
 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

Смолян, 11 юли 2021г. 

 

Днес 11 юли 2021 г., 12.30 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 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ Златко Славчев Карамучев 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ Костадин Димитров Чаталбашев 

СЕКРЕТАР: Росица Станимирова Чакърова 

ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов 
 

Малинка Минчева Кордова 

 Мария Ангелова Петкова 

 Соня Стоянова Коджебашева 

 Маргарита Георгиева Солакова 

 Таня Радоева Кьорова 
 

Мария Недялкова Хаджидиева 

 

Отсъстващи: Десислава Данаилова Балевска, Димитър Стоянов Марев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

                  1. Служебна промяна в състaва на СИК № 223100036, град Смолян, община 

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

                  2. Служебна промяна в състaва на СИК № 220900013, село Гьоврен и СИК № 

220900019, село Селча, община Девин 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 

№ 223100036, град Смолян, община Смолян при произвеждането на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

В 8:30 ч. на 11.07.2021 г. в РИК – Смолян постъпи информация по телефона от 

председателя на СИК № 223100036, град Смолян, община Смолян, че назначената с 

Решение № 55 от 10.06.2021г. за член – Катя Динкова Сариева, от квотата на КП „БСП 

ЗА БЪЛГАРИЯ“ не се е явила за да осъществява функциите си в съответната секция, 

поради което е налице обективна необходимост от замяна с нов член представен от 

квотата на същата политическа партия. 

Във връзка с горното обстоятелство по електронната поща на РИК - Смолян е 

постъпило заявление с вх. № 319 от 11.07.2021 г. от пълномощник на КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“, с което е заявено, че лицето Илия Андреев Андреев следва да бъде 

отписан от списъка на упълномощените представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, 

след което същият да бъде назначен за член СИК № 223100036. 

 

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 назначената за член в СИК № 223100036, град Смолян, община 

Смолян – Катя Динкова Сариева, от квотата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. 

2. Анулира издаденото й удостоверение. 

3. Заличава от Списъка на упълномощените представители на КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ Илия Андреев Андреев, като указва на съответната коалиция да 

анулира и обезсили издаденото в негова полза пълномощно. 

4. Назначава новопредложеното лице Илия Андреев Андреев за член в състава на 

СИК № 223100036, град Смолян, 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“ 

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“ 

 Мария Ангелова Петкова „ЗА“ 



 Соня Стоянова Коджебашева „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 

№ 220900013, село Гьоврен и СИК № 220900019, село Селча, община Девин при 

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

 

В 10:00 ч. на 11.07.2021 г. в РИК – Смолян постъпи информация по телефона от 

председателя на СИК № 220900013, село Гьоврен, община Девин, че назначеният с 

Решение № 60 от 10.06.2021г., член – Ерол Джамал Терзи, от квотата на КП „ИЗПРАВИ 

СЕ! МУТРИ ВЪН!“ 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. 

Наред с горното в 10:30 ч. на 11.07.2021 г. в РИК – Смолян постъпи информация 

по телефона от председателя на СИК № 220900019, село Селча, община Девин, че 

назначеният с Решение № 60 от 10.06.2021г., член – Анелия Стоилова Куцева, също от 

квотата на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ не се е явила за да осъществява 

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

замяната и с нов член представен от квотата на същата политическа партия. 

След извършена служебна справка в регистъра на резервните членове РИК - 

Смолян се установи, че са налични членове от квотата на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ 

ВЪН!“, които да заместят неявилите се членове. 

Поради гореизложеното РИК Смолян следва служебно да назначи член в СИК № 

220900013, село Гьоврен, община Девин, от квотата на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ 

ВЪН!“ и член в СИК № 220900019, село Селча, община Девин, от квотата на КП 

„ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, 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 № 220900013, село Гьоврен, община 

Девин – Ерол Джамал Терзи, от квотата на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“  

2. Анулира издаденото му удостоверение. 

3. Назначава новопредложеното лице Елена Красимирова Кехайова за член от 

квотата на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в състава на СИК № 220900013, 

село Гьоврен, община Девин и издава удостоверение на същата. 

4. Освобождава назначения за член в СИК № 220900019, село Селча, община 

Девин – Анелия Стоилова Куцева, от квотата на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ 

ВЪН!“  

5. Анулира издаденото и удостоверение. 

6. Назначава новопредложеното лице Милчо Емилов Дерменджиев за член от 

квотата на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в състава на СИК № 220900019, 

село Селча, община Девин и издава удостоверение на същата. 

 

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“ 

 Мария Ангелова Петкова „ЗА“ 

 Соня Стоянова Коджебашева „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………………................... 

 


