
 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ 

 № 22 

Смолян, 02 октомври 

 2022г. 

 

Днес, 02 октомври  2022г., от 07:15 ч. до 6:15 ч. на 03.10.2022 г. часа се проведе 

заседание на РИК – Смолян, в зала №201, в сградата на Областна администрация – 

Смолян. 

 

На заседанието присъстват 7 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  отсъства 

ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Манолова Караманолева - 

Пенева  
присъства 

 Ивайло Емилов Велков отсъства 

 Боян Ваклинов Симеонов  отсъства 

 Маргарита Георгиева Солакова присъства 

 Малинка Минчева Кордова присъства 

 Веселин Динков Грашев отсъства 

 Таня Радоева Кьорова присъства  

 Костадин Димитров Чаталбашев отсъства 

 Добрин Юлиянов Тодоров присъства 

 

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

1. Промяна в състава на СИК №223100003, №223100033, №223100065, №223100086 на 

територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители 

на 02 октомври 2022г. 

2. Промяна в състава на СИК №221600027 и №221600036 на територията на Община 

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

3. Промяна в състава на СИК №2202000015 на територията на Община Баните за 

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



4. Промяна в състава на СИК №221800014 на територията на Община Неделино, за 

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

5. Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на 

територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022г. 

6. Жалба вх. №331/01.10.2022 от Зарко Филипов Маринов, упълномощен представител на 

„Демократична България – Обединение” и кандидат за народен представител от 

„Демократична България – Обединение”, в изборите за народни представители, насрочени 

на 02 октомври 2022 година. 

7. Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии назначени на 

територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022г. 

8. Промяна в състава на СИК №223100050 на територията на Община Смолян, за 

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

9. Служебна промяна в състaва на секционна избирателна комисия назначена на 

територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022г. 

10. Жалба вх.№ 348/02.10.2022 от Общински предизборен щаб на ДПС – Мадан. 

11. Сигнал с вх.№ 349/02.10.2022 от Коалиция „Продължаваме Промяната“ и Сигнал с 

вх.№ 350/02.10.2022 от ПП „Изправи се България“. 

12.  Нарушение на правилата на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс. 

13. Разни 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева ОТСЪСТВА 

Димитър Стоянов Марев  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ОТСЪСТВА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ОТСЪСТВА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка първа: 

 

ОТНОСНО:  Промяна в състава на СИК №223100003, №223100033, 

№223100065, №223100086 на територията на Община Смолян, за произвеждането на 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. 

 



Сутринта в изборния ден на електронната поща на РИК - Смолян са постъпили две 

предложения, първото с вх. № 332/02.10.2022 г. от упълномощен представител на ПП 

„ИМА ТАКЪВ НАРОД“, а второто с вх. 333/02.10.2022 г. от упълномощен 

представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – ОБЕДИНЕНИЕ, относно 

промяна в състави на СИК №223100003, №223100033, №223100065, №223100086 на 

територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022г. 

 

          Двете предложения са оформени в табличен вид, като от тях е видно кои са 

членовете в комисии, които следва да бъдат освободени от въпросните секции и кои 

следва да бъдат назначени на тяхно място.  

 

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 първоначално назначените членове в съставите на СИК 

№223100003, №223100033, №223100065, №223100086 на територията на Община 

Смолян, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените им удостоверения на освободените членове, посочен в 

приложението по т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в състава на СИК №223100003, 

№223100033, №223100065, №223100086 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  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 



Боян Ваклинов Симеонов  ОТСЪСТВА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев  ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ОТСЪСТВА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка втора :  

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК №221600027 и №221600036 на 

територията на Община Мадан, за произвеждането на изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022г. 

 

Сутринта в изборния ден на електронната поща на РИК - Смолян са постъпили две 

предложения, първото с вх. № 338/02.10.2022 г. от упълномощен представител на КП 

„ГЕРБ-СДС“, а второто с вх. 338/02.10.2022 г. от упълномощен представител на ПП 

„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА, относно промяна в състави на СИК №221600027 и 

№221600036 на територията на Община Мадан, за произвеждането на изборите за 

народни представители на 02 октомври 2022г. 

 

          Двете предложения са оформени в табличен вид, като от тях е видно кои са 

членовете в комисии, които следва да бъдат освободени от въпросните секции и кои 

следва да бъдат назначени на тяхно място.  

 

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 първоначално назначените членове в съставите на СИК №221600027 и 

№221600036 на територията на Община Мадан, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените им удостоверения на освободените членове, посочен в 

приложението по т.1. 

3. Назначава ново предложените членове в състава на СИК №221600027 и №221600036 

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  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ОТСЪСТВА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ОТСЪСТВА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка трета :  

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК №2202000015 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. № 335/02.10.2022 г., 

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

кореспонденция, относно промяна в състава СИК №2202000015 на територията на 

Община Баните. 

          Към писмото е приложено: 

1. Предложения с вх. № Д-4779 от 02.10.2022 г. от Политическа партия „ИТН“ за 

община Баните. 

2. 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 №2202000015 на 

територията на Община Баните, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в 

приложението по т.1. 

3.Назначава новопредложените членове в СИК №2202000015  

натериториятанаОбщинаБаните, 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  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ОТСЪСТВА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ОТСЪСТВА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По  точка четвърта:  

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК №221800014 на територията на Община 

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

2022г. 

 

Сутринта в изборния ден на електронната поща на РИК - Смолян са постъпило 

предложение, с вх. № 334/02.10.2022 г. от упълномощен представител на ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“, относно промяна в състави на СИК №221800014 на територията на 

Община Неделино, за произвеждането на изборите за народни представители на 02 

октомври 2022г. 

 

         Предложението е оформено в табличен вид, като е видно кои са членовете в 

комисии, които следва да бъдат освободени от въпросните секции и кои следва да 

бъдат назначени на тяхно място.  

 

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 първоначално назначеният член в съставите на СИК №221800014 

на територията на Община Неделино, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издаденото им удостоверение на освободеният член, посочен в 

приложението по т.1. 

3. Назначава ново предложеният член в състава на СИК №221800014 на 

територията на Община Неделино, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверение на новоназначеният член, 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  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ОТСЪСТВА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ОТСЪСТВА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По  точка пета: 

 

ОТНОСНО: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии 

назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. 

 

На 02.10.2022 г. в период от 07:00 ч. до 9:00 ч. в РИК – Смолян постъпи информация от 

членове на секционни избирателни комисии на територията на 22 изборен район – 

Смолян, относно неявяване на назначени членове в състави на СИК на територията на 

общините: Доспат, Чепеларе. 

 

По отношение на част от неявилите се лица са постъпили и предложение за замяната 

им от първоначално предложилите ги партии и коалиции, от списъците с резервните им 

членове, като по отношение на останалите РИК – Смолян служебно следва да назначи 

членове съгласно Приложение № 1, при спазване на изискванията на чл. 92, ал. 3 от ИК, 

а именно: – „Представителите на една партия или коалиция не може да имат 

мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-

председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.“. 

 

 

Поради гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК 

– Смолян 

 

 

 

Р Е Ш И: 

  

Освобождава неявилите се членове на секционни избирателни комисии в изборния ден 

съгласно Приложение № 1. 

Анулира издадените им удостоверения. 

Назначава новопредложените членове на секционни избирателни комисии в изборния 

ден съгласно Приложение № 1 и издава удостоверения на същите. 

  



  

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  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ОТСЪСТВА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ОТСЪСТВА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По  точка шеста: 

 

ОТНОСНО: Жалба вх.№331/01.10.2022 от Зарко Филипов Маринов, 

упълномощен представител на „Демократична България – Обединение” и кандидат за 

народен представител от „Демократична България – Обединение”, в изборите за 

народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 година. 

 

В Районна избирателна комисия - Смолян е постъпила жалба вх.№331/01.10.2022 от 

Зарко Филипов Маринов, упълномощен представител на „Демократична България – 

Обединение” и кандидат за народен представител от „Демократична България – 

Обединение”, в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 

година, в която се твърди че представители на СИК в секции № 221600007 и 221600013 

в община Мадан от квотата на „Демократична България”, а именно Анета Атанасова и 

Борис Деянов не са били допуснати да участват в приемането на изборните книжа и 

материали в общината, въпреки, че са били поканени на място, да присъстват  от 

председателите на СИК, както и че служителят на Община Мадан – Галина Иванова се 

е държала грубо и е обяснила, че тя решава кой от членовете на СИК да участва в 

приемането на изборните  книжа и кой не. 

Във връзка с гореизложеното РИК – Смолян, констатира, че в момента на предаването 

на на изборните книжа на територията на Община Мадан е присъствал член на РИК – 

Смолян, които е и отговорник за съответната община и по предварително утвърдения 

график е предавал изборните книжа и материали в периода от 11:00 ч. до 12:00 на 

01.10.2022 г. в сградата на общинска администрация град Мадан. 



По повод на твърданията посочени в жалбата члена на РИК и отговорник за община 

Мадан е удостоверил, че при предаване на изборните книжа и материали в общинска 

администрация Мадан са били допускани абсолютно всички лица от всяка отделна 

секция, които са се явили в общината, съответно председатели, секретари и членове, 

които да помагат на председателя на СИК при получаване на изборните книжа и не е на 

лице ограничаване на никой от членовете да участва в този процес.  

Отделно от това отговорника за община Мадан от РИК - Смолян участвайки в приемо – 

предаването на книжата на секционните комисии в община Мадан непосредствено е 

установила, че предаването е преминало в спокойна обстановка и не са били 

установени нарушения и грубо отношения спрямо, които и да е било член на секционна 

избирателно комисия и в частнос твърдяното грубо отношение от служителката Галина 

Иванова. Същата е отбелязвалала в списък хората, които присъстват при приемането, 

като този процес е бил предварително организиран от общинска администрация Мадан 

и членове на СИК не са лишени от възможността да присъстват и участват в 

приемането и в последствие подреждането на изборното помещение. 

Водена от гореизложените фактически обстоятелства РИК – Смолян намира подадената 

жалба за недоказана, поради което следва да бъде оставена без уважение. 

  

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.№331/01.10.2022 от Зарко Филипов Маринов, 

упълномощен представител на „Демократична България – Обединение” и кандидат за 

народен представител от „Демократична България – Обединение”, в изборите за 

народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 година, като недоказана и 

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 ОТСЪСТВА 



Димитър Стоянов Марев  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ОТСЪСТВА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ОТСЪСТВА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка седма: 

 

ОТНОСНО: Служебни промени в състaви на секционни избирателни комисии 

назначени на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. 

 

На 02.10.2022 г. в период от 07:00 ч. до 9:00 ч. в РИК – Смолян постъпи информация от 

членове на секционни избирателни комисии на територията на 22 изборен район – 

Смолян, относно неявяване на назначени членове в състави на СИК на територията на 

общините: Девин, Чепеларе, Смолян. 

 

По отношение на част от неявилите се лица са постъпили и предложение за замяната 

им от първоначално предложилите ги партии и коалиции, от списъците с резервните им 

членове, като по отношение на останалите РИК – Смолян служебно следва да назначи 

членове съгласно Приложение № 1, при спазване на изискванията на чл. 92, ал. 3 от ИК, 

а именно: – „Представителите на една партия или коалиция не може да имат 

мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-

председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.“. 

 

 

Поради гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК 

– Смолян 

 

 

 

Р Е Ш И: 

  

1. Освобождава неявилите се членове на секционни избирателни комисии в изборния 

ден съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените им удостоверения. 

3. Назначава новопредложените членове на секционни избирателни комисии в 

изборния ден съгласно Приложение № 1 и издава удостоверения на същите. 

  

  

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  ОТСЪСТВА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ОТСЪСТВА 

Боян Ваклинов Симеонов  ОТСЪСТВА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ОТСЪСТВА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ОТСЪСТВА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка осма: 

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК №223100050 на територията на Община 

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

2022г. 

 

В изборния ден на електронната поща на РИК - Смолян е постъпило предложение, с вх. 

№ 344/02.10.2022 г. от упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“, относно 

промяна в състави на СИК №223100050 на територията на Община Смолян, за 

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

 

         Предложението е оформено в табличен вид, като е видно кои са членовете в 

комисии, които следва да бъдат освободени от въпросните секции и кои следва да 

бъдат назначени на тяхно място.  

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: 

 

Освобождава първоначално назначеният член в съставите на СИК №223100050 на 

територията на Община Смолян, съгласно Приложение № 1. 

Анулира издаденото им удостоверение на освободеният член, посочен в приложението 

по т.1. 

Назначава ново предложеният член в състава на СИК №223100050 на територията на 

Община Смолян, съгласно Приложение №1. 

Издава удостоверение на новоназначеният член, 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  ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева   ОТСЪСТВА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ОТСЪСТВА 

 

 

По точка девета: 

 

ОТНОСНО: Служебна промяна в състaва на секционна избирателна комисия 

назначена на територията на 22 изборен район – Смолян, при произвеждането на 

изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. 

 

На 02.10.2022 г. в период от 08:00 ч. до 10:00 ч. в РИК – Смолян постъпи информация 

от членове на секционни избирателни комисии на територията на 22 изборен район – 

Смолян, относно неявяване на назначени членове в състави на СИК на територията на 

община: Смолян. 

 

По отношение на част от неявилите се лица са постъпили предложения за замяната им 

от първоначално предложилите ги партии и коалиции, от списъците с резервните им 

членове. По отношение на останалите незапълнени състави на СИК, РИК – Смолян 

служебно следва да назначи членове съгласно Приложение № 1, при спазване на 

изискванията на чл. 92, ал. 3 от ИК, а именно: – „Представителите на една партия или 

коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. 

Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща 

партия или коалиция.“. 

 

 

Поради гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, РИК 

– Смолян 

 

Р Е Ш И: 

1. Освобождава неявилия се член на секционна избирателна комисия в изборния ден на 

територията на община Смолян, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издаденото му удостоверение. 

3. Назначава служебно определения член, съгласно Приложение № 1 и издава 

удостоверение на същия. 



  

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 ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева   ОТСЪСТВА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ОТСЪСТВА 

 

 

 

По точка десета: 

 

ОТНОСНО: Жалба вх.№ 348/02.10.2022 от Общински предизборен щаб на ДПС – 

Мадан. 

 

В Районна избирателна комисия - Смолян е постъпила жалба вх.№348/02.10.2022 от 

Общински предизборен щаб на ДПС – Мадан, подписана от Бедри Базеников,  в която 

се твърди че служител на МВР в секция № 221600010 в град Мадан, ул. „Тракия“ № 11 

си е позволявал да гони хора в близост до сградата, в която се помещава секцията. В 

жалбата се излагат твърдения за допуснати нарушения на етичните норми за морал и 

поведение на служител от системата на МВР.  

От изложеното в жалбата по отношение на деянието посочено по-горе, следва 

настоящата жалба да се препрати по компетентност на Районна прокуратура – Смолян 

за извършване на предварителна проверка за евентуално извършено престъпление по 

чл.169 б от НК и при наличие на достатъчно данни да се образува на наказателно 

производство срещу дееца. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян 

Р Е Ш И: 

 

Препраща по компетентност на Районна прокуратура – Смолян жалба 

вх.№348/02.10.2022 от Общински предизборен щаб на ДПС – Мадан, подписана от 

Бедри Базеников. 



Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 

73, ал. 1 от ИК.  

 

 

Гласували, както следва: 

 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева   ОТСЪСТВА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ОТСЪСТВА 

 

По точка единадесета: 

 

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№ 349/02.10.2022 от Коалиция „Продължаваме Промяната“ и 

Сигнал с вх.№ 350/02.10.2022 от ПП „Изправи се България“. 

В Районна избирателна комисия - Смолян е постъпил Сигнал с вх.№ 349/02.10.2022 от 

Коалиция „Продължаваме Промяната“,  в който се твърди, че в избирателна секция № 

001 в гр. Мадан, е установено, че върху машината за гласуване и върху кутията за 

разписки от машинно гласуване има поставени табели, на които е изписан номер „1“. 

В Районна избирателна комисия - Смолян е постъпил и Сигнал с вх.№ 350/02.10.2022 

от ПП „Изправи се България“, в който се твърди, че в СИК № 221600001 – в гр. Мадан 

се нарушават правилата за провеждане на изборния процес, изразяващи се в 

недопустими подсказващи  на гласуващите символи на номера на политическа партия 

чрез изписване на арабска цифра 1  върху гърба на машината за гласуване и върху 

кутия за пускане на бюлетината в същата секция, като в социална медия  кандидата на 

ДПС публикува снимки по време на гласуване с текст, че в секция 1 е гласувал точно за 

1 минута. 

След извършени проверки от страна на РИК Смолян – взети обяснения от членовете на 

секционната комисия и изпратен снимков материал от тяхна страна, беше установено, 

че чисто организационно са били поставили листове с номер на всяка машина – 

съответно изписана цифра 1 на първата машина и цифра 2 на втората машина 

Поставянето на листовете било направено по повод на допусната по-рано грешка от 

гласоподавател, който взел карта за гласуване от машина 1 и се опитал да гласува на 

машина две, тъй като за него не било ясно, че машините са различни. 

След дадени от РИК Смолян указания, листовете с цифрите бяха премахнати 

незабавно. 



Не се посочва медия, в която да са публикувани приложените снимки на цитирания 

кандидат за народен представител. 

РИК Смолян не установи нарушения на Изборния кодекс и изборните правила.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, 

РИК – Смолян 

Р Е Ш И: 

 

Оставя без уважение  Сигнал с вх.№ 349/02.10.2022 от Коалиция „Продължаваме 

Промяната“ и Сигнал с вх.№ 350/02.10.2022 от ПП „Изправи се България“, като 

неоснователни и недоказани. 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.  

 

 

Гласували, както следва: 

 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов ОТСЪСТВА 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева   ОТСЪСТВА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ОТСЪСТВА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ОТСЪСТВА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ОТСЪСТВА 

 

По точка дванадесета: 

ОТНОСНО: : Нарушение на правилата на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс. 

В РИК - Смолян e постъпила жалба от Елин Асенов Радев - представител на ПП „ГЕРБ” 

с вх.№ 255/29.09.2022 г., в която се твърди, че на 27.09.2022 г. около 22:00 часа на 

площада в село Барутин, община Доспат , област Смолян е извършено нарушение 

съгласно разпоредбите на чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс (ИК), а именно 

унищожаване на агитационни материали, поставени съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК. 

Жалбоподателя предполага, че извършител на това деяние е Людмил Кременов 

Кичуков от село Барутин, като унищожаването е извършено чрез изрязване на 

регистрационния номер за предстоящите избори на ПП „ГЕРБ” от законосъобразно 

поставен върху билборд плакат на партията в центъра на село Барутин, община Доспат, 

област Смолян. 

На ред с това в жалбата е посочено и че няколко дни по-рано е било извършено 

заличаване на плаката на ПП „ГЕРБ” чрез залепване върху него на плакат на ПП 



„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА”, като и в този случай жалбоподателя предполага 

че това е направено от горепосоченото лице. 

В заключение на горепосоченото подателя на жалбата желае спешна и компетентна 

намеса от страна на РИК – Смолян и налагане на санкция на виновното лице. 

Към жалбата са представени на електронен носител и записи от охранителна 

видеокамера, на която действително се вижда лице с жълта връхна дреха което се 

доближава до плакат (платно от винил) – предизборен плакат на ПП „ГЕРБ” и след като 

се отдалечава от него се вижда изрязан отвор на плаката в частта на регистрационния 

номер от две цифри. 

Наред с горното следва да бъде уточнено, че въпросната жалба е изпратено и с копие до 

Окръжна прокуратура – Смолян.  

 Във връзка с гореизложеното в РИК – Смолян е постъпила прокурорска 

преписка №2560 - 2022г. в едно с Постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство от Районна прокуратура – Смолян, която преписка е входирана под 

вх.313/ 01.10.2022 г. 

 На база на извършеното разследване, взетите обяснение от свидетели и от самия 

извършител на унищожаването на агитационния материал, докладни записки на 

служители на РУ – Девин, Протокол за предаване на вещи, Протоколи за 

предупреждение и други, прокурор Стела Юрчиева – Башева от Районна прокуратура  - 

Смолян се е произнесла по случая с Постановление по преписка № 2560 – 2022 г. от 

30.09.2022 г., с което отказва да образува досъдебно производство и прекратява 

преписка с №2560 - 2022г., като я изпраща на Председателя на РИК – Смолян за 

отношение по Изборния кодекс и уведомяване на РП – гр. Смолян. 

 Видно от мотивите посочени в прокурорското Постановление по преписка № 

2560 – 2022 г. действително е установено по категоричен начин, че е на лице 

разрушаване на целостта на платно от винил – предизборен плакат на ПП „ГЕРБ” с 

размери 3 на 4 метра, което се изразява в изрязване на две цифри върху платното 

(регистрационен номер) и това е осъществено на 27.09.2022г. около 22:00 часа., от  

Людмил Кичуков.  

На следващо място според прокурорското постановление деянието макар и формално 

да осъществява признаците на предвидено в НК престъпление по чл. 216, поради своята 

малозначителност е с явно незначителна обществена опасност и не се явява престъпно, 

поради което не следва да се образува досъдебно производство, а преписката следва да 

се препрати по компетентност на РИК - Смолян за установяване на административно 

нарушение по чл. 183, ал. 5 от ИК.  

   

РИК – Смолян счита, че след като разследващите органи по категоричен и безспорен 

начин са установили, че лицето Людмил Кичуков е унищожил  и повредил целостта на 

платно от винил – предизборен плакат на ПП „ГЕРБ” с размери 3 на 4 метра, което се 

изразява в изрязване на две цифри върху платното (регистрационен номер) и това е 

осъществено на 27.09.2022г. около 22:00 часа., следва да му бъде потърсена 



административно наказателна отговорност предвидена в административно 

наказателните разпоредби на ИК.  

Въпросният билборд безспорно се явява е агитационен материал, тъй като на него е 

отразен призив за подкрепа на кандидатска листа на коалиция при участие в избори  по 

смисъла на §.1 т.17 във вр.с чл.183 ал.1 ИК.. 

 

РИК – Смолян счита, че посочените в жалбата агитационни материали са поставени 

законосъобразно и че е извършено нарушение съгласно чл. 183 ал. 5 от ИК, поради 

което и на основание чл. 495 ал.1 вр. чл.496, ал.1 ИК председателят на РИК - Смолян 

следва да състави акт на лицето Людмил Кременов Кичуков. 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ИК, вр. с чл. 183 ал. 5, чл. 495  

ал.1, чл.496, ал.2 във връзка с чл. 496 ал.1 ИК , РИК – Смолян 

 

Р Е Ш И: 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл.183, ал. 5 от ИК относно  заличаване на 

агитационен материал изразяващо се в разрушаване на целостта на платно от винил – 

предизборен плакат на ПП „ГЕРБ” с размери 3 на 4 метра, което се изразява в изрязване 

на две цифри върху платното (регистрационен номер) и това е осъществено на 

27.09.2022г. около 22:00 часа., от  Людмил Кичуков, съгласно Жалба с вх.№ 

255/29.09.2022 г., неразделна част от това решение.       

Председателят на РИК – Смолян, на основание чл.495, ал.1 ИК да състави АУАН на  

Людмил Кременов Кичуков от село Барутин, ЕГН-xxxxxxxxxxxx, за нарушение по 

чл.183 ал.5 ИК.     

 

Решението на Районната избирателна комисия Смолян може да се оспорва в тридневен 

срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

 

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 ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

По точка седемнадесета: Разни. 

Не бяха повдигнати други въпроси за разискване. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито на 03.10.2022 г. в  6:15 ч. 

 

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

 

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


