
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ 

 № 7 

Смолян, 30 август 2022г. 

 

Днес, 30 август 2022г., в 18.00 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала 

№115, в сградата на Областна администрация – Смолян. 

 

На заседанието присъстват 9 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 отсъства 

СЕКРЕТАР: Димитър Стоянов Марев  присъства 

ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Манолова Караманолева - 

Пенева  
отсъства 

 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 „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 

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

2022 г. 

2. Регистриране на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 

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

3. Регистриране на кандидатска листа на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

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

2022 г. 

4. Регистриране на кандидатска листа на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

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

2022 г. 



5. Регистриране на кандидатска листа на КП „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ“ за 

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

6. Регистриране на кандидатска листа на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

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

2022 г. 

7. Разни. 

 

Гласували, както следва: 

 

Росица Станимирова Чакърова ОТСЪСТВА 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ОТСЪСТВА  

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 „РУСОФИЛИ ЗА 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“  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 09:25 часа е постъпило с 

вх. № 23 от 30.08.2022 г. предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати 

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

„РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, подписано от Николай 

Симеонов Малинов – представляващ ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 

ОТЕЧЕСТВОТО“  и депозирано пред РИК – Смолян от пълномощника Златина 

Росенова Узунова.  

            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; 

 Един брой пълномощно с което Николай Симеонов Малинов – председател на 

партията е упълномощил Валентин Груев Григоров да представлява партията 

по смисъла  на ИК пред РИК – Смолян и още един брой пълномощно с което 

Валентин Груев Григоров е упълномощил Златина Росенова Узунова по 

чл.255, ал.1, т.6 от ИК да представлява партията пред РИК - Смолян. Общо 2 

броя пълномощни. 

 

            ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“   е регистрирана 

за участие в избори за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с 
Решение № 1229-НС/11.08.2022 г. и Решение № 1302-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 1302-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   ПП „РУСОФИЛИ ЗА 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ 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 

23-1. Ивон Жекова Минчева ********** 

23-2. Георги Спасов Иванов ********** 

23-3. Елена Неделчева Ангелова ********** 

23-4. Христо Йотов Йотов ********** 



 

 

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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ОТСЪСТВА 

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 „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“ 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 09:38 часа е постъпило 

предложение с вх. № 24 от 30.08.2022 г. за регистрация на кандидатска листа на 

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

год. От ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,подписано от Мустафа Сали 

Карадайъ–представляващ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и депозирано 

в РИК – Смолян от пълномощника Румен Венциславов Пехливанов. 

            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 Мустафа Сали Карадайъ– председател на 

партията е упълномощил Румен Венциславов Пехливанов да представлява партията по 

смисъла  на ИК пред РИК – Смолян. 

 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е регистрирана за участие в избори за 

народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. С Решение № 1296-

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 1296-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 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“ 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 

24-1. Хайри Реджебов Садъков ********** 

24-2. Анджей Веселинов Джандев ********** 

24-3. Вижданка Велкова Младенова ********** 

24-4. Ферад Рюстем Емин ********** 

24-5. Вели Вахдиев Паликаров ********** 

24-6. Атанас Бисеров Пържанов ********** 



24-7. Владимир Асенов Ратайски ********** 

24-8. Филип Костадинов Делисивков ********** 

 

 

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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ОТСЪСТВА 

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 КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - 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 10:53 часа е постъпило 

предложение с вх. № 25 от 30.08.2022 г. за регистрация на кандидатска листа на 

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

год. от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“,подписано от Атанас 

Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов –представляващи КП 



„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“и депозирано в РИК – Смолян от 

пълномощника Зарко Филипов Маринов. 

            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 Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров 

Иванов– представляващи коалицията са упълномощили Зарко Филипов Маринов да 

представлява коалицията пред РИК – Смолян. 

 

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ е регистрирана за 

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

№ 1291-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 1291-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 КП „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - 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) следните кандидати: 

  

№ по ред Трите имена ЕГН 

25-1. Зарко Филипов Маринов ********** 

25-2. Симеон Цанков Джамбазов ********** 



25-3. Камелия Красимирова Младенова ********** 

25-4. Асен Николаев Чолаков ********** 

25-5 Димитър Людвиг Янъков ********** 

25-6 Антоанета Емилова Узунова ********** 

25-7 Делян Младенов Беширов ********** 

25-8 Алтънай Мехмедова Читакова ********** 

 

 

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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ОТСЪСТВА 

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 „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 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 13:51 часа е постъпило 

предложение с вх. № 26 от 30.08.2022 г. за регистрация на кандидатска листа на 

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

год. от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, представлявана 

от Ангел Чавдаров Джамбазки заедно с Искрен Василев Веселинов подписано от 

Александър Костадинов Пецов – упълномощен да представлява ПП „ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и депозирано в РИК – Смолян от 

пълномощника Александър Костадинов Пецов. 

            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; 

 Един брой пълномощно с което Ангел Чавдаров Джамбазки заедно с Искрен 

Василев Веселинов представляващи партията са упълномощили Александър Костадинов 

Пецов да представлява партията пред РИК – Смолян. 

 

ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ е регистрирана за 

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

№ 1298-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 1298-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 ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ 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 

26-1. Иво Колев Пазарджиев ********** 

26-2. Костадин Атанасов Минков ********** 

26-3. Емил Борисов Минчев ********** 

26-4. Иван Василев Гайдаров ********** 

 

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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ОТСЪСТВА 

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 КП „СПРАВЕДЛИВА 

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 15:05 часа е постъпило 

предложение с вх. № 27 от 30.08.2022 г. за регистрация на кандидатска листа на 

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

год. от КП „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ“ представлявана от Йордан Тодоров Гергов, 



Елена Маргаритова Нонева, Иван Цветанов Павлов подписано от Юлиян Николаев 

Божинов – упълномощен да представлява КП „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ“ и 

депозирано в РИК – Смолян от пълномощника Юлиян Николаев Божинов. 

            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; 

 Един брой пълномощно с което Йордан Тодоров Гергов, Елена Маргаритова 

Нонева, Иван Цветанов Павлов – представляващи коалицията са упълномощили Юлиян 

Николаев Божинов да представлява коалицията пред РИК – Смолян. 

 

КП „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в избори за народни 

представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1308-НС/17.08.2022 г. и  

Решение № 1331-НС/25.08.2022 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., Решение 1308-НС/17.08.2022 г. 

и Решение № 1331-НС/25.08.2022 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 КП „СПРАВЕДЛИВА 

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 

27-1. Банко Жеков Кичуков ********** 

27-2. Мария Александрова Соларска ********** 



27-3. Стоян Георгиев Давидов ********** 

27-4. Тошко Витанов Тодоров ********** 

 

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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ОТСЪСТВА 

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 „НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 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 15:50 часа е постъпило 

предложение с вх. № 28 от 30.08.2022 г. за регистрация на кандидатска листа на 

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

год. от ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“, представлявана от Никола 

Петков Иванов подписано от Никола Петков Иванов – представляващ ПП 

„НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ и депозирано в РИК – Смолян от 

пълномощника Пламен Богданов Богданов. 



            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 Никола Петков Иванов представляващ партията 

са упълномощили Пламен Богданов Богданов да представлява партията пред РИК – 

Смолян. 

 

ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ е регистрирана за участие в избори 

за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. с Решение № 1307-

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 1307-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 ПП „НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ 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 

28-1. Климент Аспарухов Темчев ********** 

28-2. Мария Димова Желева ********** 

28-3. Пламен Богданов Богданов ********** 



 

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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ОТСЪСТВА 

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: 

Не постъпиха въпроси за разискване. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 19:10 ч.  

 

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 01.09.2022г. от 18:00ч. 

 

 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

СИМЕОН АТАНАСОВ ВЕЛИНОВ  /…………………/ 

 

ЗА СЕКРЕТАР:  

 

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

 


