
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

Смолян, 21 юни 2021г. 

 

 
Днес 21 юни 2021 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №115, в 

сградата на Областна администрация – Смолян. 

На заседанието присъстват 11 члена, в съответствие със законоустановения кворум 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов 

 Малинка Минчева Кордова 

 Десислава Данаилова Балевска 

 Мария Ангелова Петкова 

 Маргарита Георгиева Солакова 

 Таня Радоева Кьорова 

 Димитър Стоянов Марев 

 Мария Недялкова Хаджидиева 

 
Отсъстващи: Костадин Димитров Чаталбашев и  Соня Стоянова Коджебашева 



Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

 

 
1. Промяна в съставите на  СИК № 221600010,  № 221600013 и СИК № 221600028 на 

територията на Община Мадан, за произвеждането на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

2. Одобряване на образец на бюлетината при произвеждане на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. за Двадесет и втори изборен район – Смолянски. 

3. Постъпила в РИК - Смолян жалба от Община Чепеларе 

4. Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и  

СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

5. Разни 



По точка първа след кратко обсъждане ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК 

№221600010, № 221600013 и СИК № 221600028 на територията на Община Мадан, за 

произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.: 
 

Постъпило е писмо от Кмета на Община Мадан с вх.№ 119/18.06.2021 г. и  вх. № 

134/21.06.2021г  относно промяна в състава на СИК№ 221600010,  № 221600013  и СИК 

№ 221600028 на територията на Община Мадан. 

Към писмото са приложени: 

а) Предложение от  Коалиция „БСП за България“ за промяна в състава на СИК 

№221600010, №221600013 и СИК №  221600028 

б) Актуален списък на членовете на СИК на територията на Община Мадан по 

одобрена форма на РИК - Смолян 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния 

кодекс и Решение № 23 – 22 46НС/01.06.2021 год. на Районната избирателна комисия - 

Смолян, РИК – Смолян, 

Р Е Ш И: 

1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК в Община Мадан, 

съгласно Приложение № 1 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК на територията на 

Община Мадан, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в т.3. 

 

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“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „ЗА“ 

 Малинка Минчева Кордова „ЗА“ 

 Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Мария Ангелова Петкова „ЗА“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 



 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 
 

По точка втора след кратко обсъждане ОТНОСНО: Одобряване на образец на 

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

за Двадесет и втори изборен район – Смолянски: 

 

След като РИК - Смолян извърши проверка на кандидатските листи и разгледа 

представения образец на бюлетина при произвеждане на избори за народни 

представители на 11 юли 2021 г. на територията на 22 МИР – Смолян по отношение 

верността на името и номерата на регистрираните партии/коалиции/независими 

кандидати и т.н., РИК-22 Смолян не установи несъответствия и непълноти в тях, 

поради което и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК във връзка с Наредбата за условията 

и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа и във връзка с т.5 и т.6 и т.7 от 

Решение 2134-НС от 25.02.2021 г. и Писмо с изх.№НС-15-478/20.06.2021 г. на ЦИК 

София, РИК - Смолян: 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява образец на бюлетина при произвеждане на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. на територията на 22 МИР – Смолян като от 

лявата страна на бюлетината, се изписват наименованията на 22 (двадесет и 

две) партии и коалиции, регистрирани за участие при произвеждане на 

избори за народни представители на 11 юли 2021 г. на територията на МИР 

22 – Смолян. От ляво на бюлетината се отпечатват 22 (двадесет и две) 

квадратчета отговарящи на броя на регистрираните партии и коалиции за 

участие в избори за народни представители на 11 юли 2021 г., като е 

добавено 23 /двадесет и три  и първо квадратче/ с изписан текст след него 

„Не подкрепям никого“, а от дясната страна в кръгла форма с номера от сто и 

едно до сто и осем предпочитание/преференция за кандидата от избраната 

листа на партия или коалиция. 

2. Одобрява тираж на бюлетините при произвеждане на избори за народни 

представители на 11 юли 2021 г. на територията на 22 МИР – Смолян в 

размер на 101 100 /сто и една хиляди и сто/ броя бюлетини. 

 

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“ 



СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „ЗА“ 

 Малинка Минчева Кордова „ЗА“ 

 Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Мария Ангелова Петкова „ЗА“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 
По точка трета ОТНОСНО: Постъпила в РИК - Смолян жалба от кмета на Община 

Чепеларе предложения проект на решение беше подложен на дискусия, при която 

постъпиха две предложения за изменение, както следва: 

1. Златко Славчев Карамучев предложи т.2 от предложения проект на решение, 

вместо „Настоящото решение не прегражда възможността на Община 

Чепеларе да обезпечи правата си по друг начин”, да бъде както следва: 

„Жалбата да бъде изпратена по компетентност на Районна прокуратура - 

Смолян” 

2. Димитър Стоянов Марев предложи т.2 от предложения проект на решение, 

вместо „Настоящото решение не прегражда възможността на Община 

Чепеларе да обезпечи правата си по друг начин”, да бъде както следва: 

„Настоящото решение не прегражда възможността на Община Чепеларе 

да потърси защита по гражданско правен ред или по преценка да сезира 

прокуратурата”, 

вследствие на което същите предложения бяха подложени на гласуване, както 

следва: 

• По първото предложения РИК – Смолян гласува по следния начин: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ПРОТИВ“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев „ЗА“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ПРОТИВ“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „ПРОТИВ“ 

 Малинка Минчева Кордова „ПРОТИВ“ 

 Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Мария Ангелова Петкова „ПРОТИВ“ 



 Маргарита Георгиева Солакова „ПРОТИВ“ 

 Таня Радоева Кьорова „ПРОТИВ“ 

 Димитър Стоянов Марев „ПРОТИВ“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ПРОТИВ“ 

• По второто предложение РИК – Смолян гласува, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев „ЗА“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „ЗА“ 

 Малинка Минчева Кордова „ЗА“ 

 Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Мария Ангелова Петкова „ЗА“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 

В заключение окончателното предложение за проект на решение на РИК – Смолян е 

както следва: 
 

Постъпила е жалба от кмета на Община Чепеларе заведена с вх. 

№120/20.06.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и 

изходяща кореспонденция и документация относно използването на графичния 

символ(лого) на общината, във връзка с оповестено в социалната мрежи (фейсбук) и 

конкретно в групата „За Чепеларе“ организирано събитие за 22.06.2021г.(вторник), 

касаещо „Среща с експерти от ПП „Има такъв народ“, като въпросната среща е  

създадена от лицето Тодор Папучаров. 

Приложено към жалбата са представени три листа извадки от въпросната 

фейсбук страницата - „За Чепеларе“. 

Конкретно в изложението на жалбата се твърди, че по същество е извършено 

нарушение по чл.183, ал.4 от Изборния кодекс, като жалбоподателите считат, че 

организираното събитие и заглавната му снимка представляват агитационни материали 

по смисъла на чл.183 във връзка с §1, т.17 от Допълнителните разпоредби на Изборния 

кодекс.  

Искането на жалбата е насочено към образуване на производство с цел проверка 

за извършено нарушение и реализиране на административно наказателна отговорност 

на виновните лица за извършеното от тях нарушение по смисъла на чл.480 от Изборния 

кодекс, а именно за нарушаване на забраните за предизборна агитация. 



Предвид на твърденията в жалбата Председателя на РИК – Смолян изпрати 

писмо с изх. №132/21.06.2021г. на РИК – Смолян до централния офис на ПП „ИТН“, с 

което с цел изясняване на случая беше изискана информация относно принадлежността 

на упоменатото лице към политическа партия „Има такъв народ“, както и за принципна 

им позиция по случая. 

В отговор на изисканата информация постъпи писмо/декларация на 

електронната поща на РИК – Смолян, заведено под №133/21.06.2021г., съгласно 

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

документация, удостоверяващо, че ПП „ИТН“ категорично се разграничава  от 

действията и постовете на лицето Тодор Папучаров и съответно посочва лицето Иван 

Ихтяров за единствен официално упълномощен представител на ПП „ИТН“ за Община 

Чепеларе. 

Във връзка с изложената фактическа обстановка и след анализ на приложимите 

изборни правила съгласно Изборният кодекс, а именно:  

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК: - „Забранява се използването 

на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на 

гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността 

на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и 

доброто име на кандидатите. В агитационните материали се забранява 

използването на герба или знамето на Република България или на чужда 

държава, както и религиозни знаци или изображения.“  

На следващо място видно от Параграф 1, т. 17 от  Допълнителни разпоредби 

на Изборният кодекс - "Предизборна агитация" е призив за подкрепа или за 

неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при 

участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени 

върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за 

агитация по смисъла на кодекса.“ 

РИК – Смолян приема, за установено следното: 

 Във връзка с гореизложеното счита, че в случая видно от приложеният снимков 

материал, в него на първо място не се съдържа призив за подкрепа или за неподкрепа 

на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори на 

11.07.2021 г., респективно наименованието и символите на ПП „ИТН“, които се 

открояват на снимките също не се съдържа призив за подкрепа, поради което не се 

смятат за агитация по смисъла на кодекса.  

Наред с гореизложеното приема и че в случая не е нарушена разпоредбата на 

чл. чл. 183, ал. 4 изречение второ от ИК, поради обстоятелството че в представеният 

от жалбоподателя снимков материал не са използвани герба или знамето на 

Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или 

изображения. 

Отделно предвид реда за провеждане на агитация, съгласно Изборния кодекс 

и в частност чл.181 от Изборния кодекс „Гражданите, партиите, коалициите, 

инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на 

изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни 

събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги“. В този ред на мисли 

съгласно Параграф 1, т. 15, абзац последен от  Допълнителни разпоредби на 

Изборният кодекс – „…Не са медийни услуги социалните мрежи – фейсбук, туитър 

и други подобни, и личните блогове, с изключение на профилите в социалните мрежи 

на медиите по букви "а" и "б"“. 

 В заключение на горното РИК – Смолян счита, че в жалбата не е конкретизирано, а 

към нея липсват и доказателства относно това, по какъв начин е била извършена и в 



какво точно се е изразявала предизборната агитация, за да може районната 

избирателна комисия да извърши проверка, относно спорния въпрос, дали е била 

нарушена разпоредбата на чл.183, ал.4 във връзка с параграф 1, т.17 от 

допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като не намира безспорни 

доказателства които да свидетелстват как се е  осъществявала въпросната агитация. 

Според буквата на закона в конкретния случай липсва наличие на изричен призив за 

подкрепа или за неподкрепа на определен кандидат, партия, коалиция или 

инициативен комитет при участие в изборите на 11 юли 2021 г. 

  

След като взе предвид и писмо/декларация на електронната поща на РИК – 

Смолян, заведено под №133/21.06.2021г., удостоверяващо, че ПП „ИТН“ категорично 

се разграничава  от действията и постовете на лицето Тодор Папучаров и съответно 

посочва лицето Иван Ихтяров за единствен официално упълномощен представител на 

ПП „ИТН“ за Община Чепеларе, поради което лицето Папучаров не е пълномощник 

или упълномощен представител на партията и въпросната покана за среща не е 

публикувана от законни представители на ПП „ИТН“. 

От фактическа страна и с оглед необходимостта от прецизност при изясняване 

на обстоятелствата и обективната истина, РИК-Смолян направи служебна проверка във  

„Фейсбук” групата „За Чепеларе“ и към момента на проверката не откри цитираната в 

жалбата публикация, поради което твърдяното нарушение не може да бъде 

непосредствено установено от комисията, което обуславя недоказаност на твърденията 

в жалбата и поради това същата следва да бъде оставена без уважение като 

неоснователна и недоказана. 

 

 Мотивиран от гореизложеното и на основания разпоредбите на чл.72, ал.1, т.1 и т.20 

от ИК, РИК Смолян 

  

Р Е Ш И: 

 

1. Оставя без уважение жалба от кмета на Община Чепеларе заведена с вх. 

№120/20.06.2021г., като неоснователна, тъй като от извършената проверка не се 

установи нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК. 

2. Настоящото решение не прегражда възможността на Община Чепеларе да 

потърси защита по гражданско правен ред или по преценка да сезира прокуратурата. 

 

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 „ПРОТИВ“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „ЗА“ 



 Малинка Минчева Кордова „ЗА“ 

 Десислава Данаилова Балевска „ПРОТИВ“ 

 Мария Ангелова Петкова „ЗА“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 
По точка четвърта след кратко обсъждане ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК № 

223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и  СИК № 223100036 на територията 

на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. 
 

Постъпило е писмо от Кмета на Община Смолян с вх.№ 131/21.06.2021 г. 

 относно промяна в състава на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 

223100010 и  СИК № 223100036 на територията на Община Смолян. 

Към писмото са приложени: 

а) Предложение от  КП „Изправи се! Мутри вън!“ за промяна в състава на СИК 

№ 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и  СИК № 223100036 

б) Актуален списък на членовете на СИК на територията на Община Смолян по 

одобрена форма на РИК - Смолян 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния 

кодекс и Решение № 23 – 22 46НС/01.06.2021 год. на Районната избирателна комисия - 

Смолян, РИК – Смолян, 

Р Е Ш И: 

1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК в Община Смолян, 

съгласно Приложение № 1 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК на територията на 

Община Смолян, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в т.3. 

 

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“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „ЗА“ 

 Малинка Минчева Кордова „ЗА“ 

 Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Мария Ангелова Петкова „ЗА“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 

По точка пета не постъпиха предложения. 
 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 
Насрочва като редовно следващото заседание на РИК - Смолян  

за  24.06.2021г./четвъртък/ от 17:30 часа. 

 

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

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

 
Като неразделна част от настоящия протокол се прилага: 

1. Образец на бюлетина за 22 МИР-Смолян, подписана от всички присъстващи на 

заседанието членове на РИК-Смолян 

2. Особено мнение на членовете на РИК – Смолян по т.3 от дневния ред, както 

следва: 

 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ 
по решение № 70 -22 46 НС от 21.06.2021г. 

От Златко Славчев Карамучев  - зам. председател на РИК22- Смолян 

и Десислава Данаилова Балевска - член на РИК22- Смолян 

 

Във връзка с предложения проект на решение гласувахме против  на основание 

чл.70, ал. 8 от Изборния кодекс  изразяваме следното  мнение, като не сме съгласни с 

така предложеното решение в частта на т.1: 

 



С депозираната жалба от страна на Община Чепеларе представлявана от  Боран 

Хаджиев - кмет на общината,  се  навеждат оплаквания за това, че на 19.06.2021г. в 

социалната мрежа на „Фейсбук“ в групата за свободен достъп „За Чепеларе“ е 

организирано предизборно съобщение  с агитационен характер на ПП “Има такъв 

Народ“, като неправилно е използван графичния символ  (логото) на общината в 

заглавната снимка, която  рекламира събитието. Излагат се оплаквания, че наред с 

логото на ПП “Има такъв Народ“ е сложено и логото на общината, като се създава  

убеждение от страна на организатора на събитието и същата може да бъде тълкувана, 

като официална позиция на администрацията на община Чепеларе.  Жалбата е 

подписана с ел. подпис, както и представени са доказателства  във формата на снимков 

материал, от  които по безспорно навеждат  за нарушение на добрите нрави установени 

в чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК).  

Считаме от наведените оплаквания и представените доказателства от фактическа  

и правна страна  за установено нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК и жалбата следва да се 

приеме за основателна. Видно от  приложени доказателства, че логото на Община 

Чепеларе е наред с логото на ПП “Има такъв Народ“ е поставено между двама 

кандидати за  народни представители от посочената партия. Така се установява, че 

изцяло е завършен фактическия състава на описаното нарушение, а решението на РИК 

22 - Смолян съставлява отказ на компетентния орган, в качеството си на актосъставител 

да състави акт за установяване на административно нарушение или да се изпрати по 

компетентност на Районна прокуратура – Смолян за установяване на нарушението. 

В чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК установява, че в правомощията на Районната 

избирателна комисия е да разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния 

процес и когато установи такива да вземе и съответно решение, в настоящия случай 

следва да се уважи жалбата и състави АУАН на  извършителя. От представените 

доказателства има достатъчно данни за извършено административно нарушение с 

публикуването на логото на Община Чепеларе наред с логото на политическа партия 

“Има такъв Народ“. Независимо от факта, че към днешна дата не съществува, то тя е 

била факт към датата на депозираната жалба.  Съставът на чл. 183, ал. 4  от ИК е 

осъществен и случая следва да  бъде потърсена административнанаказателна 

отговорност съгласно дадените правомощия на Районните избирателни комисии..  

 

ЗЛАТКО СЛАВЧЕВ КАРАМУЧЕВ……………….................................. 

ДЕСИСЛАВА ДАНАИЛОВА БАЛЕВСКА………………....................................... 
 


