
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ 

 №5 

Смолян, 25 август 2022г. 

 

Днес, 25 август 2022г., в 18.00 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №115, в 

сградата на Областна администрация – Смолян. 

 

На заседанието присъстват 10 члена, в съответствие със законоустановения кворум, 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Станимирова Чакърова отсъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Атанасов Велинов присъства  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Стоянова Коджебашева присъства 

СЕКРЕТАР: Димитър Стоянов Марев  отсъства 

ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Манолова Караманолева - 

Пенева  
присъства 

 Ивайло Емилов Велков присъства 

 Боян Ваклинов Симеонов  присъства 

 Маргарита Георгиева Солакова присъства 

 Малинка Минчева Кордова присъства 

 Веселин Динков Грашев отсъства  

 Таня Радоева Кьорова присъства 

 Костадин Димитров Чаталбашев присъства 

 Добрин Юлиянов Тодоров присъства 

 

Председателят на РИК – Смолян предложи следния проект на Дневен ред: 

 

1. Регистриране на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ 

„НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 

2022 г. 

2. Регистриране на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ за 

участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

3. Разни. 

 

 



По точка първа: 

 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ 

„НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

Във водения от РИК-Смолян регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022 г., е постъпило в 15,50  часа с вх. № 2 от 23.08.2022 г. Пред-

ложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни представители при произ-

веждане на избори на 02 октомври 2022 год. от политическа партия „БЪЛГАРСКИ 

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ подписано от Александър Адриянов Суев 

упълномощен, от Боян Боянов Станков Расате в качеството му на пълномощник, упълномощен 

от Борис Филипов Иванов в качеството му на секретар на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН 

СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“  

           Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния кодекс, а 

именно: 

 Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК от партия за регистрация на кандидатска листа на 

кандидати за народни представители  при произвеждане на избори на 02 октомври 2022 год. (При-

ложение № 59-НС от изборните книжа) - 1/един/ брой. 

 Заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл.3, ал.3 от ИК от кандида-

тите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия и че отговарят на условията 

по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 и 4 ИК, както и че 

отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 61-НС от изборните книжа) - 4/че-

тири/ броя; 

 Пълномощно № 11264 от 27.09.2021 г. по чл.255, ал.1, т.6 от ИК от лицето, упълномощено 

да представлява партията пред РИК - Смолян - 1/един/ брой и Пълномощно от 22.08.2022 г. – 

1/един/ брой. 

Политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 

е регистрирана за участие в избори за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. 

с Решение № 1280-НС/16.08.2022 г на ЦИК. 

След извършена проверка на представените документи, както и на съответствието на 

данните за кандидатите, вписани в направеното предложение и в техническия носител, се 

установи, че са спазени изискванията за регистрация на кандидатската листа и че същите 

отговарят на особените изисквания на чл.255, ал. 1, т. 1, т.3, т.6 от Изборния кодекс. 

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т.8, чл. 255 и чл. 258, ал.1 от 

Изборния кодекс, Решение № 1229-НС/11.08.2022 г. и Решение № 1280-НС/16.08.2022 г. на 

Централна избирателна комисия и Решение № 10 – 22 НС/15.08.2022 год. на Районната 

избирателна комисия – Смолян, РИК Смолян 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия „БЪЛГАРСКИ 

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни 

представители на 02.10.2022 г. 



 

2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от 

изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

2-1. Камен Захариев Тасков  ********** 

2-2. Петър Христов Виденов ********** 

2-3. Ждан Вадимов Чаушев ********** 

2-4. Борис Филипов Иванов ********** 

 

 

3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 

(Приложение № 65-НС от изборните книжа). 

Съгласно чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс, настоящото решение подлежи на обжалване пред 

Централната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

 

Росица Станимирова Чакърова отсъства 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  отсъства 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев отсъства 

Таня Радоева Кьорова ЗА  

Костадин Димитров Чаталбашев Против  

Добрин Юлиянов Тодоров Против 

 

 



Представени са особени мнения от гласувалите  „ПРОТИВ“  членове на РИК, със становище, 

че следва да се извърши допълнителна проверка относно адреса на единия кандидат  и да се даде 

възможност на предлагащата партия  да  представи  коректно предложение образец  № 59-НС. 

 

По точка втора :  

 

 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И 

РАЗУМА“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

Във водения от РИК-Смолян регистър на кандидатските листи за участие в изборите за 

народни представители на 02 октомври 2022 г., в 14,50  часа е постъпило с вх. № 3 от 25.08.2022 

г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни представители при 

произвеждане на избори на 02 октомври 2022 год. от ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ 

подписано от Дичо Димитров Капушев упълномощен, от Георги Петков Манолов в качеството 

му на Председател на ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“. 

            Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния кодекс, а 

именно: 

 Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК от партия за регистрация на кандидатска листа на 

кандидати за народни представители  при произвеждане на избори на 02 октомври 2022 год. 

(Приложение № 59-НС от изборните книжа) - 1/един/ брой. 

 Заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл.3, ал.3 от ИК от 

кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия и че отговарят на 

условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 и 4 ИК, 

както и че отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 61-НС от изборните 

книжа) - 2/два/ броя; 

 Пълномощно от 19.08.2022 г. по чл.255, ал.1, т.6 от ИК от лицето, упълномощено 

да представлява партията пред РИК - Смолян - 1/един/ брой  

 Политическа партия ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ е регистрирана 

за участие в избори за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 

1299-НС/17.08.2022 г на ЦИК. 

След извършена проверка на представените документи, както и на съответствието на 

данните за кандидатите, вписани в направеното предложение и в техническия носител, се 

установи, че са спазени изискванията за регистрация на кандидатската листа и че същите 

отговарят на особените изисквания на чл.255, ал. 1, т. 1, т.3, т.6 от Изборния кодекс. 

С оглед на горепосоченото и на основание чл.72, ал.1, т.8, чл.255 и чл.258, ал.1 от Изборния 

кодекс, Решение № 1229-НС/11.08.2022 г. и Решение № 1299-НС/17.08.2022 г. на Централна 

избирателна комисия и Решение № 10 – 22 НС/15.08.2022 год. на Районната избирателна комисия 

– Смолян, РИК Смолян 

Р Е Ш И: 



3. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия ПП 

„БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ за участие в изборите за народни представители 

на 02.10.2022 г. 

4. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от 

изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

3-1. Даниел Стоянов Никифоров ********** 

3-2. Димитър Валериев Кирилов ********** 

 

 

4. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец 

(Приложение № 65-НС от изборните книжа). 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение подлежи на обжалване  пред 

Централната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

Гласували, както следва: 

 

Росица Станимирова Чакърова отсъства 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  отсъства 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев отсъства 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка трета  :  

 

 

 



Не постъпиха въпроси за разискване. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 19:11ч.  

 

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 29.08.2022г. от 18:00ч. 

 

 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

СИМЕОН АТАНАСОВ ВЕЛИНОВ  /…………………/ 

 

 

ЗА СЕКРЕТАР:  

АНАСТАСИЯ МАНОЛОВА КАРАМАНОЛЕВА - ПЕНЕВА ………………................... 

 


