
 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ 

 № 15 

Смолян, 21 септември 2022г. 

 

Днес, 21 септември  2022г., в 18.30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в 

зала №115, в сградата на Областна администрация – Смолян. 

 

На заседанието присъстват 12 члена, в съответствие със законоустановения 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Станимирова Чакърова присъства 

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 присъства 

 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. Промяна в състава на СИК № 223100001,  СИК № 223100017 СИК № 223100027, 

СИК № 223100030, СИК № 223100050, СИК № 223100028 на територията на 

Община Смолян за произвеждането на изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. 

2. Назначаване членове на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на 

територията на община Борино за произвеждането на изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022 г. 



3. Промяна в състава на СИК № 221600024, СИК № 221600026,  СИК № 221600027 

СИК № 221600028 на територията на Община Мадан за произвеждането на 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

4. Промяна в състава на СИК № 220200011 на територията на Община Баните за 

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

5. Промяна в състава на СИК № 221000008, на територията на Община Доспат за 

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

6. Жалба вх.№193/21.09.2022 от Георги Димитров Тонков – регистриран кандидат 

за народен представител от ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, в изборите за 

народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 година, относно 

неправомерно разполагане на агитационни материали на територията на Община 

Смолян, изразяващо се в унищожаване и заличаване на агитационни материали 

на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“. 

7. Определяне на членове на РИК, които да връчат изборните книжа и материали по 

общини на територията на Двадесет и втори изборен район - Смолян, и 

утвърждаване на график за транспортирането и разпределението на изборни 

книжа и материали по общини и секции 
8. Разни. 

 

Гласували, както следва: 

 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

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 ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка първа: 

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 223100001,  СИК № 223100017 СИК № 

223100027, СИК № 223100030, СИК № 223100050, СИК № 223100028 на територията на 

Община Смолян за произвеждането на изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. 



Постъпили са писма от Кмета на община Смолян с вх. № 174/20.09.2022 г. и № 

186/21.09.2022 г. , съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и 

изходяща кореспонденция, относно промяна в състава на  СИК № 223100001,  СИК № 

223100017 СИК № 223100027, СИК № 223100030, СИК № 223100050  на територията на 

Община Смолян. 

          Към писмото е приложено: 

1. Предложение с вх. № Д1006941/16.09.2022г. от ПП “Има Такъв Народ“за 

община Смолян. 

2. Предложения с вх. № Д1006927/16.09.2022г. и № Д1007034/21.09.2022г.  от 

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“  за община Смолян. 

3. Таблици Промяна СИК, Приложение към Решение № 16-22 НС / 

18.08.2022 г. на РИК-Смолян. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс 

и Решение № 16 -НС от 18.08.2022 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК 

– Смолян, 

Р Е Ш И: 

1. Освобождава назначените членове в състава на СИК № 223100001,  СИК № 

223100017 СИК № 223100027, СИК № 223100030, СИК № 223100050, СИК № 

223100028   на територията на община Смолян, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в 

приложението по т.1. 

3. Назначава новопредложените членове на СИК № 223100001,  СИК № 223100017 

СИК № 223100027, СИК № 223100030, СИК № 223100050, СИК № 223100028   на 

територията на община Смолян, съгласно Приложение №1. 

Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в приложението по т.3. 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва 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 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 ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка втора :  

 

ОТНОСНО: Назначаване членове на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ 

на територията на община Борино за произвеждането на изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022 г. 

 

С писма от Кмета на община Борино, заведени с Вх. №  138/15.09.2022г. и Вх. №  

176/20.09.2022г.  съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и 

изходяща кореспонденция и документация в РИК-Смолян, са постъпили необходимите 

документи, свързани с назначаването на членове на ПСИК, в това число: Заповед за 

образуване на ПСИК; Покана за консултации; Протокол от проведените консултации; 

Писмени предложения на представителите на партии и коалиции за състава на ПСИК. 

  

Съгласно Заповед № 164 от 15.09.2022 г, на кмета на община Борино 

са образувани 2 /два/ броя секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с 

подвижна избирателна кутия на територията на община Борино с № 220500008 и № 

220500009. 

 

Съобразно представените документи и извършени консултации, РИК- Смолян, 

счита, че са изпълнени изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1, т.4 и т.6 и чл.90, ал.1, от 

Изборния кодекс и Решение №1399-НС от 08.09.2022г. на ЦИК,  Районна избирателна 

комисия Смолян 

РЕШИ:  

 

1. Назначава за членове на ПСИК   № 220500008 и  № 220500009      в община Борино, 

предложени 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 ПСИК № 220500008 и  № 220500009       в 

община Борино, посочени в Приложение №1. 

 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва 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 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 ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка трета :  

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 221600024, СИК № 221600026,  СИК № 

221600027 СИК № 221600028 на територията на Община Мадан за произвеждането на 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

Постъпили са писма от Кмета на община Мадан с вх. № 178/20.09.2022 г. и № 

181/20.09.2022 г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и 

изходяща кореспонденция, относно промяна в състава на СИК № 221600024, СИК № 

221600026,  СИК № 221600027 СИК № 221600028 на територията на Община Мадан. 

          Към писмото е приложено: 

4. Предложение с вх. № 178/20.09.2022г. от ПП “Има Такъв Народ“ за община 

Мадан. 

5. Предложения с вх. № 178/20.09.2022г. и № 181/20.09.2022 г. от ПП „ДПС“  

за община Мадан. 

6. Таблици Промяна СИК, Приложение към Решение № 16-22 НС / 

18.08.2022 г. на РИК-Смолян. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс 

и Решение № 16 -НС от 18.08.2022 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК 

– Смолян, 



Р Е Ш И: 

4. Освобождава назначените членове в състава на СИК № 221600024, СИК № 

221600026,  СИК № 221600027 СИК № 221600028 на територията на община 

Смолян, съгласно Приложение № 1. 

5. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в 

приложението по т.1. 

6. Назначава новопредложените членове на СИК № 221600024, СИК № 221600026,  

СИК № 221600027 СИК № 221600028 на територията на община Мадан, съгласно 

Приложение №1. 

7. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в приложението по 

т.3. 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва 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 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 ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По  точка четвърта:  

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 220200011 на територията на Община Баните 

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

Постъпило е писмо от Кмета на община Баните с вх. № 179/20.09.2022 г., съгласно 

водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, 

относно промяна в състава на  СИК № 220200011,  на територията на Община Баните. 



          Към писмото е приложено: 

7. Предложение с вх. № 179/20.09.2022г. от ПП “БСП“ за община Баните. 

8. Таблици Промяна СИК, Приложение към Решение № 16-22 НС / 

18.08.2022 г. на РИК-Смолян. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс 

и Решение № 16 -НС от 18.08.2022 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК 

– Смолян, 

Р Е Ш И: 

8. Освобождава назначените членове в състава на СИК № 220200011 на територията 

на Община Баните, съгласно Приложение № 1. 

9. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в 

приложението по т.1. 

10. Назначава новопредложените членове на СИК № 220200011 на територията на 

Община Баните, съгласно Приложение №1. 

11. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в приложението по 

т.3. 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва 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 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 ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По  точка пета: 



 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 221000008, на територията на Община 

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

Постъпило е писмо от Кмета на община Доспат с вх. № 187/20.09.2022 г., съгласно 

водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, 

относно промяна в състава на  СИК № 221000008 на територията на Община Доспат. 

          Към писмото е приложено: 

9. Предложение с вх. № АПИО-02-19/21.09.2022 г. от КП „ГЕРБ-СДС“  за 

община Доспат. 

10. Таблици Промяна СИК, Приложение към Решение № 16-22 НС / 

18.08.2022 г. на РИК-Смолян. 

11. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Доспат 

по одобрена форма на РИК – Смолян. 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 89, ал. 1, чл.92, ал.3 и ал.6 от Изборния кодекс 

и Решение № 16 -НС от 18.08.2022 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК 

– Смолян, 

Р Е Ш И: 

1. Освобождава назначения член в състава на СИК №221000008 на територията на 

община Доспат, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издаденото удостоверение на освободения член посочен в 

приложението по т.1. 

3. Назначава новопредложения член в състава на СИК №221000008 на територията 

на община Доспат, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверение на новоназначения член посочен в приложението по т.3. 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва 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 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 ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По  точка шеста: 

 

ОТНОСНО: Жалба вх.№193/21.09.2022 от Георги Димитров Тонков – 

регистриран кандидат за народен представител от ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, в 

изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 година, относно 

неправомерно разполагане на агитационни материали на територията на Община 

Смолян, изразяващо се в унищожаване и заличаване на агитационни материали на ПП 

„ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“. 

В Районна избирателна комисия - Смолян е постъпила жалба вх.№193/21.09.2022 

от Георги Димитров Тонков – регистриран кандидат за народен представител от ПП 

„ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, в изборите за народни представители, насрочени на 02 

октомври 2022 година, относно неправомерно разполагане на агитационни материали на 

територията на Община Смолян, изразяващо се в унищожаване и заличаване на 

агитационни материали на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“. 

Към жалбата е приложен и снимков материал – 6 броя цветни снимки. 

В жалбата си Георги Димитров Тонков твърди, че след регистрацията му като 

кандидат на народен представител стриктно е спазвал Заповед  № РД-0867/24.08.2022г. 

на кмета на Община Смолян и на указаните в заповедта места е поставял агитационни 

материали на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, изготвен съгласно разпоредбите на 

чл.183 от ИК. 

Георги Димитров Тонков твърди, че чрез залепването на агитационни материали 

от политическа партия „България социалистическа партия за България“ върху вече 

поставените от него агитационни материали е налице унищожаване и заличаване на 

агитационни материали на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, поставени по определения 

в ИК ред. 

Жалбоподателят твърди, че с горепосочените действия е нарушена разпоредбата 

на чл.183, ал.5 от ИК, съгласно която се забранява унищожаването и заличаването на 

агитационни материали, поставени по определения в ИК ред. 

Във връзка с  гореизложеното РИК - Смолян констатира, че жалбата е подадена 

от лице, при наличие на правен интерес, поради което е допустима, но разгледана по 

същество счита същата за неоснователна, поради следните съображения: 

На първо място от твърденията на жалбоподателя става ясно, че агитационните 

материали от снимковия материал са поставени на определените със Заповед  № РД-

0867/24.08.2022г. на кмета на Община Смолян места. 

След внимателен анализ на самата заповед, става ясно, че с нея са определени 

местата на които кандидатите, партиите, коалициите и инициативни комитети могат да 

изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни 



материали на територията на Община Смолян, както и че същите са изчерпателно 

посочени. 

РИК Смолян, счита че след като агитационните материали от снимковия 

материал, са поставени на регламентираните за това места (чл.183, ал.3 ИК), което 

обстоятелство не се отрича от жалбоподателя, то в случая не е на лице нарушение на 

разпоредбата на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс, което обуславя неоснователност на 

жалбата. 

Наред с гореизложеното, следва да се обърне внимание и на факта, а именно че от 

приложения към снимковия материал приложен към жалбата и изложените в нея 

твърдения, не е на лице унищожаване или заличаване на агитационните материали на 

ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, а по скоро се касае за залепването на плакати на 

различни партии един върху друг, като тяхната цялост не е нарушена. 

Във връзка с това РИК – Смолян счита, че всяка партия, коалиция или 

инициативен комитет има равни права на ползване, върху определените табла и места за 

поставяне на агитационни материали, като не е в правомощията на комисията да 

разпределя тези места между участниците в кампанията и да регулира реда на поставяне 

на плакатите. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и 20, от Изборния 

Кодекс, 

Р Е Ш И: 

Оставя без уважение Жалба вх.№193/21.09.2022 от Георги Димитров Тонков – 

регистриран кандидат за народен представител от ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, в 

изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 година, относно 

неправомерно разполагане на агитационни материали на територията на Община 

Смолян, изразяващо се в унищожаване и заличаване на агитационни материали на ПП 

„ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, като неоснователна. 

  

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се 

обжалва 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 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 ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По  точка седма:  

 

ОТНОСНО: Определяне на членове на РИК, които да връчат изборните книжа и 

материали по общини на територията на Двадесет и втори изборен район - Смолян, и 

утвърждаване на график за транспортирането и разпределението на изборни книжа и 

материали по общини и секции 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 18 и чл.215, ал.1 от Изборния Кодекс, РИК Смолян 

Р Е Ш И: 

1. Утвърждава график за транспортирането и разпределението на изборни книжа и 

материали по общини и секции от Областна администрация град Смолян до съответните 

общини и определя членовете на РИК, които да връчат изборните книжа и материали на 

секционни избирателни комисии по общини, както следва: 

  

ОПЕРАТИВЕН  ПЛАН                                                                                                                                                 

за транспортиране и предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК по 

общини на 01.10.2022г. 

получаване на 

изборните материали 

и книжа от РИК 

Смолян за 

транспортиране от 

общини 

предаване на изборните 

материали и книжа от 

представителите на РИК 

Смолян на СИК по общини 

Определени отговорници по 

общини 

час Община час Община/място Член на РИК Смолян 

от 

08:30 

до 

09:15 ч 

Община 

Девин 
11:00 

Община Девин - 

заседателна зала 
Таня Радоева Кьорова 

Община 

Борино  
12:00 

Община Борино - 

заседателна зала 
Веселин Динков Грашев 

Община 

Доспат 
12:00 

Община Доспат - 

администрация ет.1 
Симеон Атанасов Велинов 

10:15 ч 
Община 

Рудозем 
12:00 

Община Рудозем – 

администрация ет.2 
Боян Ваклинов Симеонов 



09:30 ч 
Община 

Мадан 
11:00 

Община Мадан – 

администрация ет.1 

Анастасия Манолева 

Караманолева - Пенева 

от 

09:00 ч 

до 

09:30ч. 

Община 

Златоград 
12:00 

Община Златоград 

- администрация 

ет.2 

Димитър Стоянов Марев 

Община 

Неделино 
12:00 

Община Неделино - 

администрация 2 

ет.2 

 

Соня Стоянова Коджебашева 

09:45ч. 
Община 

Баните 
11:00 

Община Баните - 

администрация 
Ивайло Емилов Велков 

10:15ч. 
Община 

Чепеларе 
12:00 

Община Чепеларе - 

администрация - 

зала ет.3  

Костадин Димитров 

Чаталбашев 

от 

08:30 

до 

09:00 ч 

Община 

Смолян 
11:30 

Община Смолян - 

зала 211 

Маргарита Георгиева 

Солакова 

 

Малинка Минчева Кордова 

Добрин Юлиянов Тодоров 

 

2. Транспортирането на книжа и материали да се извърши с място на тръгване от 

Областна администрация град Смолян до отделните общински администрации в 

присъствието на съответно определените в т.1 представители на РИК и изрично 

упълномощено от Кмета на общината лице. Превозните средства и придружаващите 

лица се ескортират от място на тръгване Областна администрация град Смолян до 

съответните общини от изрично определени служители на МВР. 

 

3. При доставката на бюлетините и книжата в съответната община, определените 

членове на РИК Смолян, упълномощените представители на съответната община и 

Председателите на СИК съставят и подписват протоколите за предаване на избирателни 

списъци и изборни книжа и материали, с които удостоверяват, че бюлетините, 

избирателни списъци останалите книжа и материали са предадени на секционните 

избирателни комисии. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се 

обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

 



Росица Станимирова Чакърова ЗА 

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 ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По  точка осма:  

 

11.1.  След проведени разисквания РИК – Смолян реши да изпрати писмо, с което да се 

съгласува предложения идентикативен график за транспорт и доставка на СУЕМГ. 

11.2.  След проведени разисквания РИК – Смолян реши да се проведе жребий, с който 

да се определят членовете от комисията, които да заснемат видеообучителните 

материали за СИК.  

 

Не бяха повдигнати други въпроси за разискване. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 19:30 ч. 

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 26.09.2022г. от 18:00ч. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СТАНИМИРОВА ЧАКЪРОВА /………………/ 

 

 

СЕКРЕТАР: ДИМИТЪР СТОЯНОВ МАРЕВ  /……………….........../ 


