
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ 

 № 8 

Смолян, 01 септември 2022г. 

 

Днес, 01 септември  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 присъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Атанасов Велинов отсъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Стоянова Коджебашева присъства 

СЕКРЕТАР: Димитър Стоянов Марев  отсъства 

ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Манолова Караманолева - 

Пенева  
присъства 

 Ивайло Емилов Велков отсъства 

 Боян Ваклинов Симеонов  присъства 

 Маргарита Георгиева Солакова присъства 

 Малинка Минчева Кордова отсъства 

 Веселин Динков Грашев присъства 

 Таня Радоева Кьорова отсъства 

 Костадин Димитров Чаталбашев присъства 

 Добрин Юлиянов Тодоров присъства 

 

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

 

1. Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Баните за 

произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

2. Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община  Неделино за 

произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

3. Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Смолян  за 

произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

4. Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Доспат за 

произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

5. Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Мадан за 

произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г. 



6. Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Рудозем за 

произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

7. Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Борино за 

произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

8. Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Златоград за 

произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

9. Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Чепеларе за 

произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

10. Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Девин за 

произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

11. Упълномощаване на членове на РИК 22 - Смолян за получаване и предаване на 

отпечатаните хартиени бюлетини, както и осъществяване на контрол при 

транспортирането и доставката им за произвеждането на изборите за народни 

представители на 02 октомври  2022г. 

12. Разни. 

 

 

Гласували, както следва: 

 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА  

Димитър Стоянов Марев  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка първа: 

 

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община 

Баните, за произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 

2022 г. 

Постъпило е предложение от кмета на Община Баните за състав на СИК, заведено с вх. 

№ 71/31.08.2022г., съгласно водения от РИК - Смолян деловоден дневник за входяща и 



изходяща кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, 

длъжност в комисията, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон 

за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК. 

  

Към предложението са приложени: 

а) Списък на резервните членове със същото съдържание; 

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията 

за създаване на коалициите за участие в изборите за 47-то Народно събрание; 

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са 

се представлявали от пълномощник; 

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

е) Протокол от консултациите на 25.08.2022 г.; 

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

  

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на 

Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени 

Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решение № 1281-

НС  от 16.08. 2022 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в 

това че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в 

СИК, както и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна 

комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 

от Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 

91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решение № 1281-НС  от 16.08. 2022 г. на ЦИК, 

Решение № 18 - 22 НС от 19.08.2022г. на РИК – Смолян, Решение № 20-22 НС  от 

22.08.2022 г. и Решение № 21-22 НС  от 22.08.2022 г., Районна избирателна комисия 

Смолян:  

Р Е Ш И: 

1. Назначава за членове на СИК в Община Баните, предложените от кмета на 

общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии 

и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, 

съгласно Приложение №2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Баните. 

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 ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка втора :  

 

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община 

Неделино, за произвеждането на  изборите  за народни представители на 02 

октомври 2022 г 

Постъпило е предложение от кмета на Община Неделино, за състав на СИК, заведено с 

вх. № 75/31.08.2022г., съгласно водения от РИК - Смолян деловоден дневник за 

входяща и изходяща кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените 

лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, партията/коалицията, която ги 

предлага и телефон за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК. 

  

Към предложението са приложени: 

а) Списък на резервните членове със същото съдържание; 

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията 

за създаване на коалициите за участие в изборите за 47-то Народно събрание; 

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са 

се представлявали от пълномощник; 

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

е) Протокол от консултациите на 26.08.2022 г.; 

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

  



Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на 

Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени 

Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решение № 1281-

НС  от 16.08. 2022 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в 

това че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в 

СИК, както и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна 

комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 

от Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 

91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решение № 1281-НС  от 16.08. 2022 г. на ЦИК, 

Решение № 18 - 22 НС от 19.08.2022г. на РИК – Смолян,  Решение № 20-22 НС  от 

22.08.2022 г и Решение № 21-22 НС  от 22.08.2022 г, Районна избирателна комисия 

Смолян:  

  

  

Р Е Ш И: 

1. Назначава за членове на СИК в Община Неделино, предложените от кмета на 

общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии 

и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, 

съгласно Приложение №2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Неделино. 

  

 

Гласували, както следва: 

 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 



 

 

По точка трета  :  

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Смолян, 

за произвеждането на  изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г 

Постъпило е предложение от кмета на Община Смолян за състав на СИК, заведено с вх. 

№ 65/30.08.2022г., съгласно водения от РИК - Смолян деловоден дневник за входяща и 

изходяща кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, 

длъжност в комисията, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон 

за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК. 

  

Към предложението са приложени: 

а) Списък на резервните членове със същото съдържание; 

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията 

за създаване на коалициите за участие в изборите за 47-то Народно събрание; 

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са 

се представлявали от пълномощник; 

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

е) Протокол от консултациите на 24.08.2022 г.; 

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

  

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на 

Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени 

Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решение № 1281-

НС  от 16.08. 2022 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в 

това че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в 

СИК, както и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна 

комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 

от Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 

91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, , Решение № 1281-НС  от 16.08. 2022 г. на ЦИК, 

Решение № 18 - 22 НС от 19.08.2022г. на РИК –Смолян Решение № 20-22 НС  от 

22.08.2022 г и Решение № 21-22 НС  от 22.08.2022 г., Районна избирателна комисия 

Смолян:  

  

  

Р Е Ш И: 



1. Назначава за членове на СИК в Община Смолян, предложените от кмета на 

общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии 

и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, 

съгласно Приложение №2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Смолян. 

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 ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка четвърта  :  

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Доспат, 

за произвеждането на  изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г 

Постъпило е предложение от кмета на Община Доспат, за състав на СИК, заведено с вх. 

№ 72/31.08.2022г., съгласно водения от РИК - Смолян деловоден дневник за входяща и 

изходяща кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, 

длъжност в комисията, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон 

за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК. 

  

Към предложението са приложени: 

 а) Списък на резервните членове със същото съдържание; 

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 



в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията 

за създаване на коалициите за участие в изборите за 47-то Народно събрание; 

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са 

се представлявали от пълномощник; 

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

е) Протокол от консултациите на 24.08.2022 г.; 

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

 

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на 

Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени 

Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решение № 1281-

НС  от 16.08. 2022 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в 

това че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в 

СИК, както и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна 

комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 

от Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 

91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решение № 1281-НС  от 16.08. 2022 г. на ЦИК, 

Решение № 18 - 22 НС от 19.08.2022г. на РИК – Смолян, Решение № 20-22 НС  от 

22.08.2022 г. и Решение № 21-22 НС  от 22.08.2022 г., Районна избирателна комисия 

Смолян:  

  

  

Р Е Ш И: 

1. Назначава за членове на СИК в Община Доспат, предложените от кмета на 

общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии 

и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Доспат. 

  

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 ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 



Димитър Стоянов Марев  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка пета: 

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Мадан, 

за произвеждането на  изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г 

Постъпило е предложение от кмета на Община Мадан, за състав на СИК, заведено с вх. 

№ 70/31.08.2022г., съгласно водения от РИК - Смолян деловоден дневник за входяща и 

изходяща кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, 

длъжност в комисията, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон 

за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК. 

  

Към предложението са приложени: 

а) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

б) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията 

за създаване на коалициите за участие в изборите за 47-то Народно събрание; 

в) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са 

се представлявали от пълномощник; 

г) Протокол от консултациите на 23.08.2022 г.; 

д) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

  

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на 

Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени 

Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решение № 1281-

НС  от 16.08. 2022 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в 

това че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в 

СИК, както и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна 

комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 

от Изборния кодекс. 



Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 

91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решение № 1281-НС  от 16.08.2022 г. на ЦИК, 

Решение № 18 - 22 НС от 19.08.2022г. на РИК – Смолян, Решение № 20-22 НС  от 

22.08.2022 г. и  Решение № 21-22 НС  от 22.08.2022 г. Районна избирателна комисия 

Смолян:  

  

  

Р Е Ш И: 

1. Назначава за членове на СИК в Община Мадан, предложените от кмета на 

общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии 

и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Мадан. 

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 ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

По точка шеста  :   

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Рудозем, 

за произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г 

Постъпило е предложение от кмета на Община Рудозем за състав на СИК, заведено с 

вх. № 69/31.08.2022г., съгласно водения от РИК - Смолян деловоден дневник за 

входяща и изходяща кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените 



лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, партията/коалицията, която ги 

предлага и телефон за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК. 

  

Към предложението са приложени: 

а) Списък на резервните членове със същото съдържание; 

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията 

за създаване на коалициите за участие в изборите за 47-то Народно събрание; 

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са 

се представлявали от пълномощник; 

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

е) Протокол от консултациите на 25.10.2022 г.; 

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

  

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на 

Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени 

Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решение № 1281-

НС  от 16.08.2022 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в 

това, че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в 

СИК, както и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна 

комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 

от Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 

91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решение № 1281-НС  от 16.08. 2022 г. на ЦИК, 

Решение № 18 - 22 НС от 19.08.2022г. на РИК – Смолян,  Решение № 20-22 НС  от 

22.08.2022 г. и Решение № 21-22 НС  от 22.08.2022 г., Районна избирателна комисия 

Смолян:  

Р Е Ш И: 

1. Назначава за членове на СИК в Община Рудозем, предложените от кмета на 

общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии 

и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, 

съгласно Приложение №2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Рудозем. 

  

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 ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка седма: 

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Борино, 

за произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г 

Постъпило е предложение от кмета на Община Борино за състав на СИК, заведено с вх. 

№ 84/01.09.2022г., съгласно водения от РИК - Смолян деловоден дневник за входяща и 

изходяща кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, 

длъжност в комисията, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон 

за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК. 

  

Към предложението са приложени: 

а) Списък на резервните членове със същото съдържание; 

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията 

за създаване на коалициите за участие в изборите за 47-то Народно събрание; 

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са 

се представлявали от пълномощник; 

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

е) Протокол от консултациите на 26.08.2022 г.; 

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

  

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на 

Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени 



Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решение № 1281-

НС  от 16.08. 2022 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в 

това че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в 

СИК, както и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна 

комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 

от Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 

91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решение № 1281-НС  от 16.08. 2022 г. на ЦИК, 

Решение № 18 - 22 НС от 19.08.2022г. на РИК – Смолян, Решение № 20-22 НС  от 

22.08.2022 г. и Решение № 21-22 НС  от 22.08.2022 г., Районна избирателна комисия 

Смолян:  

Р Е Ш И: 

1. Назначава за членове на СИК в Община Борино, предложените от кмета на 

общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии 

и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, 

съгласно Приложение №2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Борино. 

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 ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка осма: 



ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община  

Златоград,  за произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 

2022 г 

Постъпило е предложение от кмета на Община Златоград за състав на СИК, заведено с 

вх. № 86/01.09.2022г., съгласно водения от РИК - Смолян деловоден дневник за 

входяща и изходяща кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените 

лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, партията/коалицията, която ги 

предлага и телефон за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК. 

  

Към предложението са приложени: 

а) Списък на резервните членове със същото съдържание; 

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията 

за създаване на коалициите за участие в изборите за 47-то Народно събрание; 

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са 

се представлявали от пълномощник; 

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

е) Протокол от консултациите на 23.08.2022 г.; 

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

  

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на 

Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени 

Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решение № 1281-

НС  от 16.08. 2022 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в 

това, че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в 

СИК, както и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна 

комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 

от Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 

91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решение № 1281-НС  от 16.08.2022 г. на ЦИК, 

Решение № 18 - 22 НС от 19.08.2022г., Решение № 20-22 НС  от 22.08.2022 г и  Решение 

№ 21-22 НС  от 22.08.2022 г. на РИК – Смолян, Районна избирателна комисия Смолян:  

Р Е Ш И: 

1. Назначава за членове на СИК в Община Златоград, предложените от кмета на 

общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии 

и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, 

съгласно Приложение №2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Златоград. 



  

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 ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка девета: 

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община   

Чепеларе,  за произвеждането на изборите за народни представители на 02  октомври 

2022 г. 

Постъпило е предложение от кмета на Община Чепеларе за състав на СИК, заведено с 

вх. № 82/01.09.2022г., съгласно водения от РИК - Смолян деловоден дневник за 

входяща и изходяща кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените 

лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, партията/коалицията, която ги 

предлага и телефон за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК. 

  

Към предложението са приложени: 

а) Списък на резервните членове със същото съдържание; 

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията 

за създаване на коалициите за участие в изборите за 47-то Народно събрание; 

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са 

се представлявали от пълномощник; 

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 



е) Протокол от консултациите на 25.08.2022 г.; 

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

  

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на 

Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени 

Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решение № 1281-

НС  от 16.08.2022 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в 

това че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в 

СИК, както и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна 

комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 

от Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 

91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решение № 1281-НС  от 16.08. 2022 г. на ЦИК, 

Решение № 18 - 22 НС от 19.08.2022г. на РИК – Смолян, Решение № 20-22 НС  от 

22.08.2022 г. и Решение № 21-22 НС  от 22.08.2022 г., Районна избирателна комисия 

Смолян:  

Р Е Ш И: 

1. Назначава за членове на СИК в Община Чепеларе, предложените от кмета на 

общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии 

и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, 

съгласно Приложение №2. 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Чепеларе. 

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. 

 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 



По точка десета: 

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община   Девин,  

за произвеждането на изборите  за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

Постъпило е предложение от кмета на Община Девин за състав на СИК, заведено с вх. 

№ 79/01.09.2022г., съгласно водения от РИК - Смолян деловоден дневник за входяща и 

изходяща кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, 

длъжност в комисията, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон 

за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК. 

  

Към предложението са приложени: 

а) Списък на резервните членове със същото съдържание; 

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията 

за създаване на коалициите за участие в изборите за 47-то Народно събрание; 

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са 

се представлявали от пълномощник; 

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; 

е) Протокол от консултациите на 25.08.2022 г.; 

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите.  

  

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на 

Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени 

Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решение № 1281-

НС  от 16.08.2022 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в 

това че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в 

СИК, както и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна 

комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 

от Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 

91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решение № 1281-НС  от 16.08. 2022 г. на ЦИК, 

Решение № 18 - 22 НС от 19.08.2022г. на РИК – Смолян,  Решение № 20-22 НС  от 

22.08.2022 г. и Решение № 21-22 НС  от 22.08.2022 г., Районна избирателна комисия 

Смолян:  

Р Е Ш И: 

1. Назначава за членове на СИК в Община Девин, предложените от кмета на 

общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии 

и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, 

съгласно Приложение №2. 



3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Девин. 

  

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. 

 

 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

По точка единадесета: 

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на РИК 22 - Смолян за получаване и 

предаване на отпечатаните хартиени бюлетини, както и осъществяване на контрол при 

транспортирането и доставката им за произвеждането на изборите за народни 

представители на 02 октомври  2022г. 

 

Във водения от РИК 22 - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция е постъпило писмо с изх. № НС-15-27/ 23.08.2022г. на ЦИК, с което 

указват, че в срок до 09.09.2022г. е необходимо да бъдат определени отговорните лица 

от РИК – Смолян за получаване на бюлетините за произвеждането на изборите за 

народни представители на 02 октомври  2022г. 

 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 от ИК, Районна 

избирателна комисия Смолян  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава следните членове на РИК – Смолян: 

 

1.1. Маргарита Георгиева Солакова – член на РИК - Смолян; 

1.2. Веселин Динков Грашев- член на РИК - Смолян. 

 



2. Определя следните резервни членове на РИК – Смолян: 

 

2.1.  Соня Стоянова Коджебашева– зам. председател на РИК - Смолян; 

2.2.  Добрин Юлиянов Тодоров – член на РИК – Смолян. 

. 

 

3. Упълномощените представители на РИК - Смолян по т.1/ съответно и по т.2/, 

имат следните права и задължения: 

 

3.1. Да получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборен район - 22 МИР – Смолян. 

3.2. Да подписват приемателните протоколи за бюлетините; 

3.3. Да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините до областния 

център – гр. Смолян и да подпишат товарителницата, предоставена от водача  на 

превозното средство. 

3.4. Да осъществят контрол по транспортирането и доставката на бюлетините 

3.5. Да съставят и подпишат с представителя на областна администрация 

констативен протокол, с който да удостоверят, че бюлетините са получени и приети на 

съхранение в определените за целта помещения, под охрана на МВР. 

 

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. 

 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

По точка дванадесета: 

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 05.09.2022г. от 18:00ч. 

 



 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

РОСИЦА СТАНИМИРОВА ЧАКЪРОВА /………………/ 

 

ЗА СЕКРЕТАР:  

 

АНАСТАСИЯ  МАНОЛЕВА КАРАМАНОЛЕВА -  ПЕНЕВА  /……………….........../ 

 


