
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

Смолян, 11 юли 2021г. 

 

Днес 11 юли 2021 г., 14.15 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: Десислава Данаилова Балевска 

 Соня Стоянова Коджебашева 

 Димитър Стоянов Марев 

 

Отсъстващи: Симеон Атанасов Велинов, Малинка Минчева Кордова,  Мария 

Ангелова Петкова, Маргарита Георгиева Солакова, Таня Радоева Кьорова, Мария 

Недялкова Хаджидиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

 



1. Служебна промяна в състава на СИК № 223100013, град Смолян, община Смолян 

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

2. Служебна промяна в състaва на СИК № 223100034, град Смолян, община Смолян 

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

3. Постъпила жалба с входящ № 323/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в 

качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична 

България – Обединение“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

№ 223100013, град Смолян, община Смолян при произвеждането на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 



В 12:30 ч. на 11.07.2021 г. в РИК – Смолян постъпи информация по телефона от 

председателя на СИК № 223100013, град Смолян, община Смолян, че назначената с 

Решение № 96 -22 46 от 05.07.2021г. за член – Минка Зефирова Барганска, от квотата на 

ПП „ГЕРБ- СДС“, след започване на изборния ден се наложило да придружи  свой близък  

за постъпване на болнично лечение, като по телефона на председателя заявила, че не 

може да продължи да осъществява функциите си, като член  в съответната секция, поради 

което е налице обективна необходимост от замяна с нов член представен от квотата на 

същата политическа партия. 

Поради гореизложеното РИК -  Смолян следва служебно да назначи член в СИК 

№ 223100013, от квотата на ПП „ГЕРБ- СДС“, 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  ПП „ГЕРБ- СДС“ за промяна в състава на СИК 223100013. 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначения  член Минка Зефирова Барганска. в СИК № 223100013. 

2. Анулира издаденото му удостоверение. 

3. Назначава лицето Борислав Павлов Душков за член от квотата в СИК № 

223100013 от квотата на ПП „ГЕРБ- СДС“ и издава удостоверение на същия. 

 

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: Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Соня Стоянова Коджебашева „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 

 

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

№ 223100034, град Смолян, община Смолян при произвеждането на изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

В 13:00 ч. на 11.07.2021 г. в РИК – Смолян постъпи писмена молба с вх.№322 от 

11.07.2021г. от Христо Димчев Ковачев - член на СИК № 223100034, град Смолян, 

община Смолян, с която лицето моли да бъде преместено в СИК № 223100038, тъй като 



в състава на секция № 223100034 е и неговата майка Мария Ковачева, във връзка с което 

е налице несъвместимост. 

 

Поради гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл.66, 

ал.2 от Изборния кодекс, РИК – Смолян 

    

Р Е Ш И: 

1. Освобождава назначения за член в СИК № 223100034, град Смолян, община 

Смолян – Христо Димчев Ковачев, от квотата на КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“. 

2. Анулира издаденото му удостоверение. 

3. Назначава лицето Христо Димчев Ковачев за член в състава на СИК № 

223100038, град Смолян, община Смолян и издава удостоверение на същия. 

4. Освобождава назначената за член в СИК № 223100038, град Смолян, община 

Смолян – Елза Веженова Карамитева, от квотата на КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“. 

5. Анулира издаденото му удостоверение. 

6. Назначава лицето – Елза Веженова Карамитева за член в състава на СИК № 

223100034, град Смолян, община Смолян 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: Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Соня Стоянова Коджебашева „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 

 

По точка трета след кратко обсъждане ОТНОСНО: Постъпила жалба с входящ № 

323/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен 

представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“. 

 

В РИК 22 - Смолян е постъпила жалба с входящ № 323/11.07.2021 от Зарко 

Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция 

„Демократична България – Обединение“, в което се твърди, че зам. – кметът на община 



Борино - Музафер Ахмедов и общинския служител - Джамал Коджабашев извършват 

агитация в района СИК № 220500002 и 220500003 на територията на с.Борино. Към 

жалбата не са приложени доказателства относно изложените твърдения.   

От изложеното в жалбата, по отношение на деянието посочено по-горе, а именно 

че служители неправомерно агитират, с оглед изясняване на фактическата обстановка, 

следва да се поиска съдействие от органите на МВР, чрез РП – Смолян, с оглед 

образуването на административно-наказателно или наказателно производство. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния 

кодекс, РИК – Смолян  

                                                                          Р Е Ш И: 

 

Препраща по компетентност на Районна прокуратура – Смолян, жалба входящ 

№323/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен 

представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.  

 

Настоящето решение  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването им 

пред Централната избирателна комисия 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: Десислава Данаилова Балевска „ЗА“ 

 Соня Стоянова Коджебашева „ЗА“ 

 Димитър Стоянов Марев „ЗА“ 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

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

 

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

 

 


