
 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

№ 17 

Смолян, 07 юли 2021г. 

 

Днес 07 юли 2021 г., 18.30 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: 

 

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. Определяне на реда за предоставяне на Формуляри за секционен протокол 

образец Приложение № 96-НС-хм и  Приложение № 96-НС-кр, от  РИК на СИК, 

в които се гласува със специализирани устройства за машинно гласуване. 

2. Регистрация на упълномощени представители на Коалиция ”ГЕРБ-СДС” в 

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 №222700019 на територията на Община Рудозем, 

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

5. Промяна в съставите на СИК №223100011, СИК №223100017, СИК 

№223100027, СИК №223100010,  СИК №223100021, СИК №223100026, СИК 

№223100027, СИК №223100037, СИК №223100040, СИК №223100041, СИК 

№223100062, СИК №223100063,  СИК №223100064, СИК №223100068, СИК 

№223100071, СИК №223100074, СИК №223100082, СИК №223100023, СИК 

№223100071   на територията на Община Смолян, за произвеждането на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

 

6. Промяна в съставите на СИК №221800017 на територията на Община Неделино, 

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

 

7. Промяна в съставите на СИК №221600022 на територията на Община Мадан, за 

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

8. Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа на ПП „ДПС”  в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

9. Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи за 

установяване на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за 

Народно събрание на 11.07.2021 г. от РИК 22 - Смолян на СИК/ПСИК. 

10. Регистрация на упълномощени представители на Коалиция ”БСП за България” в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

11. Разни 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

По точка първа след кратко обсъждане ОТНОСНО: Определяне на реда за 

предоставяне на Формуляри за секционен протокол образец Приложение № 96-НС-хм и  

Приложение № 96-НС-кр, от  РИК на СИК, в които се гласува със специализирани 

устройства за машинно гласуване . 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 18 и чл.215, ал.1 от Изборния Кодекс, РИК Смолян и 

Решение № 341-НС от 28.06.2021 г. на ЦИК  

  

Р Е Ш И: 

 

1. С предаването на  изборните книжа и материали към всеки комплект за секциите, 

определени за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване се 

предоставят чернови на Формуляри за секционен протокол образец Приложение № 

96-НС-хм,  Приложение № 96-НС-кр . 

 

2. В случай по чл. 269  ИК, когато  поради  непреодолими външни обстоятелства при 

машинно гласуване, подробно описани в Методическите указания  на ЦИК приети 

с Решение № 341-НС от 28.06.2021г., гласуването е продължило с хартиени 

бюлетини, след уведомяване на РИК-Смолян  от  страна на съответната СИК, член 

на РИК – Смолян предоставя на СИК  формуляри за секционен протокол образец 

Приложение № 96-НС-хм,  Приложение № 96-НС-кр  и получава първоначално 

предадения формуляр за секционен протокол образец Приложение № 96-НС-м, с  

протокол по образец утвърден от РИК –Смолян .  

 

3. Упълномощава всички членове на РИК22-Смолян с правата по отделно да предават      

и транспортират от и до РИК22-Смолян посочените в по-горе приложения, като 

подписват съставените за целта приемо-предавателни протоколи . 

 

4. Утвърждава образец на протокол за приемане и предаване на формуляри за 

секционен протокол образец Приложение № 96-НС-м,  Приложение № 96-НС-хм,  

Приложение № 96-НС-кр . 

 

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: Регистрация на упълномощени 

представители на Коалиция ”ГЕРБ-СДС” в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. 

Постъпил е списък вх. № 251/07.07.2021г. за публикуване на упълномощени 

представители в изборите за  народни представители на 11 юли 2021 г. от Коалиция 

”ГЕРБ-СДС” (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 120 /сто и двадесет/ лица и 

е представен и в електронен вид. 

Списъкът е подписан от Николай Тодоров Мелемов - упълномощен представител на  

Коалиция ”ГЕРБ-СДС“ 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 120 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: 

ПУБЛИКУВА списък от 120 броя упълномощени представители в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. на Коалиция ”ГЕРБ-СДС“  , в Регистъра воден от 

РИК-Смолян, който списък представлява приложение към настоящото решение. 

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: Регистрация на упълномощени 

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

11 юли 2021 г. 

Постъпил е списък вх. № 252/07.07.2021г. 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 10 /десет/ лица и е 

представен и в електронен вид. 

Списъкът е подписан от Светослав Митков Филипов - 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 10 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: 

ПУБЛИКУВА списък от 10 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. 

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: Промяна в съставите на СИК 

№222700019 на територията на Община Рудозем, за произвеждането на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на Община Рудозем с вх.№ 253/07.07.2021 г. 

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

кореспонденция и документация относно промяна в състава на СИК №222700019 на 

територията на Община Рудозем. 

Към писмото са приложени: 

а) Предложение от КП „ДБ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за промяна в състава на СИК № 

222700019. 

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

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 Рудозем, 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“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 

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

№223100011, СИК №223100017, СИК №223100027, СИК №223100010,  СИК 

№223100021, СИК №223100026, СИК №223100027, СИК №223100037, СИК 

№223100040, СИК №223100041, СИК №223100062, СИК №223100063,  СИК 

№223100064, СИК №223100068, СИК №223100071, СИК №223100074, СИК 

№223100082, СИК №223100023, СИК №223100071   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.№ 255/07.07.2021 г. 

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

кореспонденция и документация относно промяна в състава на СИК №223100011, СИК 

№223100017, СИК №223100027, СИК №223100010,  СИК №223100021, СИК 

№223100026, СИК №223100027, СИК №223100037, СИК №223100040, СИК 

№223100041, СИК №223100062, СИК №223100063,  СИК №223100064, СИК 

№223100068, СИК №223100071, СИК №223100074, СИК №223100082, СИК 

№223100023, СИК №223100071   на територията на Община Смолян. 

Към писмото са приложени: 

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

СИК №223100011,СИК№223100017,СИК№223100027.   

б) Предложение от Политическа партия „Има такъв народ“ за промяна в състава 

на СИК №223100010,СИК№223100021,СИК№223100026,СИК№223100027, 
СИК№223100037, СИК№223100041, СИК№223100040, СИК№223100062, 
СИК№223100063, СИК№223100064, СИК№223100068, СИК№223100071, 
СИК№223100074, СИК№223100082. 



в) Предложение от Политическа партия „Движение за права и свободи“ за 

промяна в състава на СИК №223100023,СИК№223100071.   

г) Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Смолян 

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“ 

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: Промяна в съставите на СИК 

№221800017 на територията на Община Неделино, за произвеждането на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на Община Неделино с вх.№ 258/07.07.2021 г. 

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



кореспонденция и документация относно промяна в състава на СИК №221800017 на 

територията на Община Неделино. 

Към писмото са приложени: 

а) Предложение от КП „ГЕРБ-СДС“ за промяна в състава на СИК № 221800017. 

б) Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Неделино 

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 Рудозем, 

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 Неделино, 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“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 

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

№221600022 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.№ 266 /07.07.2021 г. 

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

кореспонденция и документация относно промяна в състава на СИК №221600022 на 

територията на Община Мадан. 

Към писмото са приложени: 

а) Предложение от Политическа партия „Има такъв народ“ за промяна в състава  

наСИК№221600022.  

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“ 

 Соня Стоянова Коджебашева „ЗА“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 



По точка осма след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на 

кандидатите в кандидатска листа на ПП „ДПС”  в изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г. 

 

Постъпило е заявление с вх. № 256/07.07.2021 г. съгласно водения от РИК - Смолян 

Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация, подписано 

от Салих Рамадан Аршински , упълномощен представител на политическа партия 

„Движение за права и свободи“, подадено от Райф Хайриев Караджов, в качеството му 

на пълномощник за регистрация на застъпници на ПП „ДПС”, във връзка с участие на 

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

 

Заявлението е вписано под № 01 от 15:33 часа на 07.07.2021г. в Регистъра на 

предложените за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 42 

– НС). Със заявлението са предложени за регистрация общо 166 броя застъпници на 

кандидатската листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

 

Към заявлението (Приложение № 39 - НС от изборните книжа) са приложени: 

 

• Пълномощни – 2/два/ броя ,  

• Списък на предложените застъпници,   

• Декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 

1, 2 и 3  от Изборния кодекс (Приложение № 41-НС от изборните книжа) – 

166/сто шестдесет и шест/ броя .  

 

Списъците са представени на хартиен носител и на технически носител в excel формат, 

съгласно Решение № 165-НС/31.05.2021г. на ЦИК. 

 

Списъците на предложените застъпници са проверени в електронната платформа на 

РИК 22 – Смолян, поддържана от „Информационно обслужване“ АД, след което е  

констатирано, че по отношение на девет от предложените за регистрация застъпници са 

налице несъответствия, поради което същите не следва да бъдат регистрирани. 

 

За 157 броя от предложените застъпници са изпълнени изискванията на чл.117, ал.4 от 

ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021г. на ЦИК, и същите следва да бъдат регистрирани. 

 

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15 , чл.118, ал.1 и ал. 2  от ИК, и в 

изпълнение на Решение № 165-НС/31.05.2021г. на ЦИК, РИК – Смолян 

 

 

РЕШИ: 

 

1. РЕГИСТРИРА  157 броя застъпници на кандидатската листа на ПП „ДПС” в 

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

2. ОТКАЗВА да регистрира като застъпници 9 /девет/ поради установени 

несъответствия, съгласно Приложение № 1 

3. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения. 

4. След влизане в сила на настоящото решение регистрираните застъпници да 

бъдат вписани в публичния регистър на РИК-Смолян. 

 

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 девета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Определяне начина на връщане на 

сгрешени и предаване на нови протоколи за установяване на резултатите от 

гласуването при произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г. 

от РИК - Смолян на СИК/ПСИК 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс 

  

РЕШИ:  

1. При постъпване в РИК - Смолян  на уведомление за сгрешен протокол по реда 

на чл. 274, ал. 1, член на РИК - Смолян предава на СИК приложения с №, както 

следва: 96-НС-х , 96-НС-м и 96-НС-кр. 

2. Упълномощава всички членове на РИК - Смолян , с правата поотделно да 

предават и транспортират от и до РИК - Смолян  посочените в т.1 от настоящото 

решение приложения на изборни книжа, като подписват съставените за целта 

приемо-предавателни протоколи. 

  

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 десета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Регистрация на упълномощени 

представители на Коалиция ”БСП за България” в изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г. 

Постъпил е списък вх. № 257/07.07.2021г. за публикуване на упълномощени 

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

БСП за България ” (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 248 /двеста 

четиридесет и девет / лица и е представен и в електронен вид. 

Списъкът е подписан от Иван Иванов Френкев- упълномощен представител на  

Коалиция ” БСП за България“ 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 248 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: 

ПУБЛИКУВА списък от 248 броя упълномощени представители в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. на Коалиция ” БСП за България“  , в Регистъра воден 

от РИК-Смолян, който списък представлява приложение към настоящото решение. 

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“ 

 

 

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………………................... 

 


