РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН
ПРОТОКОЛ
№7
Смолян, 10 юни 2021г.

Днес 10 юни 2021 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №115, в
сградата на Областна администрация – Смолян.
На заседанието присъстват 12 члена, в съответствие със законоустановения кворум
съгласно чл.70, ал.3 от Изборния кодекс:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Захариев Шехов

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

Отсъстващи: Златко Славчев Карамучев!

Председателя на РИК – Смолян предложи следния дневен ред:

1. Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Баните, за
произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
2. Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Борино, за
произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
3. Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Смолян, за
произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
4. Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Рудозем, за
произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
5. Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Неделино, за
произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
6. Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Чепеларе, за
произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
7. Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Златоград, за
произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
8. Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Девин, за
произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
9. Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Доспат, за
произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
10. Назначаване на Секционни избирателни комисии – в община Мадан, за
произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
11. Разни

По точка първа след кратко обсъждане ОТНОСНО: Назначаване на Секционни
избирателни комисии – в община Баните, за произвеждане на избори за народни
представители на 11 юли 2021 г.:
Постъпило е предложение от кмета на Община Баните за състав на СИК, заведено
с вх. №65/08.06.2021г., допълнено с вх. №73/09.06.2021г. и с вх. №87/10.06.2021г.,
съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща
кореспонденция и документация, като същото съдържа имената на предложените лица,
ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията/коалицията, която ги
предлага и телефон за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК.
Към предложението са предоставени:
а) Списък на резервните членове със същото съдържание;
б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;
в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията
за създаване на коалициите за участие в изборите за 46-то Народно събрание;
г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са
се представлявали от пълномощник;
д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;
е) Протокол от консултациите на 03.06.2021 г.;
ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.
Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава
на Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени
Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 124-НС
от 26 май 2021 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това
че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както
и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна комисия не могат
да бъдат от една и съща партия или коалиция.
РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и
ал. 9 от Изборния кодекс.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал.
1, чл. 91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решения № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК,
Решение № 15-22 46НС от 28.05.2021 г. РИК - Смолян:
Р Е Ш И:
1. Назначава за членове на СИК в Община Баните, предложени от кмета на
общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии
и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1.
2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК,
съгласно Приложение №2.
3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Баните.
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:

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 втора след кратко обсъждане ОТНОСНО: Назначаване на Секционни
избирателни комисии – в община Борино, за произвеждане на избори за народни
представители на 11 юли 2021 г.:
Постъпило е предложение от кмета на Община Борино за състав на СИК, заведено
с вх. №70/09.06.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за
входяща и изходяща кореспонденция и документация, като същото съдържа имената на
предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, партията/коалицията,
която ги предлага и телефон за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК.
Към предложението са предоставени:
а) Списък на резервните членове със същото съдържание;
б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;
в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията
за създаване на коалициите за участие в изборите за 46-то Народно събрание;
г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са
се представлявали от пълномощник;
д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;
е) Протокол от консултациите на 03.06.2021 г.;
ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.
Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава
на Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени
Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 124-НС
от 26 май 2021 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това
че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както
и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна комисия не могат
да бъдат от една и съща партия или коалиция. Наред с това при консултациите са
съобразени и изискванията с Решения № 125-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК.
РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и
ал. 9 от Изборния кодекс.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал.
1, чл. 91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 и ал.9 от ИК, Решения № 124-НС от 26 май 2021 г. и

Решения № 125-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, Решение № 15-22 46НС от 28.05.2021 г.
РИК - Смолян:
Р Е Ш И:
1. Назначава за членове на СИК в Община Борино, предложени от кмета на
общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии
и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1.
2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК,
съгласно Приложение №2.
3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Борино.
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:

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 трета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Назначаване на Секционни
избирателни комисии – в община Смолян, за произвеждане на избори за народни
представители на 11 юли 2021 г.:
Постъпило е предложение от кмета на Община Смолян за състав на СИК, заведено
с вх. №72/09.06.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за
входяща и изходяща кореспонденция и документация, като същото съдържа имената на
предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност,
партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка, обуславящи членовете на
съответните СИК.
Към предложението са предоставени:
а) Списък на резервните членове със същото съдържание;
б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията
за създаване на коалициите за участие в изборите за 46-то Народно събрание;
г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са
се представлявали от пълномощник;
д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;
е) Протокол от консултациите на 03.06.2021 г.;
ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.
Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава
на Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени
Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 124-НС
от 26 май 2021 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това
че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както
и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна комисия не могат
да бъдат от една и съща партия или коалиция.
РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и
ал. 9 от Изборния кодекс.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал.
1, чл. 91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решения № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК,
Решение № 15-22 46НС от 28.05.2021 г. РИК - Смолян:
Р Е Ш И:
1. Назначава за членове на СИК в Община Смолян, предложените от кмета на
общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии
и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1.
2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК,
съгласно Приложение №2.
3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община 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:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Захариев Шехов

„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 четвърта след кратко обсъждане ОТНОСНО: Назначаване на Секционни
избирателни комисии – в община Рудозем, за произвеждане на избори за народни
представители на 11 юли 2021 г.:
Постъпило е предложение от кмета на Община Рудозем за състав на СИК,
заведено с вх. №75/09.06.2021г., допълнено с вх. №89/10.06.2021г., съгласно водения от
РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и
документация, като същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в
комисията, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка,
обуславящи членовете на съответните СИК.
Към предложението са предоставени:
а) Списък на резервните членове със същото съдържание;
б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;
в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията
за създаване на коалициите за участие в изборите за 46-то Народно събрание;
г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са
се представлявали от пълномощник;
д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;
е) Протокол от консултациите на 03.06.2021 г.;
ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.
Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава
на Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени
Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 124-НС
от 26 май 2021 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това
че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както
и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна комисия не могат
да бъдат от една и съща партия или коалиция.
РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и
ал. 9 от Изборния кодекс.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал.
1, чл. 91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решения № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК,
Решение № 15-22 46НС от 28.05.2021 г. РИК - Смолян:
Р Е Ш И:
1. Назначава за членове на СИК в Община Рудозем, предложени от кмета на
общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии
и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1.
2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК,
съгласно Приложение №2.
3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Рудозем.
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:

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 пета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Назначаване на Секционни
избирателни комисии – в община Неделино, за произвеждане на избори за народни
представители на 11 юли 2021 г.:
Постъпило е предложение от кмета на Община Неделино за състав на СИК,
заведено с вх. №86/10.06.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник
за входяща и изходяща кореспонденция и документация, като същото съдържа имената
на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност,
партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка, обуславящи членовете на
съответните СИК.
Към предложението са предоставени:
а) Списък на резервните членове със същото съдържание;
б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;
в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията
за създаване на коалициите за участие в изборите за 46-то Народно събрание;
г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са
се представлявали от пълномощник;
д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;
е) Протокол от консултациите на 03.06.2021 г.;
ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.
Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава
на Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени
Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 124-НС
от 26 май 2021 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това
че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както
и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна комисия не могат
да бъдат от една и съща партия или коалиция.

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и
ал. 9 от Изборния кодекс.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал.
1, чл. 91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решения № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК,
Решение № 15-22 46НС от 28.05.2021 г. РИК - Смолян:
Р Е Ш И:
1. Назначава за членове на СИК в Община Неделино, предложени от кмета на
общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии
и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1.
2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК,
съгласно Приложение №2.
3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Неделино.
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:

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 шеста след кратко обсъждане ОТНОСНО: Назначаване на Секционни
избирателни комисии – в община Чепеларе, за произвеждане на избори за народни
представители на 11 юли 2021 г.:

Постъпило е предложение от кмета на Община Чепеларе за състав на СИК,
заведено с вх. №83/10.06.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник
за входяща и изходяща кореспонденция и документация, като същото съдържа имената
на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, партията/коалицията,
която ги предлага и телефон за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК.

Към предложението са предоставени:
а) Списък на резервните членове със същото съдържание;
б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;
в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията
за създаване на коалициите за участие в изборите за 46-то Народно събрание;
г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са
се представлявали от пълномощник;
д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;
е) Протокол от консултациите на 04.06.2021 г.;
ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.
Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава
на Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени
Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 124-НС
от 26 май 2021 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това
че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както
и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна комисия не могат
да бъдат от една и съща партия или коалиция.
РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и
ал. 9 от Изборния кодекс.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал.
1, чл. 91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решения № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК,
Решение № 15-22 46НС от 28.05.2021 г. РИК - Смолян:
Р Е Ш И:
1. Назначава за членове на СИК в Община Чепеларе, предложени от кмета на
общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии
и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1.
2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК,
съгласно Приложение №2.
3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Чепеларе.
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:

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 седма след кратко обсъждане ОТНОСНО: Назначаване на Секционни
избирателни комисии – в община Златоград, за произвеждане на избори за народни
представители на 11 юли 2021 г.:
Постъпило е предложение от кмета на Община Златоград за състав на СИК,
заведено с вх. №88/10.06.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник
за входяща и изходяща кореспонденция и документация, като същото съдържа имената
на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, партията/коалицията,
която ги предлага и телефон за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК.
Към предложението са предоставени:
а) Списък на резервните членове със същото съдържание;
б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;
в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията
за създаване на коалициите за участие в изборите за 46-то Народно събрание;
г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са
се представлявали от пълномощник;
д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;
е) Протокол от консултациите на 04.06.2021 г.;
ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.
Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава
на Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени
Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 124-НС
от 26 май 2021 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това
че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както
и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна комисия не могат
да бъдат от една и съща партия или коалиция.
РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и
ал. 9 от Изборния кодекс.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал.
1, чл. 91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решения № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК,
Решение № 15-22 46НС от 28.05.2021 г. РИК - Смолян:
Р Е Ш И:
1. Назначава за членове на СИК в Община Златоград, предложени от кмета на
общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии
и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1.
2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК,
съгласно Приложение №2.
3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Златоград.
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:

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: Назначаване на Секционни
избирателни комисии – в община Девин, за произвеждане на избори за народни
представители на 11 юли 2021 г.:
Постъпило е предложение от кмета на Община Девин за състав на СИК, заведено
с вх. №74/09.06.2021г. с вх. №84/10.06.2021г с вх. №91/10.06.2021г.., съгласно водения
от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и
документация, като същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в
комисията, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка,
обуславящи членовете на съответните СИК.
Към предложението са предоставени:
а) Списък на резервните членове със същото съдържание;
б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;
в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията
за създаване на коалициите за участие в изборите за 46-то Народно събрание;
г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са
се представлявали от пълномощник;
д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;
е) Протокол от консултациите на 02.06.2021 г.;
ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.
Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава
на Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени
Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 124-НС
от 26 май 2021 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това
че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както
и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна комисия не могат
да бъдат от една и съща партия или коалиция.

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и
ал. 9 от Изборния кодекс.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал.
1, чл. 91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решения № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК,
Решение № 15-22 46НС от 28.05.2021 г. РИК - Смолян:
Р Е Ш И:
1. Назначава за членове на СИК в Община Девин, предложени от кмета на общината
лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции
от проведените консултации, съгласно Приложение №1.
2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК,
съгласно Приложение №2.
3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Девин.
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:

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 девета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Назначаване на Секционни
избирателни комисии – в община Доспат, за произвеждане на избори за народни
представители на 11 юли 2021 г.:

Постъпило е предложение от кмета на Община Доспат за състав на СИК, заведено
с вх. №71/09.06.2021г. и с вх. №85/10.06.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян
Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация, като
същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията,

образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка, обуславящи
членовете на съответните СИК.
Към предложението са предоставени:
а) Списък на резервните членове със същото съдържание;
б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;
в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията
за създаване на коалициите за участие в изборите за 46-то Народно събрание;
г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са
се представлявали от пълномощник;
д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;
е) Протокол от консултациите на 02.06.2021 г.;
ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.
Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава
на Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени
Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 124-НС
от 26 май 2021 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това
че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както
и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна комисия не могат
да бъдат от една и съща партия или коалиция. Наред с това при консултациите са
съобразени и изискванията с Решения № 125-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК
РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и
ал. 9 от Изборния кодекс.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал.
1, чл. 91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 и ал.9 от ИК, Решения № 124-НС от 26 май 2021 г. и
Решения № 125-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, Решение № 15-22 46НС от 28.05.2021 г.
РИК - Смолян:
Р Е Ш И:
1. Назначава за членове на СИК в Община Доспат, предложени от кмета на
общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии
и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1.
2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК,
съгласно Приложение №2.
3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Доспат.
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:

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 десета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Назначаване на Секционни
избирателни комисии – в община Мадан, за произвеждане на избори за народни
представители на 11 юли 2021 г.:
Постъпило е Писмо от кмета на Община Мадан, относно назначаването на
секционни избирателни комисии в общината, заведено с вх. №68/09.06.2021г., съгласно
водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и
документация.
Приложено към писмото са предоставени документи след проведените
консултации, удостоверяващи непостигнато съгласие между политическите партии и
коалиции за състава на СИК в Община Мадан, съгласно изискванията на чл.91, ал.7 от
ИК, както следва:
•
•
•
•
•
•
•
•

Предложение за съставите на СИК от кмета на Община Мадан
Покана до парламентарно представените политически партии и коалиции за
участие в консултациите
Протокол от проведените консултации от 03.06.2021г.
Предложения от политическите партии и коалиции за съставите на СИК,
участвали в консултациите при кмета на общината
Пълномощните на лицата, участвали в консултациите, когато партиите и
коалициите са се представлявали от пълномощник
Писмо с обратна разписка до упълномощен представител на политическа партия
„Има такъв народ“, участвал в консултациите за съставите на СИК с изх. № 96001369/03.06.2021г., съгласно чл.91, ал.6 от ИК
Мотиви за отказ за подпис на протокол за състав на СИК от упълномощен
представител на политическа партия „Има такъв народ“ с вх. №9100831/03.06.2021г.
Обяснителна записка от секретаря на Община Мадан, водещ консултации за
състав на СИК, относно образуването на СИК на територията на Община Мадан,
след проведените консултации за състав на СИК с изх. № 06 20-140/08.06.2021г.

Видно от съдържащите се по преписката документи:
1. Предложението за съставите на СИК от кмета на Община Мадан е изготвено в
противоречие с Решения № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, Решение № 15-22
46НС от 28.05.2021 г. РИК – Смолян и в частност с 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.
2. Протокол №1/03.06.2021г. от проведените консултации не е подписан от всички
участници в консултации, като видно от преписката към него е приложено
писмено мотивирано особено мнение от съответния упълномощен представител
на ПП “ИТН“, предвид хипотезата на чл.91, ал.6, изр.2 от ИК.

Предвид гореизложеното на основание на чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал.
1, чл.91, ал.12, предложение 1 от ИК Решения № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК,
Решение № 15-22 46НС от 28.05.2021 г. РИК – Смолян:
Р Е Ш И:
1. Назначава за членове на СИК в Община Мадан по направените предложения от
политическите партии и коалиции при проведените консултации, подробно
описани в Приложение №1, неразделна част от настоящето решение.
2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК,
съгласно Приложение №2.
3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Мадан.
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:

Костадин Димитров Чаталбашев

„ЗА“

СЕКРЕТАР:

Росица Станимирова Чакърова

„ПРОТИВ“

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

„ПРОТИВ“

Димитър Стоянов Марев

„ЗА“

Мария Недялкова Хаджидиева

„ЗА“

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
Насрочва се като редовно следващото
14.06.2021г./понеделник/ от 17:30 часа.

заседание

на

РИК

-

Смолян

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

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

за

Като неразделна част от настоящия протокол се прилага особеното мнение на членовете
на РИК – Смолян по т.10 от дневния ред, както следва:
ТАНЯ РАДОЕВА КЬОРОВА……………….......................................
РОСИЦА СТАНИМИРОВА ЧАКЪРОВА………………...................
ОСОБЕНО МНЕНИЕ:
Считам, че неправилно не са съобразени фактите и обстоятелствата изложени в
приложената към документите обяснителна записка на секретаря на Община Мадан –
Бисер Минчев, който релно е присъствал и водел самите консултации.
От изложеното става ясно, че всъщност съгласие между партиите е било постигнато на
проведените консултации. Отказът, на представителя на ПП”Има такъв народ”, да
подпише протокола не е съпроводен с мотиви, както е регламентирано в чл.91, ал.6 от
ИК.
Кметът/Секретарят на общината в случая/, на добра воля е предоставил допълнителна
възможност на представителя на ПП”Има такъв народ” да представи мотиви за отказа
си, които не е изложил към протокола.
От представените мотиви става ясно, че отказът е резултат от незапълнената полагаща
се квота за ръководни позиции на ПП”Има такъв народ”, която квота е имало
възможност да се попълни, но на консултациите представителят на ПП”Има такъв
народ” не е изявил желание.
От обяснителната записка става ясно, че е нямало предложения за ръководната позиция
„председател” за трите секции с номера 221600033, 221600034, 221600035, т.е.
представителят на ПП”Има такъв народ” е можело да заяви желание, че иска да изпълни
цялата полагаща се квота за ръководни позиции на представляваната от него партия, но
не го е направил.
Считам, че липсата на волеизявление по време на консултациите от страна на
представителя на ПП”Има такъв народ” и липсата на своевременно изложени мотиви
към протокола, прави отказа неоснователен и незаконосъобразен, както и че е налице
съгласие между партиите.
Предвид гореизложеното, следва да се назначи състав на секционните
избирателни комисии в община Мадан съобразно представеното предложение от
Кмета на общината в РИК – Смолян.

