
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ 

 № 6 

Смолян, 29 август 2022г. 

 

Днес, 29 август 2022г., в 18.00 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала 

№115, в сградата на Областна администрация – Смолян. 

 

На заседанието присъстват 11 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  присъства 

ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Манолова Караманолева - 

Пенева  
присъства 

 Ивайло Емилов Велков присъства 

 Боян Ваклинов Симеонов  присъства 

 Маргарита Георгиева Солакова присъства 

 Малинка Минчева Кордова отсъства 

 Веселин Динков Грашев присъства 

 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 „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 

02 октомври 2022. 

2. Регистриране на кандидатска листа на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

3. Регистриране на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ 

КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 

2022 г. 

4. Регистриране на кандидатска листа на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 



5. Регистриране на кандидатска листа на ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ 

НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. 

6. Регистриране на кандидатска листа на ПП „ПРАВОТО“ за участие в изборите за 

народни представители на 02 октомври 2022 г. 

7. Регистриране на кандидатска листа на Партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ 

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

8. Регистриране на кандидатска листа на Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 

2022 г. 

9. Регистриране на кандидатска листа на Партия „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ за участие в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022г. 

10. Регистриране на кандидатска листа на ПП „АТАКА“  за участие в изборите за 

народни представители на 02 октомври 2022 г. 

11. Регистриране на кандидатска листа на КП „ГЕРБ-СДС“  за участие в изборите за 

народни представители на 02 октомври 2022 г. 

12. Регистриране на кандидатска листа на ПП „МИР“ за участие в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022 г. 

13. Регистриране на кандидатска листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

14. Регистриране на кандидатска листа на Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА 

ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 

02 октомври 2022 г. 

15. Регистриране на кандидатска листа на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“  за участие 

в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

16. Регистриране на кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  за участие в 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

17. Регистриране на кандидатска листа на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  

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

18. Регистриране на кандидатска листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“  за участие в изборите 

за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

19. Регистриране на кандидатска листа на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“  за участие в 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

20. Разни. 

 

Гласували, както следва: 

 

Росица Станимирова Чакърова ОТСЪСТВА 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 



Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА  

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка първа: 

 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП „НАЦИОНАЛЕН 

ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 10:25  часа е постъпило с 

вх. № 4 от 26.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ е депозирано пред РИК 

– Смолян от Борис Янков Ячев чрез пълномощник Георги Кръстев Кръстев  

упълномощен, от Борис Янков Ячев в качеството му на представляващ ПП 

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“. 

            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) – 4 /четири/ броя; 

 Пълномощно от 23.08.2022 г. по чл.255, ал.1, т.6 от ИК от лицето, упълномощено 

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

 Декларация за принадлежност към държавна сигурност и разузнавателните 

служби на БНА – 4 /четири/ броя. 

Политическа партия ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ“  е регистрирана за участие в избори за народни представители, насрочени 

на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1292-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 № 1292-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: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия ПП 

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 

4-1. Георги Кръстев Кръстев ********** 

4-2. Ботьо Ангелов Манчев ********** 

4-3. Велин Ясенов Юруков ********** 

4-4. Васко Еньов Айвазов ********** 

 

 

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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 



Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА  

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка втора :  

 

 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП „ПРЯКА 

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., в 11:36  часа е постъпило с 

вх. № 5 от 26.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ е депозирано пред РИК – Смолян от Анастас Тодоров 

Барбов - пълномощник упълномощен, от Петър Николаев Клисаров в качеството му на 

председател и представляващ ПП „ПРЯКА 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. (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 по чл.255, ал.1, т.6 от ИК от лицето, упълномощено да представлява 

партията пред РИК - Смолян - 1/един/ брой. 

Политическа партия ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие в 

избори за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1278-

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 № 1278-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 ПП 

„ПРЯКА 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 

5-1. Петър Николаев Клисаров ********** 

5-2. Владимир Герчев Атанасов ********** 

 

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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 



По точка трета  :  

 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ НА 

НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ 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 12:28  часа е постъпило с 

вх. № 6 от 26.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“, депозирано пред РИК – 

Смолян от Борислав Христов Филипов в качеството му на пълномощник на Минчо 

Христов Куминев - представляващ ПП „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ 

КАНДИДАТИ“. 

            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 24.08.2022 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 „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ 

КАНДИДАТИ“ е регистрирана за участие в избори за народни представители, 

насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1289-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 № 1289-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 ПП 

„ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ 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 

6-1. Румен Лазаров Генов ********** 

6-2. Татяна Даниелова Филипова ********** 

 

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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка четвърта  :  

 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ 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 17:12  часа е постъпило с 



вх. № 7 от 26.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„ГЛАС НАРОДЕН“, депозирано пред РИК – Смолян от Надежда Николаева Ненова в 

качеството й на пълномощник на Светослав Емилов Витков – председател и 

представляващ ПП „ГЛАС НАРОДЕН“. 

            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 16.08.2022 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 „ГЛАС НАРОДЕН“  е регистрирана за участие в избори 

за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1285-

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 № 1285-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 ПП 

„ГЛАС НАРОДЕН“ 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 

7-1. Георги Маргаритов Папардов ********** 

7-2. Исмет Мустафов Кехайов ********** 

 



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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка пета  :  

 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП „КОНСЕРВАТИВНО 

ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ 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 10:18  часа е постъпило с 

вх. № 8 от 27.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, депозирано пред РИК – 

Смолян и подписано от Мария Атанасова Томова - пълномощник на ПП 

„КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“. 

            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) – 3 /три/ броя; 

 Един брой пълномощно с което Петър Стефанов Москов – председател на 

партията е упълномощил Георги Ленков Балчев да представлява партията по смисъла  на 

ИК пред РИК – Смолян и още е един брой пълномощно с което Георги Ленков Балчев е 

упълномощил Мария Атанасова Томова по чл.255, ал.1, т.6 от ИК да представлява 

партията пред РИК - Смолян. Общо 2 броя пълномощни. 

Политическа партия ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 

ДЕСНИЦАТА“ е регистрирана за участие в избори за народни представители, 

насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1287-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 № 1285-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 ПП 

„КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ 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 

8-1. Даница Петрова Иванова ********** 

8-2. Мария Атанасова Томова ********** 

8-3. Николина Филипова Бялкова ********** 

 

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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка шеста  : 

 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП „ПРАВОТО“ 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 13:30 часа е постъпило с 

вх. № 9 от 27.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„ПРАВОТО“, депозирано пред РИК – Смолян и подписано от Георги Николов Гемов - 

пълномощник на Мария Петрова Колева – председател и представляващ ПП 

„ПРАВОТО“. 

            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) – 3 /три/ броя; 

 Един брой пълномощно с което Мария Петрова Колева – председател и 

представляваща партията е упълномощила Георги Николов Гемов да представлява 

партията по смисъла  на ИК пред РИК – Смолян. 

Политическа партия ПП „ПРАВОТО“ е регистрирана за участие в избори за 

народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1276-

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 № 1276-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 ПП 

„ПРАВОТО“ 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 

9-1. Антоанета Любчова Герова ********** 

9-2. Георги Николов Гемов ********** 

9-3. Евгени Радославов Нинов ********** 

 

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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка седма  : 

 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на Партия „КОАЛИЦИЯ ЗА 

ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ 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 13:53 часа е постъпило с 

вх. № 10 от 27.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

Партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“, депозирано пред РИК – Смолян и 

подписано от Красимир Цветков Манов – председател и представляващ Партия 

„КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“. 

            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 

кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и че отговаря на 

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

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

изборните книжа) – 1 /един/ брой; 

Партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в избори 

за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1305-

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 № 1305-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: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Партия „КОАЛИЦИЯ 

ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ 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) следния кандидат: 

№ по ред Трите имена ЕГН 

10-1. Иван Илиев Иванов ********** 

 

3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочения по-горе кандидат 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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 



Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка осма  : 

 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на Партия „БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ 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 16:15 часа е постъпило с 

вх. № 11 от 27.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“, депозирано пред РИК – 

Смолян и подписано от Стоян Иванов Тодоров – пълномощник на Георги Венелинов 

Георгиев – председател и представляващ Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ“. 

            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) – 3 /три/ броя; 

 Един брой пълномощно с което Георги Венелинов Георгиев – председател и 

представляващ Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ е 

упълномощил Стоян Иванов Тодоров да представлява партията по смисъла  на ИК пред 

РИК – Смолян. 

Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ е регистрирана за 

участие в избори за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение 

№ 1273-НС/15.08.2022 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 1273-НС/15.08.2022 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 Партия „БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ 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) следния кандидат: 

№ по ред Трите имена ЕГН 

11-1. Георги Тодоров Христов ********** 

11-2. Мартин Славов Кехайов ********** 

11-3. Бончо Тонев Диков ********** 

 

 

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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

 

 

 



По точка девета:  

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на Партия „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ 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 13:00 часа е постъпило с 

вх. № 12 от 28.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“, депозирано 

пред РИК – Смолян и подписано от Цветко Борисов Попов – пълномощник на 

Александър Трифонов Томов – председател и представляващ Партия „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“. 

            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) – 5 /пет/ броя; 

 Един брой пълномощно с което Александър Трифонов Томов – председател и 

представляващ Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ 

е упълномощил Цветко Борисов Попов да представлява партията по смисъла  на ИК пред 

РИК – Смолян. 

Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ е 

регистрирана за участие в избори за народни представители, насрочени на 02 октомври 

2022 г. с Решение № 1274-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 1274-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 Партия „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ 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) следния кандидат: 

№ по ред Трите имена ЕГН 

12-1. Цветко Борисов Попов ************* 

12-2. Мехмед Назифов Кехайов ************* 

12-3. Фатме Назифова Джаферова ************* 

12-4. Юлви Асанов Джаферов ************* 

12-5. Михаил Василев Михайлов ************* 

 

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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

 



По точка десета:  

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП „АТАКА“  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 14:30 часа е постъпило с 

вх. № 13 от 28.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„АТАКА“, подписано от Волен Николов Сидеров – председател и представляващ ПП 

„АТАКА“ и депозирано пред РИК – Смолян от пълномощника Борислав Костадинов 

Киряков.  

            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) – 3 /три/ броя; 

 Един брой пълномощно с което Волен Николов Сидеров – председател и 

представляващ Партия „АТАКА“ е упълномощил Борислав Костадинов Киряков да 

представлява партията по смисъла  на ИК пред РИК – Смолян. 

Партия „АТАКА“ е регистрирана за участие в избори за народни представители, 

насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1304-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 1304-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: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Партия „АТАКА“ 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 

13-1. Борислав Костадинов Киряков ********** 

13-2. Марияна Станкова Динева ********** 

13-3. Христо Димитров Чипчев ********** 

 

 

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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка единадесета:  

 

 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на КП „ГЕРБ-СДС“  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 16:42 часа е постъпило с 



вх. № 13 от 28.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„ГЕРБ-СДС“  , подписано от Бойко Методиев Борисов – председател и представляващ 

КП „ГЕРБ-СДС“ и депозирано пред РИК – Смолян от пълномощника Николай Тодоров 

Мелемов.  

            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) – 8 /осем/ броя; 

 Един брой пълномощно с което Бойко Методиев Борисов – председател и 

представляващ КП „ГЕРБ-СДС“  е упълномощил Николай Тодоров Мелемов да 

представлява партията по смисъла  на ИК пред РИК – Смолян. 

КП „ГЕРБ-СДС“  е регистрирана за участие в избори за народни представители, 

насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1263-НС/12.08.2022 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 1263-НС/12.08.2022 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 КП „ГЕРБ-СДС“  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 

14-1. Красимир Митков Събев ********** 

14-2 Недялко Живков Славов ********** 



14-3 Васил Димов Седянков ********** 

14-4 Джамал Османов Кателеч ********** 

14-5 Нина Юлиянова Карова ********** 

14-6 Иван Лазаров Кънев ********** 

14-7 Софка Ясенова Иванова ********** 

14-8 Иван Димитров Стоев ********** 

 

 

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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка дванадесета:  

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП „МИР“ 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 10:25  часа е постъпило с 

вх. № 15 от 29.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„МИР“ е депозирано пред РИК – Смолян от Димитър Рангелов Митков в качеството на 

пълномощник на Симеон Славчев Славчев в качеството му на представляващ ПП 

„МИР“. 

            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) – 4 /четири/ броя; 

 Пълномощно от 23.08.2022 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 ПП „МИР“ е регистрирана за участие в избори за народни 

представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1275-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 № 1275-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: 

5. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия ПП 

„МИР“ за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. 

 

6. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

64-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  



№ по ред Трите имена ЕГН 

15-1. Ивайло Петров Манджуков ********** 

15-2. Димитър Рангелов Митков ********** 

15-3. Христо Георгиев Ямболиев ********** 

15-4. Емануил Калинов Добрев ********** 

 

 

5. 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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка тринадесета:  

 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 

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 10:25  часа е постъпило с 

вх. № 16 от 29.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„ИМА ТАКЪВ НАРОД“ е депозирано пред РИК – Смолян от Александър Николов 

Вълчев в качеството си преупълномощен пълномощник на Тошко Йорданов 

Хаджитодоров в качеството му на пълномощник на Станислав Тодоров Трифонов 

представляващ ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“. 

            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) – 3 /три/ броя; 

 Пълномощно от 23.08.2022 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 ПП „ИМАН ТАКЪВ НАРОД“ е регистрирана за участие в 

избори за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1277-

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 № 1277-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: 

7. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия ПП 

„ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 

02.10.2022 г. 

 

8. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

64-НС от изборните книжа) следните кандидати: 



  

№ по ред Трите имена ЕГН 

16-1. Александър Николов Вълчев ********** 

16-2. Андрей Руменов Кадишев ********** 

16-3. Мика Михайлова Зайкова ********** 

 

 

6. 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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

По точка четиринадесета: 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на Партия „БЪЛГАРСКИ 

СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА 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., в 10:15 часа е постъпило с 



вх. № 17 от 29.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, депозирано пред 

РИК – Смолян и подписано от Цветко Борисов Попов – пълномощник на Александър 

Трифонов Томов – председател и представляващ Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА 

ДИРЕКТНА 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. (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) – 1 /един/ броя; 

 Един брой пълномощно с което Георги Стефанов Неделчев – председател и 

представляващ Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ е 

упълномощил Невена Георгиева Георгиева да представлява партията по смисъла  на ИК 

пред РИК – Смолян. 

Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ е 

регистрирана за участие в избори за народни представители, насрочени на 02 октомври 

2022 г. с Решение № 1297-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 1297-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: 

9. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Партия „БЪЛГАРСКИ 

СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни 

представители на 02.10.2022 г. 

10. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

64-НС от изборните книжа) следния кандидат: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 



17-1. Невена Георгиева Георгиева ********** 

 

 

7. 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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка петнадесета: 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП „ИЗПРАВИ СЕ 

БЪЛГАРИЯ“  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 11:14 часа е постъпило с 

вх. № 18 от 29.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, подписано от Гергана Михайлова Атанасова  

представляващ ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ и депозирано пред РИК – Смолян от 

пълномощника Гергана Михайлова Атанасова.  

            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) – 8 /осем/ броя; 

 Един брой пълномощно с което Мая Божидарова Манолова-Найденова – 

председател и представляващ Партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ е упълномощил 

Борислав Костадинов Киряков да представлява партията по смисъла  на ИК пред РИК – 

Смолян. 

Партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в избори за 

народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1288-

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 1288-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: 

11. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Партия „ИЗПРАВИ СЕ 

БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. 

12. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

64-НС от изборните книжа) следния кандидат: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

18-1. Георги Димитров Тонков ********** 

18-2. Николай Димитров Хаджийски ********** 

18-3. Младен Асенов Чаушев ********** 

18-4 Гергана Михайлова Атанасова ********** 

18-5 Марияна Анастасова Симеонова ********** 



18-6 Ани Ангелова Парунева ********** 

18-7 Миглена Борисова Бахчеванова ********** 

18-8 Димитър Венциславов Костов ********** 

 

 

8. 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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

По точка шеснадесета: 

Регистриране на кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  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 11:56 часа е постъпило с 

вх. № 19 от 29.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова – председател и 

представляващ КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и депозирано пред РИК – Смолян от 

пълномощника Емил Минков Хумчев.  



            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) – 8 /осем/ броя; 

 Един брой пълномощно с което Корнелия Петрова Нинова – председател и 

представляващ КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ е упълномощил Емил Минков Хумчев да 

представлява партията по смисъла  на ИК пред РИК – Смолян. 

КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  е регистрирана за участие в избори за народни 

представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1295-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 1295-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: 

13. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  

за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. 

14. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

64-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

19-1. Емил Минков Хумчев ********** 

19-2 Виолета Делчева Бояджиева ********** 

19-3 Севдалин Бойков Хъшинов ********** 

19-4 Даниела Данаилова Хаджиева ********** 



19-5 Николина Славова Марвакова ********** 

19-6 Димитър Стефанов Стефанов ********** 

19-7 Бойко Деянов Моллов ********** 

19-8 Димитър Тодоров Сивенов ********** 

 

 

9. 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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

По точка седемнадесета: 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ 

ПРОМЯНАТА“  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 11:56 часа е постъпило с 

вх. № 20 от 29.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, подписано от Михал Григоров Камбарев –



пълномощник на Асен Васков Василев представляващ КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ 

ПРОМЯНАТА“.  

            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) – 8 /осем/ броя; 

 Един брой пълномощно, с което Асен Васков Василев – председател и 

представляващ КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ е упълномощил Михал 

Григоров Камбарев да го представлява пред РИК – Смолян. 

КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“  е регистрирана за участие в избори 

за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1301-

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 1301-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: 

15. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ 

ПРОМЯНАТА“  за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 

г. 

16. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

64-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

20-1. Михал Григоров Камбарев ********** 

20-2 Явор Альошев Руженов ********** 



20-3 Венцислав Славчев Чавдаров ********** 

20-4 Емил Николаев Келешев ********** 

20-5 Васил Петров Даскалов ********** 

20-6 Михаил Весков Тодоров ********** 

20-7 Марина Бориславова Христова ********** 

20-8 Александър Димитров Дунчев ********** 

 

 

10. 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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

По точка осемнадесета: 

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“  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 14:25 часа е постъпило с 

вх. № 21 от 29.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„ВЪЗРАЖДАНЕ“, подписано от Ангел Жеков Георгиев  представляващ ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“ и депозирано пред РИК – Смолян от пълномощника Ангел Жеков 

Георгиев.  

            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) – 8 /осем/ броя; 

 Един брой пълномощно с което Костадин Тодоров Костадинов – председател и 

представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е упълномощил Ангел Жеков Георгиев да 

представлява партията по смисъла  на ИК пред РИК – Смолян. 

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е регистрирана за участие в избори за народни 

представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1290-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 1290-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: 

17. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за 

участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. 

18. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

64-НС от изборните книжа) следния кандидат: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 



21-1. Ангел Жеков Георгиев ********** 

21-2. Весела Бонева Станчева-Цебула ********** 

21-3. Юлия Пенчева Ненова ********** 

21-4. Славчо Митков Какалашев ********** 

21-5. Георги Ангелов Ангелов ********** 

21-6. Ивайло Тодоров Василев ********** 

21-7. Виктория Хубенова Бодурова ********** 

21-8. Спаска Благоева Стоева ********** 

 

 

11. 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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

По точка деветнадесета: 



ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на КП „БЪЛГАРСКИ 

ВЪЗХОД“  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 15:43 часа е постъпило с 

вх. № 22 от 29.08.2022 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“  , подписано от Михаел Ясенов Кисьов –представляващ КП 

„БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ и депозирано пред РИК – Смолян от пълномощника Михаел 

Ясенов Кисьов.  

            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) – 5 /пет/ броя; 

 Един брой пълномощно с което Стефан Динчев Янев – представляващ КП 

„БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“  е упълномощил Михаел Ясенов Кисьов да представлява 

партията по смисъла  на ИК пред РИК – Смолян. 

КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“  е регистрирана за участие в избори за народни 

представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1309-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 1309-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: 

19. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от КП „БЪЛГАРСКИ 

ВЪЗХОД“  за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. 

20. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 

64-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

  



№ по ред Трите имена ЕГН 

22-1. Михаел Ясенов Кисьов ********** 

22-2. Милена Иванова Пенчева ********** 

22-3. Фейзи Реджепов Пътов ********** 

22-4. Мустафа Ахмедов Брахимбашев ********** 

22-5. Милена Дойчева Лазарова ********** 

 

 

12. 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  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

По точка двадесета: 

 

Не постъпиха въпроси за разискване. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 20:00 ч.  

 



Следващото заседание на комисията ще се проведе на 30.08..2022г. от 18:00ч. 

 

 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

СИМЕОН АТАНАСОВ ВЕЛИНОВ  /…………………/ 

 

ЗА СЕКРЕТАР:  

 

ДИМИТЪР СТОЯНОВ МАРЕВ /……………….........../ 

 


