
 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ 

 № 18 

Смолян, 29 септември 2022г. 

 

Днес, 29 септември  2022 г., 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 присъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Стоянова Коджебашева отсъства 

СЕКРЕТАР: Димитър Стоянов Марев  присъства 

ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Манолова Караманолева - 

Пенева  
присъства 

 Ивайло Емилов Велков отсъства 

 Боян Ваклинов Симеонов  присъства 

 Маргарита Георгиева Солакова присъства 

 Малинка Минчева Кордова присъства 

 Веселин Динков Грашев отсъства 

 Таня Радоева Кьорова присъства  

 Костадин Димитров Чаталбашев присъства 

 Добрин Юлиянов Тодоров присъства 

 

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

 
1. Регистрация на застъпници на кандидатитена кандидатска листа занародни 

представители, издигнати от Колиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г.  

2. Формиране и утвърждаване на единния номер и адрес и назначаване на състава 

на СИК№ 221600036 в МБАЛ „Проф.Д-р Константин Чилов“ ЕООД град Мадан 

на територията на община Мадан при произвеждане на изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 



3. Промяна в състава на СИК № 221600017, СИК № 221600022, СИК  № 221600029 

и СИК № 221600018 на територията на Община Мадан за произвеждането на 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

4. Регистрация на застъпници на кандидатитена кандидатска листа занародни 

представители, издигнати от Колиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г.  

5. Промяна в състава на СИК № 221100021 на територията на Община Златоград за 

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

6. Промяна в състава на СИК 223100066, СИК 223100025, СИК 223100087, СИК 

223100039 и СИК 223100076 на територията на Община Смолян за 

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

7. Определяне начина на връщане на сгрешен от СИК/ПСИК протокол и 

получаването на нов протокол от РИК - Смолянза установяване на резултатите от 

гласуването при произвеждане на изборите за народни представители на 

02октомври 2022 г., във връзка с РЕШЕНИЕ№ 1486-НС/27 септември 2022 г.на 

ЦИК 

8. Определяне реда и начина на връщане на протокола на СИК (Приложение № 82 – 

НС – м) и получаването на протоколи незабавно след преустановяване работата 

на машинаот СИК/ПСИК на РИК – Смолян и от РИК - Смолян на СИК/ПСИКза 

установяване на резултатите от гласуването визборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

9. Ред за предаване на пакети с надпис „ Неизползвани бюлетини  ПВР на СИК 

№….“ и „ Неизползвани бюлетини  НС на СИК №….“  от членовете на СИК на 

представители на общинска администрация определени със заповед на кмета на 

съответната община. Утвърждаване на образец на Приемо-предавателен 

протоколза предаване на брой пакети с  надпис „ Неизползвани бюлетини  ПВР 

на СИК №….“ и „ Неизползвани бюлетини  НС на СИК №….“ 

10. Промяна в състава на СИК № 223800008 и СИК № 223800010 на територията на 

Община Чепеларе за произвеждането на изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. 

11. Разни. 

 
Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 



Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка първа: 

 

ОТНОСНО:  Регистрация на застъпници на кандидатитена кандидатска листа занародни 

представители, издигнати от Колиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители 

на 2 октомври 2022 г. На основание чл. 8, чл. 9, ал. 6, ал. 8 и ал. 9, чл. 28, чл. 29 и чл.72, 

ал. 1, т. 1 и т.6 от Изборния кодекс и Решение № 1233-НС от 11.08.2022г. на Централна 

избирателна комисия, Районна избирателна комисия– Смолян: 

  

РЕШИ: 

Постъпили са две заявления (Приложение № 43 – НС и Приложение № 44 – НС) от 

Колиция „ГЕРБ-СДС“ представлявана от Бойко Методиев Борисов, чрез упълномощен 

представител Николай Тодоров Мелемов, заведени с вх. № 264/29.09.2022г. и вх. № 

270/29.09.2022г. съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и 

изходяща кореспонденция за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на 

кандидатите на кандидатска листа за народни представители издигнати от партията в  

изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.  

 

 Заявлението е вписано под № 02 от 15:00 и 16:50 часа на 29.09.2022г.  във 

Входящия регистър на заявените/предложени за регистрация на застъпници и 

заместващи застъпници (Приложение № 46 – НС). Със заявленията са предложени за 

регистрация общо 66 броя застъпници и 4 броя заместващи застъпници на кандидатите 

на кандидатска листа за народни представители за произвеждането на изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г.  

 

След направена проверка се установи, че не са налице несъответствия относно за 

66 броя застъпници и 4 броя заместващи застъпници, и следва да бъдат регистрирани. 

 

Към заявленията са приложени:  

• Пълномощни – 1 бр.; 

• Списък на предложените застъпници и заместващи застъпници– на хартиен и 

електронен носител; 

• Декларации - Приложение № 43 – НС от Изборните книжа от всяко заявено лице–

66 бр.; 

• Декларации - Приложение № 44 – НС от Изборните книжа от всяко заявено лице–

66 бр.; 

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, 

ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 1318-НС/19.08.2022г. на ЦИК, Районна 

избирателна комисия- Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 



1. РЕГИСТРИРА 66 броя застъпници и 4 броя заместващи застъпници на 

кандидатите на кандидатска листа за народни представители издигнати от 

Колиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 

г.  

 

2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 

 

3. Регистрираните застъпници да бъдат вписани в публичния регистър на РИК-

Смолян. 

 

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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка втора :  

 

ОТНОСНО:  Формиране и утвърждаване на единния номер и адрес и назначаване на 

състава на СИК№ 221600036 в МБАЛ „Проф.Д-р Константин Чилов“ ЕООД град Мадан 

на територията на община Мадан при произвеждане на изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 

 

Постъпило е писмо с вх. № 267/29.09.2022 г. от Кмета на община Мадан, съгласно 

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

документация, относно предложение за назначаване на съставите на  СИК №221600036 

в МБАЛ „Проф.Д-р Константин Чилов“ ЕООД при произвеждане на изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г. 



  

Към горепосочените писма са приложени следните документи: 

• Заповед на Кмета на община Мадан за утвърждаване номерацията и адреса на 

избирателна секция №221600036 в МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов“ гр. 

Мадан, ул. „Перелик“ №9, ет. 1, Партер. 

• Предложение за състава на СИК в МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов“ гр. 

Мадан от кмета на община Мадан с електронен носител. 

• Протокол от консултациите проведени на 29.09.2022 г. за определяне на състава 

на СИК в МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов“ гр. Мадан; 

• Предложения от политическите партии и коалиции за СИК в МБАЛ „Проф. Д-р 

Константин Чилов“ гр. Мадан, участвали в консултациите при Кмета на община 

Мадан. 

• Пълномощни на участвалите в консултациите представители на политическите 

партии и коалиции и др. 

  

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на 

СИК в МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов“ гр. Мадан.  

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 и чл. 91, ал. 8 и 

ал. 11 и чл.92, ал.3 и ал.6 от ИК и Решение № 1332-НС от 11 август 2022 г. на 

ЦИК,  РИК - Смолян: 

  

Р Е Ш И: 

  

1. Формира номера и адреса на СИК в МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов“ гр. 

Мадан, както следва: 

  

Номер на избирателната секция Местонахождение и адрес на избирателната 

секция 

22 16 00 036 МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов“ гр. 

Мадан, ул. „Перелик“ №9, ет. 1, Партер 

  

2. Назначава за членове на СИК №221600036 предложените от Кмета на общината 

лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии и 

коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК №221600036 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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка трета :  

 

ОТНОСНО:  Промяна в състава на СИК № 221600017, СИК № 221600022, СИК  № 

221600029 и СИК № 221600018 на територията на Община Мадан за произвеждането на 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

Постъпило е писмо от Кмета на община Мадан с вх. № 268/29.09.2022 г., съгласно 

водения от РИК – Смолян деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, 

относно промяна в състава на  СИК № 221600017, СИК № 221600022, СИК  № 221600029 

и СИК № 221600018  на територията на Община Мадан. 

          Към писмото е приложено: 

1. Предложение за смяна на член на СИК от ПП „Възраждане“ за община 

Мадан. 

2. Предложение за смяна на член на СИК от КП „ГЕРБ-СДС“ за община 

Мадан. 

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 

Р Е Ш И: 



1. Освобождава назначените членове в състава на СИК № 221600017, СИК № 

221600022, СИК  № 221600029 и СИК № 221600018  на територията на община 

Мадан, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в 

приложението по т.1. 

3. Назначава новопредложените членове на  СИК № 221600017, СИК № 221600022, 

СИК  № 221600029 и СИК № 221600018 на територията на община Мадан, 

съгласно Приложение №1. 

4. 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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По  точка четвърта:  

 

ОТНОСНО:  Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за 

народни представители, издигнати от Колиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022 г.  

 

Постъпило е заявление (Приложение № 43 – НС) от Колиция „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ представлявана от Корнелия Петрова Нинова, чрез упълномощен 

представител Милко Иванов Гавазов, заведено с вх. № 269/29.09.2022г. съгласно водения 

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

регистрация на застъпници и заместващи застъпници на кандидатите на кандидатска 

листа за народни представители издигнати от коалицията в  изборите за народни 

представители на 2 октомври 2022 г.  



 

 Заявлението е вписано под № 03 от 16:30 часа на 29.09.2022г.  във Входящия 

регистър на заявените/предложени за регистрация на застъпници и заместващи 

застъпници (Приложение № 46 – НС). Със заявлението са предложени за регистрация 

общо 180 броя застъпници на кандидатите на кандидатската листа на коалицията за 

произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.  

 

След направена проверка се установи, че са налице несъответствия за 40 лица,  

относно за 140 броя застъпници м са налице несъответствия и следва да бъдат 

регистрирани. 

 

Към заявленията са приложени:  

• Пълномощни – 1 бр.; 

• Списък на предложените застъпници – на хартиен и електронен носител; 

• Декларации - Приложение № 43 – НС от Изборните книжа от всяко заявено лице–

180 бр.; 

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, 

ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 1318-НС/19.08.2022г. на ЦИК, Районна 

избирателна комисия- Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

4. РЕГИСТРИРА 140 броя застъпници на кандидатите на кандидатска листа за 

народни представители издигнати от Колиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите 

за народни представители на 2 октомври 2022 г.  

 

5. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 

 

6. Регистрираните застъпници да бъдат вписани в публичния регистър на РИК-

Смолян. 

 

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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 



Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По  точка пета: 

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 221100021 на територията на Община 

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

г. 

Постъпило е писмо от Кмета на община Златоград с вх. № 271/29.09.2022 г., 

съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, относно промяна в състава на  СИК № 221100021  на територията на 

Община Златоград. 

          Към писмото е приложено: 

4. Предложение с вх.№ 46-00-20/29.09.2022г. от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“  за 

община Златоград. 

5. 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: 

5. Освобождава назначените членове в състава на СИК № 221100021   на територията 

на Община Златоград, съгласно Приложение № 1. 

6. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в 

приложението по т.1. 

7. Назначава новопредложените членове на СИК № 221100021 на територията на 

Община Златоград, съгласно Приложение №1. 

8. 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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По  точка шеста: 

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК 223100026, СИК 223100067, СИК 223100066, СИК 

223100025, СИК 223100087, СИК 223100039 и СИК 223100076 на територията на 

Община Смолян за произвеждането на изборите за народни представители на 02 

октомври 2022 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Смолян свх. № 272/29.09.2022 г. съгласно 

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

относно промяна в състава на СИК 223100066, СИК 223100025, СИК 223100087, СИК 

223100039 и СИК 223100076  на територията на Община Смолян. 

          Към писмото са приложени: 

6. Предложение от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ относно промяна състава на СИК 

на територията на обшина Смолян. 

7. Предложение от КП “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ 

относно промяна състава в СИК на територията на обшина Смолян. 

8. Предложение от КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ относно промяна състава в 

СИК на територията на обшина Смолян. 

9. Таблици  Промяни СИК, Приложение към Решение № 16-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 223100026, СИК 223100067, 

СИК 223100066, СИК 223100025, СИК 223100087, СИК 223100039 и СИК 

223100076   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 в състава на СИК 223100026, СИК 

223100067, СИК 223100066, СИК 223100025, СИК 223100087, СИК 223100039 и 

СИК 223100076   на територията на община Смолян, съгласно Приложение №1. 

4. 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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка седма: 

 

ОТНОСНО: Определяне начина на връщане на сгрешен от СИК/ПСИК протокол и 

получаването на нов протокол от РИК - Смолян за установяване на резултатите от 

гласуването при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 

2022 г., във връзка с РЕШЕНИЕ № 1486-НС от 27 септември 2022 г. на ЦИК 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, РИК Смолян 

  

РЕШИ:  

1. При постъпване в РИК - Смолян  на уведомление за сгрешен протокол по реда на 

чл. 274, ал. 1 от ИК, посочен от председателя член на РИК - Смолян предава на 

СИК нов формуляр на протокол в зависимост от начина на гласуване (с хартиена 

бюлетина или с машина) на председателя на съответната секция, който 

едновременно с получаването връща сгрешения протокол на члена на РИК - 

Смолян. 



2. На всеки един от членовете на РИК - Смолян, се възлага да извършва 

самостоятелно фактическите и правни действия по транспортирането от и до РИК 

- Смолян, предаването, получаването обратно на посочените в т.1 от настоящото 

решение приложения от изборните книжа, като подписват съставените за целта 

приемо-предавателни протоколи. 

3. Посочените по-горе действия посоченият член на РИК извършва самостоятелно 

по реда посочен в Решение № 1486-НС/27 септември 2022 г. на ЦИК.  

  

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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка осма: 

 

ОТНОСНО: Определяне реда и начин на връщане и получаване на формуляри 

при преустановяване работата на СУЕМГ машина от СИК на РИК – Смолян и от РИК - 

Смолян на СИК за установяване на резултатите от гласуването в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022 г.  

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, във вр. с РАЗДЕЛ VІ от МЕТОДИЧЕСКИ 

УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за 

секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 

2 октомври 2022 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, 

приети с Решение № 1425-НС от 15 септември 2022г. 

РЕШИ: 

1. В случай, че машината за гласуване е преустановила работа или не е 



разпечатала протокол от машинното гласуване, но не е гласувано с хартиени бюлетини 

при следните случаи:  

- машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на 

втората машина (за секции с две машини); 

- машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало повече избиратели 

и не е гласувано с хартиени бюлетини; 

- машината за гласуване е работила нормално до края на изборния ден, но не е 

разпечатала финален протокол. 

 

В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за 

гласуване, СИК уведомява РИК, след което връща формуляр от Приложение 9-НС към 

методическите указания и получава формуляр от секционен протокол (Приложение № 

84-НС-кр) по ред, определен по –долу с настоящото решение.  

 

Установяването на резултатите се извършва по реда на Раздел VІ, т.1.1 и 1.2 от 

методическите указания при гласуване със специализирани устройства за машинно 

гласуване 

 

2. В случай, че машината за гласуване е преустановила работа и е преустановено 

машинното гласуване на основание чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини при 

следните случаи: 

- машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с 

хартиени бюлетини; 

- машината за гласуване е преустановила работа, гласуването е продължило на 

втората машина, но тя също е преустановила работа и гласуването е продължило с 

хартиени бюлетини; 

- машината/е за гласуване е/са отказала/и в началото на изборния ден и е гласувано 

само с хартиени бюлетини. 

 

В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за 

гласуване и вземане на решение от РИК за продължаване на гласуването с хартиени 

бюлетини, СИК връща формуляр от секционен протокол (Приложение № 82-НС-м), 

както и Приложение 9-НС към методическите указания и получава формуляр от 

секционен протокол (Приложение № 83-НС-хм) и формуляр от секционен протокол 

(Приложение № 84-НС-кр) по ред, определен по –долу с настоящото решение.  

 

Установяването на резултатите се извършва по реда на Раздел VІ, т.2.1 и 2.2 от 

методическите указания при гласуване със специализирани устройства за машинно 

гласуване 

 

3. На всеки един от членовете на РИК - Смолян се възлага да извършва 

самостоятелно фактическите и правни действия по транспортирането от и до РИК - 

Смолян, предаването и получаването обратно на посочените в т.1 и 2 от настоящото 

решение приложения от изборните книжа, като подписват съставените за целта приемо-

предавателни протоколи.  

 

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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка девета: 

 

ОТНОСНО: Ред за предаване на  пакети с надпис „ Неизползвани бюлетини  НС на 

СИК №….“  от членовете на СИК на представители на общинска администрация 

определени със заповед на кмета на съответната община.  

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, от Изборния кодекс, във вр. с Решение № 1424 – НС 

от 15 Септември 2022г. на ЦИК  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Членовете на СИК по т. 15 предават на общинската администрация, на комисия 

от длъжностни лица, определена по реда на чл. 287, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на 

общината: 

- запечатан чувал (торба) с бюлетините и другите изборни книжа и материали; 

- „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……..“; 

- „Плик № 3-НС – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № 

................ на СИК № ……“. 

2. При приемане от всяка СИК/ПСИК на чувала (торбата)  и  пликовете с 

изборните книжа комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК проверява: 

2.1. целостта на чувала (торбата)  с изборните книжа. 

При наличието на чувал (торба) с нарушена цялост (скъсана лента, пробита и др. 

повреди) се поставя, без да се отваря в нов чувал (торба), осигурен  от общинската 

администрация. Новият чувал (торба)  се завързва и надписва от членовете на СИК по 

начина, указан в т. 6, и случаят се описва в протокол – Приложение № 2 към решението. 

Протоколът се поставя в Плик № 2-НС. 

2.2. съдържанието на  Плик № 2-НС и Плик № 3-НС за наличието на книжата в 

тях, след което пликовете се запечатват с тиксо и се подпечатват и подписват от 

членовете на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК. При установена липса на изборни книжа 

случаят се описва в протокол – Приложение № 2 към решението. Протоколът се поставя 

в Плик № 2-НС  преди запечатването му. 



3. За предаването на чувала (торбата), Плик № 2-НС и Плик № 3-НС членовете на 

СИК/ПСИК  и  комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК съставят протокол по образец 

Приложение № 79-НС от изборните книжа. Протоколът се подписва от присъстващите 

членове на СИК/ПСИК по т. 15 и от всички членове на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК 

и се поставя в  Плик № 2-НС преди запечатването му. 

4. СИК/ПСИК предават изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от 

приключване на гласуването. 

 

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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

 

По точка десета: 

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 223800008 и СИК № 223800010 на 

територията на Община Чепеларе за произвеждането на изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022 г. 

Постъпили са писма от Кмета на община Чепеларе с вх. № 273/29.09.2022 г., вх. 

№ 274/29.09.2022 г. и вх. № 275/29.09.2022 г., съгласно водения от РИК - Смолян 

Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, относно промяна в състава 

на СИК № 223800008 и СИК № 223800010 на територията на Община Чепеларе. 

          Към писмото е приложено: 

10. Предложения с вх.№ 92-00-67 и  № 92-00-68/29.09.2022 г. от ПП „ДПС“  за 

община Чепеларе. 



11. Предложение с вх.№ 92-00-70/29.09.2022 г. от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“  за 

община Чепеларе. 

12. 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: 

9. Освобождава назначените членове в състава на СИК № 223800008 и СИК № 

223800010 на територията на Община Чепеларе, съгласно Приложение № 1. 

10. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в 

приложението по т.1. 

11. Назначава новопредложените членове СИК № 223800008 и СИК № 223800010 на 

територията на Община Чепеларе, съгласно Приложение №1. 

12. 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 ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка единадесета: Разни. 

 

Не бяха поставени други въпроси за разискване и предложения за решения. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12:30 ч. 



Следващото заседание на комисията ще се проведе на 30.09.2022г. от 18:00ч. 

 

 

 

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

 

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


