
 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

Смолян, 11 юли 2021г. 

 

Днес 11 юли 2021 г., 19.30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала № 201, в 

сградата на Областна администрация – Смолян. 

На заседанието присъстват  члена, в съответствие със законоустановения кворум 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Захариев Шехов 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов 
 

Малинка Минчева Кордова 
 

Мария Ангелова Петкова 

 Маргарита Георгиева Солакова 

 Таня Радоева Кьорова 

 Мария Недялкова Хаджидиева 

 

Отсъстващи: Златко Славчев Карамучев, Костадин Димитров Чаталбашев, 

 

Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

 

1. Служебна промяна в състaва на СИК № 223100064, село Орешец, община Смолян 

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

2. Служебна промяна в състaва на СИК № 221600019, село Равнища, община Мадан 

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

 

По точка първа след кратко обсъждане ОТНОСНО: Служебна промяна в състaва на СИК 

№ 223100064, село Орешец, община Смолян при произвеждането на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г.  

В 7:30 ч. на 11.07.2021 г. в РИК – Смолян постъпила информация по телефона от 

председателя на СИК № 223100064, село Орешец, община Смолян, че назначеният с 

Решение № 55 от 10.06.2021г., Зам. председател – Михаил Ангелов Тодоров, от квотата 

на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ не се е явил за да осъществява 

функциите си в съответната секция, поради което е налице обективна необходимост от 

замяната му с нов Зам. Председател представен от квотата на същата политическа 

партия. 



След извършена служебна справка в регистъра на резервните членове РИК - 

Смолян се установи, че от квотата на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“ липсват резервни членове, които да заместят Зам. председател – 

Михаил Ангелов Тодоров. Горното обстоятелство беше потвърдено и от упълномощен 

представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за община 

Смолян. 

Поради гореизложеното РИК Смолян следва служебно да назначи Зам. 

Председател на СИК № 223100064, село Орешец, община Смолян от квотата на друга 

политическа партия, като бъдат спазени изискванията на Изборният кодекс. 

След служебна проверка в Списъка с резерви се установи, че от квотата на КП 

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ лицето Радослав Векилов Кръпчев може да осигури присъствие 

в СИК № 223100064, село Орешец, община Смолян, като едновременно с това бъдат 

спазени изискванията на чл. 92, ал. 3 от ИК, а именно – „Представителите на една 

партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. 

Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и 

съща партия или коалиция.“. 

Поради гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян 

    

Р Е Ш И: 

1. Освобождава назначения за Зам. председател в СИК № 223100064, село Орешец, 

община Смолян – Михаил Ангелов Тодоров, от квотата на КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  

2. Анулира издаденото му удостоверение. 

3. Назначава новопредложеното лице Радослав Векилов Кръпчев за Зам. 

Председател от квотата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в състава на СИК № 

223100064, село Орешец, община Смолян и издава удостоверение на същият. 

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“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов 

Велинов 

„ЗА“ 

 Малинка Минчева 

Кордова 

„ЗА“ 

 Мария Ангелова 

Петкова 

„ЗА“ 

 Маргарита Георгиева 

Солакова 

„ЗА“ 

 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Мария Недялкова 

Хаджидиева 

„ЗА“ 

 



По точка втора след кратко обсъждане ОТНОСНО: Служебна промяна в състaва на СИК 

№ 221600019, село Равнища, община Мадан при произвеждането на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

В 8:00 ч. на 11.07.2021 г. в РИК – Смолян постъпила информация по телефона от 

председателя на СИК № 221600019, село Равнища, община Мадан, че назначеният с 

Решение № 62 от 10.06.2021г., член – Аксидан Хасанов Исаков, от квотата на ПП „ИМА 

ТАКЪВ НАРОД“ не се е явил за да осъществява функциите си в съответната секция, 

поради което е налице обективна необходимост от замяната му с нов член представен от 

квотата на същата политическа партия. 

След извършена служебна справка в регистъра на резервните членове РИК - 

Смолян се установи, че от квотата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ липсват резервни 

членове, които да заместят члена – Аксидан Хасанов Исаков. Горното обстоятелство 

беше потвърдено и от упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за 

община Мадан. 

Поради гореизложеното РИК Смолян следва служебно да назначи член на СИК 

№ 221600019, село Равнища, община Мадан от квотата на друга политическа партия, 

като бъдат спазени изискванията на Изборният кодекс. 

След служебна проверка в Списъка с резерви се установи, че от квотата на ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ лицето Едоан Бисеров Минчев може да 

осигури присъствие в СИК № 221600019, село Равнища, община Мадан, като 

едновременно с това бъдат спазени изискванията на чл. 92, ал. 3 от ИК, а именно – 

„Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в 

секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и 

секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.“. 

Поради гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян 

    

Р Е Ш И: 

1. Освобождава назначения за член в СИК № 221600019, село Равнища, община 

Мадан – Аксидан Хасанов Исаков, от квотата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 

2. Анулира издаденото му удостоверение. 

3. Назначава новопредложеното лице Едоан Бисеров Минчев от квотата на ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за член в състава на СИК № 221600019, 

село Равнища, община Мадан и издава удостоверение на същият. 

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“ 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов 

Велинов 

„ЗА“ 

 Малинка Минчева 

Кордова 

„ЗА“ 

 Мария Ангелова 

Петкова 

„ЗА“ 

 Маргарита Георгиева 

Солакова 

„ЗА“ 



 Таня Радоева Кьорова „ЗА“ 

 Мария Недялкова 

Хаджидиева 

„ЗА“ 

 
 

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

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

 

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

 


