
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

№ 11 

Смолян, 24 юни 2021г. 

 

 
Днес 24 юни 2021 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №115, в 

сградата на Областна администрация – Смолян. 

На заседанието присъстват 10 члена, в съответствие със законоустановения кворум 

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

 

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 

 
Отсъстващи: Таня Радоева Кьорова, Димитър Стоянов Марев, Мария Недялкова 

Хаджидиева. 



РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

 

 
1. Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на 

община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 

2021 г. 

2. Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за 

предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на 

„Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, 

за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване 

на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021г. 

3. Разни 



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

220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.: 
 

Постъпило е писмо от Кмета на община Девин с Вх.№ 139/22.06.2021 г. съгласно 

водения от РИК 22 - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция 

и документация относно промяна в състава на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 

на територията на община Девин. 

Към писмото са приложени: 

а) Предложение от  КП „БСП за България“ за промяна в състава на СИК № 

220900010 и СИК № 220900008. 

б) Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Девин 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 Девин, 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 Девин, 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“ 

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“ 



 
По точка втора след кратко обсъждане ОТНОСНО: Упълномощаване на двама основни и 

двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните 

хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под 

контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на 

приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и 

доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 

г.: 

 

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

кореспонденция и документация е заведено с вх. № 135/22.06.2021г. постъпило Писмо с 

изх. № НС-15-483/21.06.2021г. на ЦИК. 

В същото е указана необходимостта от упълномощаване на не по-малко от двама 

представителя на РИК – Смолян, предложени от различни партии и коалиции, които да 

получат отпечатаните хартиени бюлетини, предназначени за съответния изборен район, 

както и да подпишат приемателни протоколи за получаването им, като самото предаване 

следва да се извърши на територията на „Печатница на БНБ“ АД и на „Демакс“ АД, под 

контрола на Министерство на финансите, по предварително съгласуван с ЦИК график, 

съгласно т.14 от Решение №50-НС от 20.05.2021 г. на ЦИК. 

Предвид съдържанието на същото следва с настоящето да се разбира, че 

упълномощените представители на РИК – Смолян, ще бъдат своевременно уведомени за 

конкретната дата, час и място за получаване на хартиените бюлетини, за произвеждането 

на изборите за народни представители на 11юли 2021 г. 

  

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.13 от ИК, Писмо с Изх. №НС-15-483/21.06.2021г. 

на ЦИК, и в изпълнение на Решение №50-НС от 20.05.2021 г. на ЦИК, РИК – Смолян: 

  

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава следните членове на РИК – Смолян: 

1.1. Соня Стоянова Коджебашева - Член на РИК - Смолян с ЕГН **********; 

1.2. Маргарита Георгиева Солакова – Член на РИК - Смолян с ЕГН **********. 

2. Определя следните резервни членове на РИК – Смолян: 

2.1.  Костадин Димитров Чаталбашев – Зам - Председател на РИК - Смолян с ЕГН 

**********. 

2.2.  Симеон Атанасов Велинов - Член на РИК - Смолян с ЕГН **********. 

3. Упълномощените представители на РИК - Смолян по т.1/ съответно и по 

т.2/, имат следните права и задължения: 

3.1. Да получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборен район - 22 МИР – Смолян. 

3.2. Да подписват приемателните протоколи за бюлетините; 

3.3. Да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините до областния 

център – гр. Смолян и да подпишат товарителницата, предоставена от водача  на 

превозното средство. 

3.4. Да осъществят контрол по транспортирането и доставката на бюлетините 

3.5. Да съставят и подпишат с представителя на областна администрация 

констативен протокол, с който да удостоверят, че бюлетините са получени и приети на 

съхранение в определените за целта помещения, под охрана на МВР. 

 

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“ 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 
Насрочва като редовно следващото заседание на РИК - Смолян  

за  28.06.2021г./понеделник/ от 17:30 часа. 

 

 

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

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

 


