
 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

№ 15 

Смолян, 05 юли 2021г. 

 

Днес 05 юли 2021 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №201, в 

сградата на Областна администрация – Смолян. 

На заседанието присъстват 13 члена, в съответствие със законоустановения кворум 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсъстващи: Златко Славчев Карамучев, Малинка Минчева Кордова!  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов 

 Десислава Данаилова Балевска 

 Мария Ангелова Петкова 

 Соня Стоянова Коджебашева 

 Маргарита Георгиева Солакова 

 Таня Радоева Кьорова 

 Димитър Стоянов Марев 

 Мария Недялкова Хаджидиева 



Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

 

1. Промяна в съставите на СИК № 221600032, СИК № 22160002, СИК № 

21600001,СИК № 221600022, СИК № 221600028, СИК № 221600030 на 

територията на Община Мадан, за произвеждането на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

2. Промяна в съставите на СИК 223100007, СИК 223100008, СИК 223100011, СИК 

223100013, СИК 223100017, СИК 223100018 , СИК 223100020, СИК 223100021 , 

СИК 223100030, СИК 223100033, СИК 223100048, СИК 223100066, СИК 

223100067, СИК 223100069, СИК 223100070, СИК 223100072, СИК 223100074, 

СИК 223100080, СИК 223100081, СИК 223100085  на територията на Община 

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

2021 г. 

3. Регистрация на упълномощени представители на ПП ”ИМА ТАКЪВ НАРОД” в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

4. Промяна в съставите на СИК № 221000002 и СИК № 221000003 на територията 

на община Доспат, за произвеждането на изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г. 

5. Промяна в съставите на СИК № 223800002, СИК № 223800003, СИК № 

223800013 на територията на Община Чепеларе, за произвеждането на изборите 

за народни представители на 11 юли 2021 г. 

6. Постановление за отказ да се образува досъдебно производство и изпращане на 

материалите от преписката по компетентност № 1205/5.VІІІ.2021 на Окръжна 

прокуратурата – Смолян 

7. Разни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

221600032, СИК № 22160002, СИК № 21600001,СИК № 221600022, СИК № 221600028, 

СИК № 221600030 на територията на Община Мадан, за произвеждането на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

 

Постъпили са писма от Кмета на Община Мадан с вх.№ 222/03.07.2021 г. и вх.№ 

230/05.07.2021 г. съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и 

изходяща кореспонденция и документация относно промяна в състава на СИК № 

221600032, СИК № 22160002, СИК № СИК № 21600001,СИК № 221600022, СИК № 

221600028, СИК № 221600030 на територията на Община Мадан. 

Към писмото са приложени: 

а) Предложение от КП„ Демократична България-Обединение!“ за промяна в 

състава на СИК № 221600032 

 б) Предложение от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД “ за промяна в състава на СИК 

№ 221600002 

б) Предложение от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА ИСВОБОДИ “ за промяна в 

състава на СИК № 21600001,СИК № 221600022, СИК № 221600028, СИК № 221600030 

 

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 състава 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: Костадин Димитров Чаталбашев „ЗА“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „ЗА“ 

 Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Мария Ангелова Петкова „ЗА“ 



 

 

 

 

 

 

 

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

223100007, СИК 223100008, СИК 223100011, СИК 223100013, СИК 223100017, СИК 

223100018 , СИК 223100020, СИК 223100021 , СИК 223100030, СИК 223100033, СИК 

223100048, СИК 223100066, СИК 223100067, СИК 223100069, СИК 223100070, СИК 

223100072, СИК 223100074, СИК 223100080, СИК 223100081, СИК 223100085  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.№ 226/05.07.2021 г., съгласно 

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

документация, относно промяна в състава на СИК 223100007 ,СИК 223100008, СИК 

223100011, СИК 223100013, СИК 223100017, СИК 223100018 , СИК 223100020, СИК 

223100021 , СИК 223100030, СИК 223100033, СИК 223100048, СИК 223100066, СИК 

223100067, СИК 223100069, СИК 223100070, СИК 223100072, СИК 223100074, СИК 

223100080, СИК 223100081, СИК 223100085 на територията на Община Смолян. 

Към писмото са приложени: 

а) Предложение от ПП „ГЕРБ- СДС“ за промяна в състава на СИК 223100013. 

б) Предложение от КП „Демократична България - Обединение“ за промяна в 

състава на СИК 223100007 ,СИК 223100008, СИК 223100011,   СИК 223100017, СИК 

223100018 , СИК 223100020, СИК 223100021 , СИК 223100030, СИК 223100033, СИК 

223100048, СИК 223100066, СИК 223100067, СИК 223100069, СИК 223100070, СИК 

223100072, СИК 223100074, СИК 223100080, СИК 223100081, СИК 223100085 

в) 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. 

 

 Соня Стоянова Коджебашева „ЗА“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



Гласували, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По точка трета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистрация на упълномощени 

представители на ПП ”ИМА ТАКЪВ НАРОД” в изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г. 

Постъпил е списък вх. № 227/05.07.2021г. за публикуване на упълномощени 

представители в изборите за  народни представители на 11 юли 2021 г. от ПП ”ИМА 

ТАКЪВ НАРОД”  (Приложение № 1 към Решение №184-НС от 07.06.2021г.), както и 

списък (за публикуване от РИК/ЦИК) на упълномощените представители (Приложение 

№ 2 към Решение №184-НС от 07.06.2021г.). Списъкът  съдържа 13 /тринадесет/ лица 

и е представен и в електронен вид. 

Списъкът е подписан от Йордан Савов Фотев - упълномощен представител на 

ПП ”ИМА ТАКЪВ НАРОД” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

Списъкът на предложените упълномощени представители са проверени в 

електронната платформа на РИК 22 – Смолян, поддържана от „Информационно 

обслужване“ АД. 

След извършената проверка не се установиха несъответствия. За 13 броя от 

предложените в списъка упълномощени представители са изпълнени изискванията на 

чл.124, ал.4 от ИК и Решение № 184-НС/05.07.2021 г. на ЦИК, поради което списъка   

следва да бъде публикуван на интернет страницата на РИК-22 Смолян. 

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 

от ИК и Решение № 184--НС/05.07.2021г. на ЦИК, РИК – Смолян 

 

РЕШИ: 

 

1. ПУБЛИКУВА списък от 13 броя упълномощени представители в изборите за  

народни представители на 11 юли 2021 г. на ПП ”ИМА ТАКЪВ НАРОД”, в 

Регистъра воден от РИК-Смолян, който списък представлява приложение към 

настоящото решение. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев „ЗА“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „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“ 



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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

221000002 и СИК № 221000003 на територията на община Доспат, за произвеждането 

на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Доспат с Вх.№ 228/05.07.2021 г. 

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

кореспонденция и документация относно промяна в състава на СИК № 221000002 и 

СИК № 221000003, на територията на община Доспат. 

Към писмото са приложени: 

а) Предложение  от КП„ Демократична България-Обединение!“ за промяна в 

състава на СИК № 221000002 и СИК № 221000003. 

б) Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Доспат 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 Доспат, 

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 Доспат, съгласно Приложение №1. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев „ЗА“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „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“ 



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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

223800002, СИК № 223800003, СИК № 223800013 на територията на Община Чепеларе, 

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

Постъпило е писмо от Кмета на Община Чепеларе с вх.№ 229/05.07.2021 г. съгласно 

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

документация относно промяна в състава на СИК № 223800002, СИК № 223800003 и 

СИК № 223800013  на територията на Община Чепеларе . 

Към писмото са приложени: 

а) Предложение от Партия „ Има такъв народ“ за промяна в състава на СИК № 

223800002, СИК № 223800003 и СИК № 223800013. 

б) Актуален списък на членовете на СИК на територията на Община Чепеларе 

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 състава на СИК в Община Чепеларе, 

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 Чепеларе, съгласно Приложение №1. 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев „ЗА“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ЗА“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов „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“ 



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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По точка шеста след кратко обсъждане ОТНОСНО: Постановление за отказ да се 

образува досъдебно производство и изпращане на материалите от преписката № 

1205/5.VІІІ.2021 на Окръжна прокуратурата – Смолян по компетентност 

В РИК 22 - Смолян е постъпило Постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство и изпращане на материалите от преписката № 1205/5.VІІІ.2021 

на Окръжна прокуратурата – Смолян по компетентност, с което е отказано 

образуването на досъдебно производство, а преписката с материалите е изпратена по 

компетентност на РИК 22 – Смолян, относно преценка за допуснати нарушения по ИК 

във връзка със съставените избирателни списъци за гласуване с подвижна избирателна 

кутия и упражняване на правомощията си по чл.72, ал.1 от ИК, в това число по 

отстраняване на констатираното в Решение № 90-22 46/01.07.2021. на РИК – Смолян. С 

постановлението е указано да се уведоми писмено ОП – Смолян за взетите решения и 

предприетите действия от страна на РИК 22 – Смолян.  

В разпоредбата на чл.37, ал.3а от ИК са императивно уредени условията за 

доказване на критерия „хора с трайни увреждания“ по смисъла на чл.37, ал.1 от ИК.  

От друга страна легалната дефиниция на понятието „хора с трайни увреждания“ 

е дадена в § 1, т.2 от ДР на Закона за хората с увреждания, която е различна от тази на 

понятието „хора с увреждания“ по т.1 на същия параграф и която гласи че „хора с 

трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна 

недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да 

възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на 

които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане или степен на 

трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто. 

В подкрепа на изложеното дотук е и установения ред, принципи и критерии за 

извършване на медицинска експертиза, уредени в Наредбата за медицинската 

експертиза, приета с ПМС № 120 от 23.06.2017г., съгласно която временна 

неработоспособност и трайно намалена работоспособност се установява с медицинска 

експертиза, която се извършва от ТЕЛК и НЕЛК, които във връзка със същата издават 
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експертни решения и медицински протоколи на ЛКК по образци, утвърдени от 

министъра на здравеопазването, с които изрично се удостоверява увреждане от такъв 

характер, което общо касае затруднения в придвижването и в частност такива 

увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до 

избирателната секция. 

В този ред на мисли отчасти е и т.8 на Решение № 225/13.06.2021г. на ЦИК, 

която гласи: „Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява 

увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна 

административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато 

служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от ТЕЛК/НЕЛК 

документ, удостоверяващ увреждането, както и медицинска епикриза от други 

медицински органи, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило 

такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до 

избирателната секция.“   

По повод на изисканите документи с писмо № 185/30.06.2021г. и 

№191/30.06.2021г. на РИК - Смолян, обуславящи предпоставките за включване на лица 

в списъците за гласуване в ПСИК, както и повторно извършената проверка се установи, 

че от страна на органа по чл.23, ал.1 от ИК на територията на Община Борино, Община 

Баните, Община Рудозем, Община Мадан, Община Златоград и Община Доспат е 

допуснато нарушение на чл.37, ал.3а, т.1 и 2, във вр. ал.1 от ИК, изразяващо се в не 

извършването на проверка за установяване на наличието на трайно увреждане по 

служебен ред, като вътрешна административна услуга и неизпълнение на задължението 

да изискат експертно решение на ТЕЛК, респ. НЕЛК, от лицата представили етапни 

епикризи към заявленията. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т.1, 6, 13, 14 и т.20 от 

Изборния кодекс, РИК – Смолян 

 

                                                                          Р Е Ш И: 

 

1. УКАЗВА на Кмета на Община Борино, на Кмета на Община Баните, на Кмета 

на Община Мадан, на Кмета на Община Златоград, на Кмета на Община Доспат и на 

Кмета на Община Рудозем да извършат служебна повторна проверка за наличието на 

условията на чл.37, ал.3а от ИК, по реда на т.1 – служебно по реда на ЗЕУ и по т.2, като 

изискат от лицата представили етапни епикризи да представят експертно решение на 

ТЕЛК, респ. НЕЛК, след което в срок до 17:00 часа на 06.07.2021г. да заличат от 

избирателните списъци на съответната ПСИК, лицата които не отговорят на 

изискванията на чл.37, ал.1 от ИК, а именно хора с трайни увреждания по смисъла на § 

1, т.1 от ДР на Закона за хората с увреждания.  

2. УКАЗВА на Кмета на Община Борино, на Кмета на Община Баните, на Кмета 

на Община Мадан, на Кмета на Община Златоград, на Кмета на Община Доспат и на 

Кмета на Община Рудозем да уведомят РИК 22 – Смолян за извършените действия, в 

това число за актуализираните избирателните списъци на съответните ПСИК до 17:00ч. 

на 07.07.2021г. 

 

Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна 

комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

 

Гласували, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов „ЗА“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Димитров Чаталбашев „ЗА“ 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова „ПРОТИВ“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

Председателя свиква и насрочва редовно заседание за 08.06.2021г./четвъртък/ от 17:30 

часа, съгласно чл.70, ал.1 от ИК. 

 

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

 

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

 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ 

по решение № 100 -22 46 НС от 05.07.2021г. 

От Росица Станимирова Чакърова  - секретар на РИК22- Смолян, 

Десислава Данаилова Балевска - член на РИК22- Смолян 

и Таня Радоева Кьорова- член на РИК22- Смолян 

 

Във връзка с предложения проект на решение, гласувахме против  на основание 

чл.70, ал. 8 от Изборния кодекс и изразяваме следното особено мнение: 

 

1. В чл.37, ал.3а от ИК ясно е посочено кой е органът, който установява 

наличието на трайно увреждане на избирателя, а именно органът по чл.23 – 

кметът на общината/района/кметството или секретаря на общината, от 

където следва, че РИК няма задължението и правомощието да установява 

наличието или липсата на трайно увреждане при избирателите подали 

заявления за гласуване  с подвижна избирателна кутия. 

2. Решението и действията на РИК са в дълбок разрез с т.8 от Решение №225- 

НС от 13.06.2021г. на ЦИК. В цитираното решение на ЦИК е указано, че за 

доказване увреждането на избирателя, същият може да представи Решение 

на ТЕЛК/НЕЛК, както и медицинска епикриза от други медицински органи. 

В своето Решение РИК указва на кметовете да изключат от списъците за 

гласуване с подвижна избирателна кутия, лицата представили етапна 
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медицинска епикриза, освен ако същите не представят решение на 

ТЕЛК/НЕЛК - Защо? На какво основание? 

3. РИК няма право да определя нови срокове за действия, срокът за които вече 

е изтекъл съгласно ИК. 

4. След извършената проверка от РИК – Смолян, по повод сигнала срещу 

община Борино, РИК следваше да конкретизира за кои лица не са налице 

критериите за гласуване с подвижна избирателна кутия, да ги посочи 

изрично и едва тогава да укаже на кмета на общината да изключи от 

списъците конкретните лица.   

5. РИК – Смолян абсолютно неоснователно, превишавайки правомощията си, е 

изискала цялата документация и от останалите общини, за които не е била 

сезирана с жалба или сигнал. 

 

 

Росица Станимирова Чакърова …………….секретар на РИК 22- Смолян 

 

Десислава Данаилова Балевска ………………….. член на РИК22- Смолян 

 

Таня Радоева Кьорова ………………….. член на РИК22- Смолян 

 

 


