
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

Смолян, 11 юли 2021г. 

 

Днес 11 юли 2021 г., 19:00 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 

 Соня Стоянова Коджебашева 

 Маргарита Георгиева Солакова 

 Мария Недялкова Хаджидиева 

 

Отсъстващи: Десислава Данаилова Балевска, Мария Ангелова Петкова, Таня 

Радоева Кьорова, Димитър Стоянов Марев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Председателят на РИК – Смолян предложи следния дневен ред: 

 

1. Постъпил сигнал с входящ № 324/11.07.2021 от адв. Надежда Георгиева 

Йорданова – упълномощен представител на Коалиция „Демократична България - 

Обединение” 

2. Жалба с вх.№ 327/11.07.2021 и заявление с вх.№ 329/11.07.2021 за промяна в 

състава на СИК № 220500002, село Борино, община Борино при произвеждането 

на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

3. Постъпила жалба с входящ № 326/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в 

качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична 

България – Обединение“. 

4. Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в 

качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична 

България – Обединение“. 

5. Разни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По точка първа след кратко обсъждане ОТНОСНО: Постъпил сигнал с входящ № 

324/11.07.2021 от адв. Надежда Георгиева Йорданова – упълномощен представител на 

Коалиция „Демократична България - Обединение”. 

 

В РИК 22 - Смолян е постъпил сигнал с входящ № 324/11.07.2021 от адв. Надежда 

Георгиева Йорданова – упълномощен представител на Коалиция „Демократична 

България - Обединение”, в което се твърди, че съгласно изборния кодекс не е предвидено 

служители на общинска администрация да превозват граждани до избирателните секции. 

Към сигнала е представено пълномощно и снимков материал.  

Във връзка с това РИК – Смолян установи, че с Решение № 237-НС 16 юни 2021 г. 

на ЦИК, взето относно гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения 

в придвижването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в раздел 

IV „Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в 

придвижването да гласуват в изборния ден“, и по конкретно в т. 15 буква „б“ е 

предвидено, че към общински предприятия могат да се правят заявки за помощ в 

изборния ден.  

Във връзка с това и с цел пълнота на обстоятелствата следва да се отбележи, че 

със Заповед № РД-0709 от 01.07.2021г. на кмета на община Смолян са определение лица 

в т. 3, които да оказват помощ в изборния ден, като превозват избиратели от съставните 

населени места на общината. 

Горепосочените фактически обстоятелства и предвидени законови възможности 

обуславят неоснователност на жалбата, което е повод за нейното оставяне без основание. 

 

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

кодекс, РИК – Смолян  

                                                                          Р Е Ш И: 

 

Остава без уважение постъпилия сигнал с входящ № 324/11.07.2021 от адв. 

Надежда Георгиева Йорданова – упълномощен представител на Коалиция 

„Демократична България - Обединение”, като неоснователен. 

 

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“ 

 Соня Стоянова Коджебашева „ЗА“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 



По точка втора след кратко обсъждане ОТНОСНО: Жалба с вх.№ 327/11.07.2021 

и заявление с вх.№ 329/11.07.2021 за промяна в състава на СИК № 220500002, село 

Борино, община Борино при произвеждането на изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г. 

В РИК – Смолян е постъпила жалба с вх.№ 327/11.07.2021 от ПП „ДПС“ и  

заявление с вх.№ 329/11.07.2021г. от Гюлджан Мехмед Чавдарлъ, относно 

несъвместимост по чл.96, във вр. чл.66, ал.1, т.1, пр.1 от ИК по отношение на  

назначената с Решение № 54 от 10.06.2021г. за член в СИК № 220500002, село Борино, 

община Борино – Гюлджан Мехмед Чавдарлъ, от квотата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“. 

При извършена служебна проверка в ГРАО се установи, че Гюлджан Мехмед Чавдарлъ 

е съпруга на кандидат – депутата Джамал Музафер Чавдарлъ.  

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 – Гюлджан Мехмед Чавдарлъ. Горното обстоятелство 

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

община Борино. 

Поради гореизложеното РИК Смолян следва служебно да назначи член на СИК 

№ 220500002, село Борино, община Борино 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 Савка Петрова Панайотова може да осигури присъствие в 

СИК № 220500002, село Борино, община Борино, 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. Уважава жалба с вх.№ 327/11.07.2021 на ПП „ДПС“ 

2. Освобождава назначената за член в СИК № 220500002, село Борино, община 

Борино – Гюлджан Мехмед Чавдарлъ, от квотата на ПП „ИМА ТАКЪВ 

НАРОД“ 

3. Анулира издаденото й удостоверение. 

4. Назначава новопредложеното лице Савка Петрова Панайотова от квотата на 

КП „БСП за България“ за член в състава на СИК № 220500002, село Борино, 

община Борино 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“ 

 Соня Стоянова Коджебашева „ЗА“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 

 

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

326/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен 

представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“. 

 

В РИК 22 - Смолян е постъпила жалба с входящ № 326/11.07.2021 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 в двора на училището Н. Вапцаров на ул. Христо Ботев № 

29, където са разположени секции № 2 и 3 причакват гласоподаватели и извършват 

агитация  в деня  за гласуване. Към жалбата е приложена снимка с изображение на група  

от 5 човека наредени в кръг. 

 

По предходна идентична жалба с входящ № 323/11.07.2021 от Зарко Филипов 

Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична 

България – Обединение“ е взето Решение № 156 - 22 46НС, с което жалбата е препратена 

по компетентност  на Районна прокуратура – Смолян.  

В случая РИК – Смолян преценя, че е на лице идентична фактическа обстановка, 

поради което следва жалба с входящ № 326/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов също 

да бъде препратена за проверка и произнасяне към Районна прокуратура – Смолян. 

 

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

кодекс, РИК – Смолян  

                                                                          Р Е Ш И: 

 

1. Оставя без уважение подадена жалба с входящ № 326/11.07.2021 от Зарко 

Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция 

„Демократична България – Обединение“ поради идентичност с жалба с входящ № 

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

представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“ препратена по 

компетентност до Районна прокуратура - Смолян. 

 

2. Допълва изпратената преписката на Районна прокуратура – Смолян с приложения 

към настоящата снимков материал. 

 

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: Симеон Атанасов Велинов „ЗА“ 

 Малинка Минчева Кордова „ЗА“ 

 Соня Стоянова Коджебашева „ЗА“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 

По точка четвърта след кратко обсъждане ОТНОСНО: Постъпила жалба с входящ 

№ 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен 

представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“. 

 

В РИК 22 - Смолян е постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко 

Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция 

„Демократична България – Обединение“, в която се твърди, че лицето Ибрахим 

Сюлейман Таир не е подал заявление за гласуване с ПСИК, а е гласувал по този начин и 

че от негово име е гласувало лицето Шенол Таир. 

 

След направена справка под формата на телефонен разговор с председателите на 

ПСИК на територията на Община Борино, РИК Смолян установи, че Ибрахим Сюлейман 

Таир, в законоустановения срок е подал заявление за гласуване в ПСИК и същият е 

включен в списъщите на лицата имащи право да гласуват по този начин. Наред с това е 

установено, че лицето е упражнило правото си на глас в ПСИК с номер 220500008. 

 

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

кодекс, РИК – Смолян  

                                                                          Р Е Ш И: 

 

Оставя без уважение постъпилата жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко 

Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция 

„Демократична България – Обединение“, като неоснователна, поради своята 

недоказаност. 

 

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: Симеон Атанасов Велинов „ЗА“ 

 Малинка Минчева Кордова „ЗА“ 

 Соня Стоянова Коджебашева „ЗА“ 

 Маргарита Георгиева Солакова „ЗА“ 

 Мария Недялкова Хаджидиева „ЗА“ 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

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

 

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

 

 


