коджебашева „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 


