
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

№ 6 

Смолян, 08 юни 2021г. 

 

 
Днес 08 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: 
 

 

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 

 
Отсъстващи няма! 



Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

 

 
1. Регистриране на кандидатска листа на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“ 

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

2. Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „БЪЛГАРСКИ 

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021г. 
 

3. Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 

2021г. 
 

4. Регистриране на кандидатска листа на Коалиция „НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ“ за участие в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021г. 
 

5. Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „ИМА ТАКЪВ 

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

6. Регистриране на кандидатска листа на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 

11 юли 2021г. 
 

7. Отказ за отмяна на Решение № 44 – 22 46НС/07.06.2021г. на РИК – Смолян, 

алтернативно за промяна на състава и реда на подреждането на кандидатската 

листа на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“. 
 

8. Разни 



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

на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“ 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. № 14 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 „ИЗПРАВИ 

СЕ!МУТРИ ВЪН!“, подписано от Димитър Илиев Пампоров, упълномощен от Мая 

Божидарова Манолова – Найденова в качеството й на представляваща 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. 

 

Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на Коалиция „ИЗПРАВИ 

СЕ!МУТРИ ВЪН!“ е заведено под № 52/07.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян 

Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация. 

 

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“е регистрирана за участие в избори за народни 

представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 120-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 № 120-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 „ИЗПРАВИ 

СЕ!МУТРИ ВЪН!“ 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. Димитър Илиев Пампоров ********** 



2. Мирослав Събев Фисински ********** 

3. Анелия Димитрова Почеканска ********** 

4. Младен Асенов Чаушев ********** 

5. Людмила Георгиева Кенова ********** 

6. Захари Стефанов Руженов ********** 

7. Румяна Руменова Гавазова ********** 

8. Румен Захариев Манолев ********** 

 

 

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 втора след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 

на политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 

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 11:25 часа с вх. № 18 от 

08.06.2021 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

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

„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, подписано от Боян 

Боянов Станков-Расате в качеството му на упълномощено лице от Борис Филипов 

Иванов, като лице представляващ партията, чрез пълномощника Галин Недялков Петров. 

 

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 – 2 /два/ броя. 

 

Заявлението   за   регистрация   на   кандидатскaта   листa   на   политическа   партия 

„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ е  заведено под № 

61/08.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция и документация. 

 

Политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ е 

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

с Решение № 136-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 № 136-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 

„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 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. Анелия Руменова Коджаниколова ********** 

2. Димитър Василев Георгиев ********** 



3. Петър Христов Виденов ********** 

4. Ивайло Светославов Стратиев ********** 

 

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 трета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 

на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 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. № 19 от 

08.06.2021 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

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

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, подписано от Мустафа Карадайъ в качеството 

му на председател и представляващ партията, чрез пълномощника му Салих Рамадан 

Аршински. 

 

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 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е заведено под № 62/08.06.2021 г. във водения 

от РИК-Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и 

документация. 

 

Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е регистрирана за участие 

в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 132- 

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 № 132-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 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 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 Хайри Реджебов Садъков ********** 

2 Десислава Юлиянова Кокутева ********** 

3 Велко Велинов Хаджиев ********** 

4 Рина Захриева Пехливанова ********** 

5 Светозар Асенов Любомиров ********** 

6 Недка Василева Пакулева ********** 

7 Анджей Веселинов Джандев ********** 

8 Денис Минков Кедиков ********** 



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 четвърта след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска 

листа на Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, 

БДФ, СЕК“ 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 12:40 часа с вх. № 20 от 

08.06.2021 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

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

„НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“, 

подписано от Ивайло Спасов Спасов, упълномощен от Петър Стефанов Москов 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) -7/седем/ 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 „НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“ е заведено под № 

63/08.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция и документация. 

 

Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, 

СЕК“ е регистрирана за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 

2021г. с Решение № 143-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., Решение № 143-НС/26.05.2021г. и 

Решение № 181-НС/06.06.2021г. 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 „НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК“ 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 Андрея Георгиев Щерев ********** 

2 Тодор Димов Георгиев ********** 

3 Димитрина Росенова Чангалова ********** 

4 Сиана Иво Иванова ********** 

5 Даница Петрова Иванова ********** 

6 Николина Филипова Бялкова ********** 

7 Мария Атанасова Томова ********** 

 

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 пета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на 

политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 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 15:30 часа с вх. № 21 от 

08.06.2021 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

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

„ИМА ТАКЪВ НАРОД“, подписано от Виктория Димитрова Василева в качеството й на 

упълномощено лице от Станислав Тодоров Трифонов - председател на партията, чрез 

пълномощника Асен Миленов Кехайов. 

 

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 – 2 /два/ броя. 

 

Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на политическа партия „ИМА 

ТАКЪВ НАРОД“ е заведено под № 66/08.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян 

Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация. 

 

Политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ е регистрирана за участие в избори за 

народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 129-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 № 129-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 „ИМА 

ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 

2021г. 

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

68-НС от изборните книжа) следните кандидати: 
 

 

 

№ по ред Трите имена ЕГН 

1 Мика Михайлова Зайкова ********** 

2 Асен Миленов Кехайов ********** 

3 Недялка Асенова Дойкова ********** 

4 Йордан Савов Фотев ********** 

5 Милена Иванова Кехайова ********** 

6 Пламен Руменов Красимиров ********** 

7 Илияна Мирчева Гюнелиева ********** 

8 Джамал Музафер Чавдaрлъ ********** 

 

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 шеста след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа 

на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ 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. № 22 от 

08.06.2021 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни 

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

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, подписано от Атанас Петров 

Атанасов и Христо Любомиров Иванов в качеството им на представляващи коалицията, 

чрез пълномощника Борислав Димитров Сандов. 

 

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) -6/шест/ броя; 

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

коалицията пред РИК - Смолян – 1 /един/ броя. 

 

Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ е заведено под № 67/08.06.2021 г. във водения от РИК- 

Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация. 



Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ е регистрирана за участие 

в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 138- 

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 № 138-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 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021г. 

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

68-НС от изборните книжа) следните кандидати: 
 

 

 

№ по ред Трите имена ЕГН 

1 Борислав Димитров Сандов ********** 

2 Кирил Хараламбиев Хаджихристев ********** 

3 Андреана Иванова Трифонова ********** 

4 Станислав Руменов Искренов ********** 

5 Камелия Красимирова Младенова ********** 

6 Мустафа Мустафа Емин ********** 

 

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 седма след кратко обсъждане ОТНОСНО: Отказ за отмяна на Решение № 44 – 

22 46НС/07.06.2021г. на РИК – Смолян, алтернативно за промяна на състава и реда на 

подреждането на кандидатската листа на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА 

РЕПУБЛИКА“: 

С Решение № 44 – 22 46НС/07.06.2021г., Районна избирателна комисия 22 – Смолян е 

регистрирала кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“. 

На 08.06.2021 г. в РИК22 - Смолян е постъпила молба с второ предложение от Коалиция 

„ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ (Приложение №64-НС от Изборните 

книжа), подписано от Николай Димитров Палазов, упълномощен от Иван Асенов 

Атанасов в качеството му на председател и представляващ коалицията, отнесена към 

№17/07.06.2021г. във водения от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи за 

участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. и заведена с вх. 

№60/08.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян Деловоден дневник за входяща и 

изходяща кореспонденция и документация 

Видно от постъпилата молба се иска отмяна на Решение № 44 – 22 46НС/07.06.2021г. на 

РИК – Смолян, алтернативно допълване на регистрираната кандидатска листа за участие 

в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА 

ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“. 

Независимо от горното, съдържанието на второто предложение обуславя освен 

допълване на кандидатската листа и преподреждане на самите кандидати, като се иска 

под № 2 вместо, както е регистриран първоначално с Решение № 44 – 22 

46НС/07.06.2021г. на РИК – Смолян - Емил Димитров Миланов, да бъде регистриран 

новия кандидат - Николай Димитров Палазов, а останалите кандидати да се преподредят 

с една позиция назад, а именно от №3 до №5. 

Наред с това е приложено и заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от новия 

кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го 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) - 1/един/ брой. 

Съгласно разпоредбата на чл.258 ал.4 от ИК партия или коалиция може да предложи за 

регистриране друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборите, когато е налице отказ 

за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от 

листата на партия или коалиция. Видно от изложеното по-горе в конкретния случай не е 



налице, нито една от хипотезите на чл.258 ал.4 от ИК, тъй като с Решение № 44 – 22 

46НС/07.06.2021г. на РИК – Смолян е регистрирана кандидатската листа за участие в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА 

ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ и към този момент не е налице отказ за регистрация 

на нито един от кандидатите от кандидатската листа, нито е налице обявяване на 

недействителността на регистрацията. 

Съгласно разпоредбата на чл.258 ал.5 от ИК, когато някой от кандидатите в регистрирана 

кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност 

да участва в изборите партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по- 

късно от 7 дни преди изборния ден, а когато някой от кандидатите в регистрираната 

партия или коалиция се откаже може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни. 

Към постъпилата молба с второто предложение от Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И 

СВЯТА РЕПУБЛИКА“ (Приложение №64-НС от Изборните книжа),  заведена с вх. 

№60/08.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян Деловоден дневник за входяща и 

изходяща кореспонденция и документация, не са представени доказателства за 

настъпването на никоя от изброените по-горе хипотези по отношение на регистрираният 

под № 2 в кандидатската листа на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА 

РЕПУБЛИКА“ – Емил Димитров Миланов. 

Наред с горното предложената нова подредба на кандидатската листа на Коалиция „ЛЯВ 

СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ не отговаря изискванията на чл.258 ал.6 от 

ИК. 

На основание чл. 258 ал.2 от ИК в 11.40 ч. РИК-Смолян е дала указания по телефона на 

пълномощника Николай Димитров Палазов, относно необходимостта от предоставяне на 

доказателства за наличие на някоя от хипотезите на чл.258 ал.5 от ИК, конкретно 

декларация за отказ от кандидата да участва в регистрираната кандидатска листа или 

документ, удостоверяващ трайната му невъзможност да участва в изборите. 

В разпоредбата на чл. 258, ал. 6 от ИК са посочени хипотезите, при която се извършва 

преподреждане на регистрирана кандидатска листа, а именно в случаите на чл. 258, ал. 4 

и ал. 5 от ИК. С оглед гореизложеното, както и поради отсъствие на хипотезите на ал. 4 

и ал. 5 от чл. 258 от ИК и на основание чл. 72 ал.1, т.1 и чл. 258, ал. 2 от ИК, Районна 

избирателна комисия - Смолян в Двадесет и втори изборен район - Смолянски 

РЕШИ: 

Отказва да извърши исканата с Молба с вх. №60/08.06.2021 г. във водения от РИК- 

Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация 

отмяна на Решение № 44 – 22 46НС/07.06.2021г. на РИК – Смолян, поради липса на 

правно основание. 

Отказва да извърши исканите промени с Предложение от Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА 

ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ (Приложение №64-НС от Изборните книжа), отнесено 

към №17/07.06.2021г. във водения от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи за 

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

допълване и преподреждане на регистрираната, с Решение № 44 – 22 46НС/07.06.2021г. 

на РИК – Смолян кандидатска листа на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА 

РЕПУБЛИКА“, поради липса на правно основание. 

Приложения практика: 

1. Решение № 74-НС/02.03.2021г. на РИК – София Област 

2. Решение № 2169-НС/04.03.2021г. на ЦИК 

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 „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 „ПРОТИВ“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 
Насрочва като редовно следващото заседание на РИК -

 Смолян за 10.06.2021г./четвъртък/ от 17:30 часа. 

 

 

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

 

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

 
Като неразделна част от настоящия протокол се прилага особеното мнение на 

членовете на РИК – Смолян по т.7 от дневния ред, както следва: 

ДИМИТЪР СТОЯНОВ МАРЕВ……………….................................. 

ТАНЯ РАДОЕВА КЬОРОВА………………....................................... 

РОСИЦА СТАНИМИРОВА ЧАКЪРОВА………………................... 



 


