
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

№ 13 

Смолян, 30 юни 2021г. 

 

 
Днес, 30 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 

 Таня Радоева Кьорова 

 Мария Недялкова Хаджидиева 

 
Отсъстващи:        Соня Стоянова Коджебашева 

 

Маргарита Георгиева Солакова 

 

Димитър Стоянов Марев



Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

 

 
1. Формиране и утвърждаване на подвижни избирателни секции и назначаване на 

подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община 

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

2. Формиране и утвърждаване на подвижни избирателни секции и назначаване на 

подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община Баните 

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

3. Формиране и утвърждаване на подвижни избирателни секции и назначаване на 

подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община 

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

4. Формиране и утвърждаване на подвижни избирателни секции и назначаване на 

подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община 

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

5. Формиране и утвърждаване на подвижни избирателни секции и назначаване на 

подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община 

Златоград за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 

г. 

6. Формиране и утвърждаване на подвижни избирателни секции и назначаване на 

подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община Мадан 

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

7. Промяна в съставите на СИК № 221600023 на територията на Община Мадан, за 

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

8. Постъпило в РИК - Смолян Постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство от 29.06.2021г. на Районна прокуратура – гр. Смолян по преписка 

1652/2021г. 

9. Постъпила в РИК - Смолян жалба от Красимир Валентинов Манев в качеството му 

на общински координатор на ПП „ИТН“ 

10. Разни 



Преди пристъпване към точките по дневния ред председателя направи уточнение че 

членовете на РИК – Смолян са запознати с изготвените проект - решения по т.1 до 

т.6 от дневния ред, вследствие на което постъпиха 2/два/ броя предложения с оглед, 

както следва: 

• От Костадин Чаталбашев по отношение на т.1 от диспозитива на изготвените 

проект – решения вместо „формира и утвърждава“ да остане само 

„утвърждава“ 

• От Николай Шехов да се гласуват проект – решенията по т.1 до т.6 анблок  

 

По предложението на Чаталбашев членовете на РИК – Смолян гласуваха, както 

следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ПРОТИВ“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев „ПРОТИВ“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев „ЗА“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ПРОТИВ“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „ПРОТИВ“ 

 Малинка Минчева Кордова „ПРОТИВ“ 

 Десислава Данаилова Балевска „ПРОТИВ“ 

 Мария Ангелова Петкова „ПРОТИВ“ 

 Таня Радоева Кьорова „ПРОТИВ“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 

По предложението на Шехов членовете на РИК – Смолян гласуваха, както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев „ПРОТИВ“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „ЗА“ 

 Малинка Минчева Кордова „ЗА“ 

 Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Мария Ангелова Петкова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 



 

 

По точка първа след кратко обсъждане ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на 

подвижни избирателни секции и назначаване на подвижни секционни избирателни 

комисии /ПСИК/ на територията на община Доспат за произвеждането на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г.,  предложеният проект на решение беше 

подложен на дискусия, при която постъпи едно предложение за изменение, както следва: 

 

С Вх. № 142/23.06.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за 

входяща и изходяща кореспонденция и документация  в РИК-Смолян са постъпили 

необходимите документи, свързани с образуването на подвижна секция за община 

Доспат, както и назначаването на ПСИК, в това число: Заповед за образуване на ПСИК; 

Покана за консултации; Протокол от проведените консултации; Писмени предложения 

на представителите на партии и коалиции за състава на ПСИК. 

Съгласно Заповед № К-427 от 23.06.2021 г. на кмета на община Доспат е  образувана 1 

/един/ брой секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна 

избирателна кутия на територията на община Доспат за избиратели с трайни увреждания, 

във връзка с  подадения изискуем от закона брой заявления за образуване на подвижна 

избирателна секция и проведените консултации за определяне състава на ПСИК. 

Съобразно представените документи и извършени констатации, РИК- Смолян, счита, че 

са изпълнени изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4,  т. 6, във вр. чл. 90, ал. 1 и ал. 4,чл.89,ал.2 и чл. 92, ал. 

5 от ИК, Решение №64-22 46НС от 14 юни 2021 г. на РИК-Смолян и в изпълнение 

на  Решение № 225-НС от 13 юни  2021г. на Централната избирателна комисия, РИК –

Смолян  

РЕШИ: 

1. Формира и утвърждава 1/ един / брой секция за гласуване на избиратели с трайни 

увреждания с подвижна избирателна кутия на община Доспат при провеждане на 

изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г., с номер: № 

221000013, с адрес: гр. Доспат, ул.”Кап. Петко Войвода” № 3, стая № 108 – в 

сградата на община Доспат и териториален обхват – всички населени места в 

община Доспат. 

2. Определя състав от 7 /седем/ броя членове за ПСИК № 221000013 в община 

Доспат съгласно наше решение №16-22 46НС от 28.05.2021 г. 

3. Назначава за членове на ПСИК № 221000013 в община Доспат, предложени от 

кмета на община Доспат лица, въз основа на постигнато съгласие между 

политическите партии и коалиции от проведените консултации, съгласно 

Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на членовете на ПСИК № 221000013 в община Доспат 

посочени в Приложение №1. 

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“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 
По точка втора след кратко обсъждане ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на 

подвижни избирателни секции и назначаване на подвижни секционни избирателни 

комисии /ПСИК/ на територията на община Баните за произвеждането на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

С Вх. № 154/25.06.2021г. съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за 

входяща и изходяща кореспонденция и документация в РИК-Смолян са постъпили 

необходимите документи, свързани с образуването на подвижна секция за община 

Баните, както и назначаването на ПСИК, в това число: Заповед за образуване на ПСИК; 

Покана за консултации; Протокол от проведените консултации; Писмени предложения 

на представителите на партии и коалиции за състава на ПСИК. 

Със Заповед № РД - 263 от 25.06.2021 г. на кмета на община Баните се образуват на 4 

/четири/ броя  секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна 

избирателна кутия на територията на община Баните съгласно   подадени изискуем от 

закона брой заявления за образуване на подвижна избирателна секция и проведените 

консултации за определяне състава на ПСИК. 

Съобразно представените документи и извършени констатации, РИК- Смолян, счита, че 

са изпълнени изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК . 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4,  т. 6, във вр. чл. 90, ал. 1 и ал. 4, чл.89, ал.2  и чл. 92, 

ал. 5 от ИК, Решение №64-22 46НС от 14 юни 2021 г. на РИК-Смолян и в изпълнение 

на  Решение № 225-НС от 13 юни   2021г. на Централната избирателна комисия , РИК –

Смолян 

РЕШИ: 

  

1. Формира и утвърждава 4 /четири / броя  секции за гласуване на избиратели с 

трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община 

Баните при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 11 

юли 2021г., с номер:  



• № 220200018, обхват на секцията: с. Баните, с.  Дрянка и с. Малка Арда. 

Адрес и място на секцията: с. Баните, ул.”Иван Вазов” № 10, сграда на  СУ 

„Христо Ботев” ет.1 с. Баните; 

• № 220200019, обхват на секцията: с. Оряховец и с. Кръстатица. Адрес и 

място на секцията: с. Оряховец административната сграда на кметството 

ет. 2 

• № 220200020, обхват на секцията: с. Вишнево, с. Гълъбово и с. Траве. 

Адрес и място на секцията: с. Вишнево - административната сграда на 

кметството ет. 2 

• № 220200021, обхват на секцията: с. Стърница, с. Давидково, с. Загражден, 

с. Глогино, с. Босилково и с. Вълчан дол. Адрес и място на секцията: с. 

Стърница - административната сграда на кметството ет. 2 

2. Определя състав от 7/седем /броя членове за ПСИК № 220200018, ПСИК № 

220200019,  ПСИК № 220200020 и ПСИК№ 220200021 в община Баните 

съгласно наше решение №16-22 46НС от 28.05.2021 

3. Назначава за членове на  ПСИК № 220200018, ПСИК № 220200019,  ПСИК № 

220200020 и ПСИК№ 220200021 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. 

4. Издава удостоверения на членовете на ПСИК № 220200018, ПСИК № 

220200019,  ПСИК № 220200020 и ПСИК№ 220200021 в община Баните 

посочени в Приложение №1. 

  

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“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 
По точка трета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на 

подвижни избирателни секции и назначаване на подвижни секционни избирателни 



комисии /ПСИК/ на територията на община Рудозем за произвеждането на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

С Вх. № 144/24.06.2021г ,Вх. № 146/24.06.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян 

Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация в РИК-

Смолян са постъпили необходимите документи, свързани с образуването на подвижна 

секция за община Рудозем, както и назначаването на ПСИК, в това число: Заповед за 

образуване на ПСИК; Покана за консултации; Протокол от проведените консултации; 

Писмени предложения на представителите на партии и коалиции за състава на ПСИК. 

Съгласно Заповед № 291 от 23.06.2021 г. на кмета на община Рудозем е  образувана 1 

/един/ брой секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна 

избирателна  кутия на територията на община Рудозем за избиратели с трайни 

увреждания, във връзка с  подадения изискуем от закона брой заявления за образуване 

на подвижна избирателна секция и проведените консултации за определяне състава на 

ПСИК. 

Съобразно представените документи и извършени констатации, РИК- Смолян, счита, че 

са изпълнение изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК . 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4,  т. 6, във вр. чл. 90, ал. 1, и ал. 4, чл.89, ал.2  и чл. 92, 

ал. 5 от ИК, Решение №64-22 46НС от 14 юни 2021 г. на РИК-Смолян и в изпълнение 

на  Решение № 225-НС от 13 юни   2021г. на Централната избирателна комисия, РИК –

Смолян  

РЕШИ:  

1. Формира и утвърждава 1/един /брой секция за гласуване на избиратели с трайни 

увреждания с подвижна избирателна кутия  на територията на община Рудозем 

при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 11 юли  

2021г., с номер: № 222700026, с адрес: гр. Рудозем, бул. „България“ №15, зала на 

Общински съвет, сградата на общинска администрация Рудозем, етаж 2, с 

териториален обхват – всички населени места в община Рудозем. 

2. Определя състав от7/ седем/ броя членове за ПСИК № 222700026 в община 

Рудозем съгласно наше решение №16-22 46НС от 28.05.2021 

3. Назначава за членове на ПСИК № 222700026 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. 

4. Издава удостоверения на членовете на ПСИК № 222700026 в община Рудозем 

посочени в Приложение №1. 

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“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 
По точка четвърта след кратко обсъждане ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на 

подвижни избирателни секции и назначаване на подвижни секционни избирателни 

комисии /ПСИК/ на територията на община Борино за произвеждането на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

С Вх. № 148/24.06.2021г. Вх. № 150/25.06.2021г и  Вх. № 190/30.06.2021г., съгласно 

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

документация в  РИК-Смолян са постъпили необходимите документи, свързани с 

образуването на подвижни секции за община Борино, както и назначаването на ПСИК, в 

това число: Заповед за образуване на ПСИК; Покана за консултации; Протокол от 

проведените консултации; Писмени предложения на представителите на партии и 

коалиции за състава на ПСИК. 

Съгласно Заповед №  122 от 22.06.2021 г. на кмета на община Борино са  образувани 3 

/три/ броя секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижни 

избирателни кутии на територията на община Борино за избиратели с трайни 

увреждания, във връзка с  подадения изискуем от закона брой заявления за образуване 

на подвижна избирателна секция и проведените консултации за определяне състава на 

ПСИК. 

Съобразно представените документи и извършени констатации, РИК- Смолян, счита, че 

са изпълнение изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК . 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4,  т. 6, във вр. чл. 90, ал. 1 и ал. 4, чл.89, ал.2  и чл. 92, 

ал. 5 от ИК, Решение №64-22 46НС от 14 юни 2021 г. на РИК-Смолян и в изпълнение 

на  Решение № 225-НС от 13 юни   2021г. на Централната избирателна комисия, РИК –

Смолян  

РЕШИ: 

1. Формира и утвърждава 3 /три/ броя  секции за гласуване на избиратели с трайни 

увреждания с подвижни избирателни кутии на територията на община Борино при 

провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г., 

с номера: 

• № 220500008, с адрес: село Борино – училище стая № 2, ет.1 ул.”Христо Ботев” 

№ 29, с териториален обхват следните улици на територията на село Борино : ул. 

„Родопи“, ул. Христо Ботев“, ул. „Панорама“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Ален Мак“, 

ул. „Рожен“, ул. „Юбилейна“, ул. „Извора“, ул. „Кавказ“, ул. „Лале“, ул. 

„Плиска“; 

• № 220500009, с адрес: село Борино – училище стая № 3, ет.1,ул.”Христо Ботев” 

№ 29 с териториален обхват: кметство Ягодина, кметство Чала, както и следните 



улици на територията на село Борино : ул.”Виденица”, ул. „Омуртаг“, ул. 

„Персенк“, ул. „Омана“, ул. „Гео Милев“, ул. „Пролет“, ул. „Цар Самуил“; 

• № 220500010, с адрес: село Буйново – Читалище „Нов живот 1956“, с 

териториален обхват: кметство Буйново, кметство Кожари; 

2. Определя състав от 7/седем/ броя членове за ПСИК № 220500008, ПСИК № 

220500009, ПСИК № 220500010 на територията на община Борино съгласно наше  

решение №16-22 46НС от 28.05.2021 г. 

3. Назначава за членове на ПСИК № 220500008, ПСИК № 220500009, ПСИК № 

220500010 на територията на община Борино, предложени от кмета на общината 

лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции 

от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на членовете на ПСИК № 220500008, ПСИК № 220500009, 

ПСИК № 220500010 на територията на община Борино посочени в Приложение 

№1. 

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“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 

 
По точка пета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на 

подвижни избирателни секции и назначаване на подвижни секционни избирателни 

комисии /ПСИК/ на територията на община Златоград за произвеждането на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

С Вх. № 156/25.06.2021г. и Вх. №161/25.06.2021 г., съгласно водения от РИК - Смолян 

Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация в РИК-

Смолян са постъпили необходимите документи, свързани с образуването на подвижна 

секция за община Златоград, както и назначаването на ПСИК, в това число: Заповед за 



образуване на ПСИК; Покана за консултации; Протокол от проведените консултации; 

Писмени предложения на представителите на партии и коалиции за състава на ПСИК. 

Съгласно Заповед № 177 от 25.06.2021 г. на кмета на община Златоград е  образувана 1 

/един/ брой  секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна 

избирателна кутия на територията на община Златоград във връзка с  подадения 

изискуем от закона брой заявления за образуване на подвижна избирателна секция и 

проведените консултации за определяне състава на ПСИК. 

Съобразно представените документи и извършени констатации, РИК- Смолян, счита, че 

са изпълнени изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК . 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4,  т. 6, във вр. чл. 90, ал. 1 и ал. 4, чл.89, ал.2  и чл. 92, 

ал. 5 от ИК, Решение №64-22 46НС от 14 юни 2021 г. на РИК-Смолян и в изпълнение 

на  Решение № 225-НС от 13 юни   2021г. на Централната избирателна комисия , РИК –

Смолян  

РЕШИ: 

1. Формира и утвърждава 1/един/ / брой  секция за гласуване на избиратели с трайни 

увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Златоград 

при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 

2021г., с номер: № 221100022, с адрес: гр. Златоград, ул.”Стефан Стамболов” № 

1, сграда на община Златоград, община Златоград и териториален обхват – всички 

населени места в община Златоград. 

2. Определя състав от 7/седем /броя членове за ПСИК № 221100022 в община 

Златоград съгласно наше решение №16-22 46НС от 28.05.2021 

3. Назначава за членове на ПСИК № № 221100022 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. 

4. Издава удостоверения на членовете на ПСИК № 221100022 в община Златоград 

посочени в Приложение №1. 

 

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“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 



 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 

 

 
По точка шеста след кратко обсъждане ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на 

подвижни избирателни секции и назначаване на подвижни секционни избирателни 

комисии /ПСИК/ на територията на община Мадан за произвеждането на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

С Вх. № 69/09.06.2021г., Вх. № 114/17.06.2021г. , Вх. № 124/21.06.2021г.,  Вх. № 

126/21.06.2021г, Вх. № 141/23.06.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден 

дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация в РИК-Смолян са 

постъпили необходимите документи, свързани с образуването на подвижна секция за 

община Мадан, както и назначаването на ПСИК, в това число: Заповед за образуване на 

ПСИК; Покана за консултации; Протокол от проведените консултации; Писмени 

предложения на представителите на партии и коалиции за състава на ПСИК. 

Съгласно Заповед № РД-235 от 15.06.2021 г, № РД-249 от 21.06.2021 г. на кмета на 

община Мадан е  образувана 1 /един/ брой  секция за гласуване на избиратели с трайни 

увреждания с подвижна избирателна кутия на територията  на община Мадан за 

избиратели с трайни увреждания, във връзка с  подадения, изискуем от закона брой 

заявления за образуване на подвижна избирателна секция и проведените консултации за 

определяне състава на ПСИК. 

Съобразно представените документи и извършени констатации, РИК- Смолян, счита, че 

са изпълнени изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4,  т. 6, във вр. чл. 90, ал. 1 и ал. 4, чл.89, ал.2 и чл. 92, 

ал. 5 от ИК, Решение №64-22 46НС от 14 юни 2021 г. на РИК-Смолян и в изпълнение 

на  Решение № 225-НС от 13 юни   2021г. на Централната избирателна комисия РИК –

Смолян. 

РЕШИ: 

1. Формира и утвърждава 1 /един/ брой   секция за гласуване на избиратели с трайни 

увреждания с подвижна избирателна кутия с № 221600036, с обхват на 

територията на община Мадан с адрес:  Сградата на общинска администрация –

Мадан, ул.“Обединение“ №14, ет.1, стая №116 при провеждане на изборите за 

народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. 

2. Определя състав от 7/седем/ броя членове за ПСИК № 221600036 в община 

Мадан, съгласно  наше решение №16-22 46НС от 28.05.2021 г  

3. Назначава за членове на ПСИК № 221600036 в община Мадан, предложени от 

кмета на общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите 

партии и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на членовете на ПСИК № 221600036 в община Мадан, 

посочени в Приложение №1. 

 

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“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

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

221600023 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.№ 173/29.06.2021 г. съгласно 

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

документация относно промяна в състава на СИК 221600023 на територията на Община 

Мадан. 

Към писмото са приложени: 

а) Предложение от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за промяна в състава на 

СИК № 221600023 

 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“ 



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“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 

По точка осма след кратко обсъждане ОТНОСНО: Постъпило в РИК - Смолян 

Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 29.06.2021г. на 

Районна прокуратура – гр. Смолян по преписка 1652/2021г. 

 

 

В РИК – Смолян е постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство от 29.06.2021 г. на Районна прокуратура – гр. Смолян по преписка 

1652/2021г. с вх. №181/29.06.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден 

дневник за входяща и изходяща кореспонденция. 

В постановлението по същество е посочено, че преписката е образувана по повод 

постъпила в РУ – Смолян жалба от Спаска Благоева Стоева от гр. Смолян –кандидат за 

депутат от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”, в което се сочи, че на 27.06.2021 г., около 

09:15 ч. пред шатрата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”, находяща се на площад „Свобода”, тя е 

намерила скъсан и намачкан предизборен плакат, а така също вътре в шатрата имало още 

един скъсан предизборен плакат. 

Според Постановлението, проверката е извършена с оглед данни за престъпление 

по чл. 216, ал. 1 от НК. 

След извършените от органите на МВР - Смолян процесуално - следствени 

действия, Районна прокуратура – Смолян е установила, че липсват данни за 

унищожаването или повреждането на единия от горепосочените предизборни плакати и 

отлепването на другия, (които след залепването му си е на мястото и се ползва по 

предназначение), да е било осъществено от някое лице, като това деяние, с оглед 

изключително ниската стойност на причинената от същото вреда (възлизаща на 13 лева) 

и липсата на други вредни последици, макар и формално да осъществява признаците на 

предвидено в чл. 216 от НК престъпление, поради своята малозначителност е с явно 

незначителна обществена опасност и съответно съобразно критерият на чл. 9, ал. 2 от НК 

не се явява престъпно. 

Според заключението на Прокурорското постановление, липсват данни за 

извършено престъпление от общ характер, включително и от раздел ІІІ, глава трета от 

НК, поради което на основание чл. 24, ал.1, т.1, предложение второ от НПК, не следва да 

се образува досъдебно производство, а преписката следва да се прекрати и изпрати по 

компетентност на РИК – Смолян за проверка на евентуално извършено административно 

нарушение по чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс. 

По повод изпратената от Районна прокуратура – Смолян преписка,  изложената 

фактическа обстановка и след анализ на приложимите изборни правила съгласно 

Изборният кодекс, РИК – Смолян установи следното: 



Действително съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 5 от ИК – Се забранява  

унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в 

кодекса ред, до края на изборния ден. 

Наред с гореизложеното съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от ИК -  

Агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради 

и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота. 

Във връзка с горното и след служебно извършена справка в Заповед №РД-0552 от 

25.05.2021 г.на кмета на община Смолян и нейното Приложение № 1, се установи, че 

определеното място за поставяне на агитационни материали на бул. ”България” и в 

частност на площад „Свобода” в гр. Смолян е на подпорната стена пред читалище 

„Христо Ботев - 1871” – пешеходна зона. 

Тоест дори и хипотетично да се приеме, че е на лице унищожаване на агитационен 

материал то същият видно от установеното от органите на МВР се намира на място 

различно от указаното в горепосочената заповед - подпорната стена пред читалище 

„Христо Ботев - 1871” – пешеходна зона, което по същество сочи за липса на извършено 

нарушения на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс. 

На следващо място видно от констатацията на Районна прокуратура – Смолян,  

липсват данни за унищожаването или повреждането на единия от горепосочените 

предизборни плакати и отлепването на другия, (които след залепването му си е на 

мястото и се ползва по предназначение), да е било осъществено от някое лице, тоест в 

случая не е възможно да се ангажира административно наказателната отговорност на 

конкретно лице, което по същество изключва приложението на разпоредбата на чл. 183, 

ал. 5 от Изборния кодекс и ангажирането на административно – наказателна отговорност 

на конкретен деец. 

 В заключение на горното РИК – Смолян счита, че не е на лице нарушение на 

разпоредбите на  чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс, което обуславя неоснователност и 

недоказаност на жалбата, в резултат на което същата следва да бъде оставена без 

уважение. 

 

 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: 

 

Оставя без уважение жалба на Спаска Благоева Стоева от гр. Смолян – кандидат 

за депутат от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”, препратена от Районна прокуратура – гр. 

Смолян, като неоснователна, тъй като от извършената проверка не се установи 

нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 5 от ИК. 

  

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“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 

По точка девета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Постъпила в РИК - Смолян жалба 

от Красимир Валентинов Манев в качеството му на общински координатор на ПП „ИТН“ 

 

Постъпила е по електронната поща на РИК - Смолян жалба от Красимир 

Валентинов Манев в качеството му на общински координатор на ПП „ИТН“, която е  

заведена с вх. №176/29.06.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник 

за входяща и изходяща кореспонденция и документация.  

В изложението по жалбата се твърди, че от ПП ”ДПС” са използвани агитационни 

материали под формата на транспаранти в с. Чепинци, с. Елховец и в гр. Рудозем, които 

не съдържат информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, 

представляващо по себе си нарушение на Изборния кодекс. Приложено към жалбата са 

предоставени и три броя снимков материал. 

При преглед на жалбата РИК – Смолян установи, че по своята същност 

цитираната по горе жалба представлява сигнал по смисъла на Изборния кодекс, както и 

че същата страда от пороци, пораждащи нейната нередовност, изразяващи се в това че 

не съдържа подпис на лицето, което я подало. 

В този ред, анализирайки постъпилата информация по начина описан по горе и 

съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4, пр.1 от АПК, субсидиарно приложима по 

отношение на Изборния кодекс, предвиждаща че „Не се образува производство по 

анонимни предложения или сигнали…“, РИК – Смолян предостави възможност на 

подателя на сигнала в срок до 30.06.2021г. да отстрани нередовността му, като 

предостави надлежно подписан екземпляр от същия, удостоверяващ волеизявлението 

му.  

Във връзка с предоставената възможност РИК - Смолян установи съответно, че не 

са налице постъпления в тази насока.  

Във връзка с изложената фактическа обстановка и предвид приложимата в случая 

нормативна уредба, РИК – Смолян приема, че не е налице надлежно волеизявление на 

постъпилия сигнал, който предвид предоставената възможност за отстраняване на 

нередовността му не е саниран, поради което следва същия да се приема като 

недопустим. 

Априори с оглед фактическите твърдения, съдържащи се в постъпилата при РИК 

– Смолян информация и с оглед необходимостта от прецизност при изясняване на 

обективната истина, РИК-Смолян извърши служебна проверка, при която не откри 

непосредствено основания за извършено нарушение на Изборния кодекс.  

 

 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: 

 

Оставя без уважение сигнала от Красимир Валентинов Манев заведен с вх. 

№176/29.06.2021г., като недопустим и неоснователен 

  



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“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 

По точка десета не постъпиха предложения. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

Председателя насрочва като редовно следващото заседание на РИК – Смолян за 

01.07.2021г. от 17:30 часа 

 

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

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

 

 


