
 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

№ 5 

Смолян, 07 юни 2021г. 

 

Днес 07 юни 2021 г., 17.30 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсъстващи няма!  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 дневен ред: 

 

1. Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „БТР - БЪЛГАРИЯ НА 

ТРУДА И РАЗУМА“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 

2021 г. 

2. Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за 

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

3. Регистриране на кандидатска листа на Коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – 

ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ” за участие в изборите за народни представители на 11 

юли 2021г. 

4. Регистриране на кандидатска листа на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за 

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

5. Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „ГРАЖДАНСКА 

ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за участие в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021г. 

6. Регистриране на кандидатска листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021г. 

7. Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „ПАРТИЯ НА 

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

8. Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „МИР“ за участие в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021г. 

9. Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „РЕПУБЛИКАНЦИ 

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

10. Регистриране на кандидатска листа на Коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

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

11. Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „АТАКА“ за участие 

в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. 

12. Регистриране на кандидатска листа на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И 

СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 

2021г. 

13. Назначаване на допълнителен специалист – технически сътрудник към РИК - 

Смолян  

14. Разни 

 

 

 

 

 

 



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

на политическа партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ за участие в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. : 

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

народни представители на 11 юли 2021 г. е постъпило в 12:25 часа с вх. № 5 от 05.06.2021 

г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

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

„БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“, подписано от Светозар Аргиров Събев, 

упълномощен от Георги Петков Манолов в качеството му на председател и 

представляващ партията.  

            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 на кандидати за народни представители  при произвеждане на избори 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) 

- 3/три/ броя; 

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

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

Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на политическа партия „БЪЛГАРИЯ 

НА ТРУДА И РАЗУМА“ е заведено под № 41/05.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян 

Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация. 

Политическа партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ е регистрирана за участие в 

избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 123-

НС/25.05.2021г 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 № 123-НС/25.05.2021г. 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 

„БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ 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) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 



1. Светослав Аргиров Събев ********** 

2. Радослав Георгиев Радойков ********** 

3. Вера Георгиева Маринова ********** 

 

 

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 втора след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 

на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН“ 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 10:50 часа с вх. № 6 от 06.06.2021 

г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

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

„ГЛАС НАРОДЕН“, подписано от Ивайла Минчева Стефанова, упълномощена от  

Светослав Емилов Витков в качеството му на председател и представляващ партията.  

 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“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „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 на кандидати за народни представители  при произвеждане на избори 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) 

- 3/три/ броя; 

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

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

Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на политическа партия „ГЛАС 

НАРОДЕН“ е заведено под № 42/06.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян Деловоден 

дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация. 

Политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН“ е регистрирана за участие в избори за народни 

представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 127-НС/26.05.2021 г. 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 № 127-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 „ГЛАС 

НАРОДЕН“ 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) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

1. Христо Иванов Мануков ********** 

2. Неделин Николаев Бояджиев ********** 

3. Мария Христова Мърхова ********** 

 

 

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 трета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 

на Коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ” 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 16:12 часа с вх. № 7 от 06.06.2021 

г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

представители при произвеждане на избори на 11 юли 2021 год. от Коалиция 

„БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, подписано от Кръстина 

Николова Таскова, упълномощена от Красимир Дончев Каракачанов, Веселин Найденов 

Марешки и Валери Симеонов Симеонов в качеството им на представляващи коалицията.  

            Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния 

кодекс, а именно: 

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

кандидатска листа на кандидати за народни представители  при произвеждане на избори 

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/коалиция 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) - 8/осем/ броя; 

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

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

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“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на Коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ 

ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ е заведено под № 43/06.06.2021 г. във водения от 

РИК-Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и 

документация 

Коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ е регистрирана за 

участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 

121-НС/25.05.2021 г. 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 № 121-НС/25.05.2021г. 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 Коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ 

ПАТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

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

68-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

1. Владимир Иванов Александров ********** 

2. Христо Илиев Петров ********** 

3. Васко Еньов Айвазов ********** 

4. Христо Костадинов Камишев ********** 

5. Йозджан Сали Сали ********** 

6. Николай Георгиев Симеонов ********** 

7. Аделина Борисова Николова ********** 

8. Радиана Красимирова Цонева ********** 

 

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 четвърта след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска 

листа на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 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 11:45 часа с вх. № 8 от 07.06.2021 

г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

представители при произвеждане на избори на 11 юли 2021 год. от Коалиция „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова в качеството й на представляваща 

коалицията, чрез пълномощника й Петя Димчева Михалевска.  

            Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния 

кодекс, а именно: 

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

кандидатска листа на кандидати за народни представители  при произвеждане на избори 

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/коалиция 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) - 8/осем/ броя; 

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

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

 

Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

е заведено под № 44/07.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян Деловоден дневник за 

входяща и изходяща кореспонденция и документация. 

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“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в избори за народни 

представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 142-НС/26.05.2021 г. 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 № 142-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 Коалиция „БСП ЗА 

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

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

68-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

1. Петя  Димчева  Михалевска ********** 

2. Иван  Иванов  Френкев ********** 

3. Дияна  Асенова  Чаушева ********** 

4. Владислав  Веселинов  Емирски ********** 

5. Здравка  Неденова  Кавалова ********** 

6. Стефан  Георгиев  Бадев ********** 

7. Марияна  Антонова  Методиева ********** 

8. Елвира  Недкова  Хумчева ********** 

 

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: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев „ЗА“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ 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 12:50 часа с вх. № 9 от 07.06.2021 

г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

представители при произвеждане на избори на 11 юли 2021 год. От политическа партия 

„ ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, подписано от  Атанас Георгиев 

Караджов, упълномощен от Борил Климентов Соколов в качеството му на председател 

и представляващ партията.  

            Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния 

кодекс, а именно: 

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

кандидатска листа на кандидати за народни представители  при произвеждане на избори 

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/коалиция 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) - 8/осем/ броя; 

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

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

 

Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на Политическа партия 

„ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ е заведено под № 47/07.06.2021 

г. във водения от РИК-Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция и документация. 

Политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ е 

регистрирана за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. 

с Решение № 131-НС/26.05.2021 г. на ЦИК. 

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“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



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 № 131-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 

„ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за участие в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

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

68-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

1. Анастас Георгиев Караджов ********** 

2. Емил Руменов Кундев ********** 

3. Бахтин Османов Амишев ********** 

4. Борислав Фиданов Солаков ********** 

5. Снежана Минева Дичева ********** 

6. Станислав Здравков Ратайски ********** 

7. Мария Димитрова Георгиева ********** 

8. Николай Гавраилов Чилингиров ********** 

 

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: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев „ЗА“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ 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 13:52 часа с вх. № 10 от 

07.06.2021 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

представители при произвеждане на избори на 11 юли 2021 год. от Коалиция „ГЕРБ-

СДС“, подписано от Бойко Методиев Борисов в качеството му на представляващ 

Коалицията „ГЕРБ-СДС“, чрез пълномощника му Николай Тодоров Мелемов.  

            Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния 

кодекс, а именно: 

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

кандидатска листа на кандидати за народни представители  при произвеждане на избори 

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/коалиция 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) - 8/осем/ броя; 

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

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

 

Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ е заведено 

под № 49/07.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян Деловоден дневник за входяща и 

изходяща кореспонденция и документация. 

Коалиция „ГЕРБ-СДС“  е регистрирана за участие в избори за народни представители, 

насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 135-НС/26.05.2021 г. 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. 

ЧЛЕНОВЕ: 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“ 



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 № 135-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 Коалиция „ГЕРБ-СДС“  за 

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

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

68-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

1. Даниела Анастасова Дариткова -Проданова ********** 

2. Красимир Митков Събев ********** 

3. Недялко Живков Славов ********** 

4. Владимир Мичев Солаков ********** 

5. Божидар Огнянов Шуманов ********** 

6. Иван Лазаров Кънев ********** 

7. Красимира Кънчева Генкова ********** 

8. Стоян Атанасов Кузмов ********** 

 

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: 

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“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

на политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ 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 13:54 часа с вх. № 11 от 

07.06.2021 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

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

„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“, подписано от Мариана Миткова Василева, упълномощена 

от Владимир Димитров Николов в качеството му на председател и представляващ 

партията.  

            Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния 

кодекс, а именно: 

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

кандидатска листа на кандидати за народни представители  при произвеждане на избори 

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/коалиция 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/два/ броя; 

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

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

 

Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на политическа партия „ПАРТИЯ 

НА ЗЕЛЕНИТЕ“ е заведено под № 50/07.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян 

Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация. 

Политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ е регистрирана за участие в избори за 

народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 145-НС/26.05.2021 г. 

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 № 145-НС/26.05.2021г. на 

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

избирателна комисия - Смолян 

 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: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия 

„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. 

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

68-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

1. Мариана Миткова Василева ********** 

2. Радослава Северинова 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



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

на политическа партия „МИР“ 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 14:10 часа с вх. № 12 от 

07.06.2021 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

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

„МИР“, подписано от Емануил Калинов Костов, упълномощен от Симеон Славчев 

Славчев в качеството му на председател и представляващ партията.  

            Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния 

кодекс, а именно: 

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

кандидатска листа на кандидати за народни представители  при произвеждане на избори 

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/коалиция 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) - 4/четири/ броя; 

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

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

 

Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на политическа  партия „МИР“ е 

заведено под № 51/07.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян Деловоден дневник за 

входяща и изходяща кореспонденция и документация. 

Политическа  партия „МИР“ е регистрирана за участие в избори за народни 

представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 141-НС/26.05.2021 г. 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 № 141-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 „МИР“ 

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

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

68-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

1. Ивайло Петров Манджуков ********** 



2. Емануил Калинов Добрев ********** 

3. Христо Георгиев Ямболиев ********** 

4. Екатерина Райкова Джурова ********** 

 

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 девета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 

на политическа партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ 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 14:30 часа с вх. № 13 от 

07.06.2021 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

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

„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Виктор Владимиров Серафимов 

упълномощен от Цветан Генчев Цветанов в качеството му на председател и 

представляващ партията.  

            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“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



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

кандидатска листа на кандидати за народни представители  при произвеждане на избори 

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/коалиция 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) - 3/три/ броя; 

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

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

 

Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на политическа партия 

„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ е заведено под № 53/07.06.2021 г. във водения от 

РИК-Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и 

документация. 

Политическа партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в 

избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 130-

НС/26.05.2021 г. 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 № 130-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 

„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

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

68-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

1. Виктор Владимиров Серафимов ********** 

2. Илия Сотиров Илиев ********** 

3. Кристиана Венциславова Рушанова ********** 

 

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 десета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 

на Коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ 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 14:40 часа с вх. № 15 от 

07.06.2021 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

представители при произвеждане на избори на 11 юли 2021 год. от Коалиция 

„ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“, подписано от Александър Цветанов Гарибов – 

упълномощен от Димитър Александров Митев в качеството му на представляващ 

коалицията.  

            Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния 

кодекс, а именно: 

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

кандидатска листа на кандидати за народни представители  при произвеждане на избори 

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/коалиция 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) - 5/пет/ броя; 

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

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

 

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“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на Коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО 

ЗА ПРОМЯНА“ е заведено под № 54/07.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян 

Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация. 

Коалиция „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ е регистрирана за участие в избори 

за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 147-НС/26.05.2021 

г. 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 № 147-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 Коалиция „ДВИЖЕНИЕ 

ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“  за участие в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. 

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

68-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

1. Александър Цветанов Гарибов ********** 

2. Марина Льониева  Лазарева ********** 

3. Кера Григорова Карова ********** 

4. Светослав Каменов Байрактаров ********** 

5. Петър  Цанов  Батев ********** 

 

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: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев „ЗА“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По точка единадесетта след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска 

листа на политическа партия „АТАКА“ 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 15:50 часа с вх. № 16 от 

07.06.2021 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

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

„АТАКА“, подписано от Волен Николов Сидеров  в качеството му на председател и 

представляващ партията, чрез пълномощника му Борислав Костадинов Киряков.  

            Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния 

кодекс, а именно: 

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

кандидатска листа на кандидати за народни представители  при произвеждане на избори 

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/коалиция 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/два / броя; 

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

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

 

Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на политическа партия „АТАКА“  е 

заведено под № 56/07.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян Деловоден дневник за 

входяща и изходяща кореспонденция и документация. 

Политическа партия „АТАКА“ е регистрирана за участие в избори за народни 

представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 146-НС/26.05.2021 г. 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 

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“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



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 № 146-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 

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

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

68-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

1. Борислав Костадинов Киряков ********** 

2. Алена Първанова Соколчева ********** 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



По точка дванадесетта след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска 

листа на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ 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 16:08 часа с вх. № 17 от 

07.06.2021 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

представители при произвеждане на избори на 11 юли 2021 год. от Коалиция „ЛЯВ 

СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“, подписано от Николай Димитров Палазов 

упълномощен от Иван Асенов Атанасов в качеството му на председател и  

представляващ коалицията.  

            Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния 

кодекс, а именно: 

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

кандидатска листа на кандидати за народни представители  при произвеждане на избори 

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/коалиция 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) - 4/четири/ броя; 

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

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

 

Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА 

ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ е заведено под № 57/07.06.2021 г. във водения от РИК-

Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация. 

Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ е регистрирана за участие 

в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 128-

НС/26.05.2021 г. 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 № 128-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 Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА 

ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за участие в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

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

68-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 



1. Валентина Александрова Николова ********** 

2. Емил Димитров Миланов ********** 

3. Ивайло Любенов Иванов ********** 

4. Минчо Асенов Гърбелов ********** 

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 тринадесетта след кратко обсъждане ОТНОСНО: Назначаване на допълнителен 

специалист – технически сътрудник към РИК - Смолян: 

 

На основание чл. 63, чл. 72, ал. 1, т.1 и чл. 70, ал. 4 от Изборния кодекс, във връзка 

с точка 7 от Решение  №10 -НС/13.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, писмо 

изх.№ 34/01.06.2021 на РИК 22 – Смолян и писмо изх. № НС-15-415/04.06.2021 на ЦИК, 

заведено с вх.№ 40/05.06.2021 на РИК - Смолян, Районна избирателна комисия-Смолян 

Р Е Ш И: 

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

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

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“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



определя допълнително специалист – технически сътрудник за срок от датата на вземане 

на настоящето решение до 24.07.2021г. включително, за подпомагане на работата на 

комисията, както следва: 

• Йорданка Христова Згурова 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. 

2. Възлага на специалиста – технически сътрудник да осъществява 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 специалиста – технически 

сътрудник 

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 „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“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



 

Председателя свиква и насрочва извънредно заседание за 08.06.2021г./вторник/ от 17:30 

часа, съгласно чл.70, ал.1 от ИК. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

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

 

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

 

 


