
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 №16 

Смолян, 02 Ноември 2021г. 

 

Днес, 02 Ноември 2021г., в 18.00 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №201, 

в сградата на Областна администрация – Смолян. 

 

На заседанието присъстват 13 члена, в съответствие със законоустановения кворум, 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Станимирова Чакърова присъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Ангелова Петкова  присъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев присъства 

СЕКРЕТАР: Димитър Стоянов Марев  присъства 

ЧЛЕНОВЕ: Соня Стоянова Коджебашева  присъства 

 Йордан Савов Фотев присъства 

 Симеон Атанасов Велинов  присъства 

 Малинка Минчева Кордова присъства 

 Костадин Димитров Чаталбашев присъства 

 Маргарита Георгиева Солакова присъства 

 Антоанета Емилова Узунова присъства 

 Емилиян Здравков Бакърджиев присъства 

 Любен Динков Атанасов присъства 

 

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

 

1. Промяна в състава на СИК №221000008 на територията на община Доспат за произвежда-

нето на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

 

2. Промяна в състава на СИК № 223100018, СИК №223100010, СИК №223100011, СИК 

№223100039, СИК №223100036, СИК №223100058, СИК №223100060, СИК №223100009, СИК 

№223100072, СИК № 223100004, СИК №223100051 и СИК №223100048 на територията на об-

щина Смолян за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 



3. Промяна в състава на СИК № 220900022, СИК № 220900001, СИК № 220900013, СИК № 

220900015, СИК № 220900008, СИК № 220900012, СИК № 220900019, СИК № 220900016 на те-

риторията на община Девин за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на ре-

публиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

4. Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията 

на община Борино, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – 3 броя 

 

5. Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията 

на община Борино, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – 2 броя 

 

6. Назначаване на членове на подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на терито-

рията на община Златоград за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на ре-

публиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

7. Определяне броя на членовете на ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задъл-

жителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избира-

телна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. 

 

8. Определяне броя на членовете на СИК образувани в лечебни заведения, включително за 

лечение на болни с COVID-19, домове за стари хора и други специализирани институции за пре-

доставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане, за гласуване в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 

2021 г. 

 

9. Приемане на отчет за извършена работа от назначените към РИК Смолян специалист – 

експерти и специалист-технически сътрудници с Решение № 7/27.09.2021 на РИК – Смолян поп-

равено с Решение № 22-22-ПВР/НС от 06.10.2021 г. на РИК – Смолян. 

 

10. Разни. 

 

По точка първа след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК №221000008 на територията на община Доспат за 

произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Доспат с вх. № 201/01.11.2021г. съгласно водения 

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

документация, относно промяна в състава на СИК №221000008 на територията на община 

Доспат. 

 

Към писмото са приложени:  



1. Предложения от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за промяна 

в състава на СИК №221000008.  

2. 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 

№ 17 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначените членове в състава на СИК №221000008 в община Доспат, съг-

ласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в Приложението 

по т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в състава на СИК №221000008 на територията на 

община Доспат, 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 в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка втора след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК №223100018, СИК №223100010, СИК 

№223100011, СИК №223100039, СИК №223100036, СИК №223100058, СИК №223100060, СИК 

№223100009, СИК №223100072, СИК № 223100004, СИК №223100051 и СИК №223100048 на 

територията на община Смолян за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 



Постъпили са писма от Кмета на община Смолян с вх. № 206/01.11.2021г.  и № 

219/01.11.2021г съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция и документация, относно промяна в състава на СИК № 223100018, СИК 

№223100010, СИК №223100011, СИК №223100039, СИК №223100036, СИК №223100058, СИК 

№223100060, СИК №223100009, СИК №223100072, СИК № 223100004, СИК №223100051 и СИК 

№223100048 на територията на община Смолян. 

 

Към писмото са приложени:  

1. Предложение от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за промяна в състава на СИК № 223100018.  

2. Предложения от коалиция „БСП за България“ за промяна в състава на СИК №223100010, 

СИК №223100011, СИК №223100039, СИК №223100036, СИК №223100058, СИК 

№223100060, СИК №223100009, СИК №223100072. 

3. Предложения от политическа партия „ДПС“ за  промяна в състава на СИК № 223100004, 

СИК №223100051 и СИК №223100048 

4. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Смолян 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 

№ 17 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначените членове в състава на СИК № 223100018, СИК №223100010, 

СИК №223100011, СИК №223100039, СИК №223100036, СИК №223100058, СИК 

№223100060, СИК №223100009, СИК №223100072, СИК № 223100004, СИК №223100051 

и СИК №223100048 в 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 № 223100018, СИК №223100010, 

СИК №223100011, СИК №223100039, СИК №223100036, СИК №223100058, СИК 

№223100060, СИК №223100009, СИК №223100072, СИК № 223100004, СИК №223100051 

и СИК №223100048 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 в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 



Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка трета след кратко обсъждане 

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК №220900022, СИК №220900001, СИК 

№220900013, СИК №220900015, СИК №220900008, СИК №220900012, СИК №220900019, СИК 

№220900016 на територията на община Девин за произвеждането на изборите за президент и 

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

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Девин с вх. № 208/01.11.2021г. и вх. № 

222/02.11.2021г. съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция и документация, относно промяна в състава на СИК №220900022, СИК 

№220900001, СИК №220900013, СИК №220900015, СИК №220900008, СИК №220900012, СИК 

№220900019, СИК № 220900016 на територията на община Девин. 

 

Към писмото са приложени:  

1. Предложение от коалиция „Демократична България“ за промяна в състава на СИК 

№220900022, №220900001.  

2. Предложения от политическа партия „ИЗПРАВИ СЕ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за промяна в със-

тава на СИК №220900001, СИК №220900013, СИК №220900015. 

3. Предложения от политическа партия „Има такъв народ“ за промяна в състава на СИК № 

220900008, СИК №220900012, СИК №220900019, СИК №220900022, СИК №220900022, 

СИК №220900016. 

4. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Девин 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 

№ 17 - 22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на Районната избирателна комисия - Смолян, РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава назначените членове в състава на СИК №220900022, СИК №220900001, СИК 

№220900013, СИК №220900015, СИК №220900008, СИК №220900012, СИК №220900019, 

СИК №220900016 в община Девин, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в Приложението 

по т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в състава на СИК № 220900022, СИК № 220900001, 

СИК №220900013, СИК №220900015, СИК №220900008, СИК №220900012, СИК 

№220900019, СИК №220900016 на територията на община Девин, 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 в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка четвърта след кратко обсъждане 

 

ОТНОСНО: Отменено Решение № 74-22 ПВР/НС от 27.10.2021 г. на РИК 22 – Смолян, с 

което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК за определяне броя на подвижните 

секционни избирателни комисии на територията на община Борино, за произвеждането на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 

2021 г. 
 

С решение № 838-ПВР/НС от 01.11.2021 г., ЦИК отменя Решение № 74-22 ПВР/НС от 

27.10.2021 г., с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК.  С решението 

Централната избирателна комисия връща  административната преписка  на РИК 22 – Смолян с 

указания  да се произнесе с решение за определяне броя на секционните избирателни комисии на 

територията на община Борино. В  мотивите на своето решение установява, че в правомощието 

на Районната избирателна комисия е да определи броя на подвижните секционни избирателни 

комисии – ПСИК в изборния район въз основа на броя на подадените заявления по чл. 37 ИК (от 

избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право 

в изборното помещение). Като посочват, че Районните избирателни комисии могат да определят 

само броя на ПСИК, съобразявайки се с обстоятелствата, изложени в преписката. Централната 

избирателна комисия смята, че решението, с което не е определен броят на подвижните 

секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на община Борино, е 

незаконосъобразно, защото РИК – Смолян не е изложила мотиви за това, което ще се отрази на 

възможността на избирателите с трайни увреждания да упражнят правото си на глас. 

С оглед на дадените указания в решението на  ЦИК и след  обсъждане на проекта на решение 

и установените адреси на лицата подали заявления по чл. 37 от ИК от приложения към писмото 

на Кмета на Община Борино Регистър на подадените заявления за гласуване с подвижна 

избирателна кутия ПВР/НС на 14.11.2021г., от където става ясно, че лицата са с адреси 



обхващащи четири различни населени места на територията на Община Борино – с. Борино, с. 

Чала, с. Буйново и с. Кожари. 

 

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

Решение №766-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК и Решение №838-ПВР/НС от 01.11.2021г. на 

ЦИК, Районна избирателна комисия Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Избор-

ния кодекс, за определяне на 3 (три) броя подвижни секционни избирателни комисии на терито-

рията на община Борино, въз основа на броя подадени заявления в община Борино. 
 

 

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 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ПРОТИВ 

Димитър Стоянов Марев  ПРОТИВ 

Соня Стоянова Коджебашева  ПРОТИВ 

Йордан Савов Фотев ПРОТИВ 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ПРОТИВ 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ПРОТИВ 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ПРОТИВ 

 

Гласувалите против представиха особенно мнение в писмен вид, което е неразделна част 

от решението.  

 

По точка пета след кратко обсъждане 

 

ОТНОСНО: Отменено Решение № 74-22 ПВР/НС от 27.10.2021 г. на РИК 22 – Смолян, с 

което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК за определяне броя на подвижните 

секционни избирателни комисии на територията на община Борино, за произвеждането на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 

2021 г. 

 

 С решение № 838-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК е отменено наше  Решение № 74-22 

ПВР/НС от 27.10.2021 г., с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК. С 



решението Централната избирателна комисия връща административната преписка на РИК 22 – 

Смолян с указания да се произнесе с решение за определяне броя на секционните избирателни 

комисии на територията на община Борино. В мотивите на своето решение установява, че в 

правомощието на Районната избирателна комисия е да определи броя на подвижните секционни 

избирателни комисии – ПСИК в изборния район въз основа на броя на подадените заявления по 

чл. 37 ИК (от избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят 

избирателното си право в изборното помещение). Като посочват, че Районните избирателни 

комисии могат да определят само броя на ПСИК, съобразявайки се с обстоятелствата, изложени 

в преписката. Централната избирателна комисия смята, че решението, с което не е определен 

броят на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на община Борино, 

е незаконосъобразно, защото РИК – Смолян не е изложила мотиви за това, което ще се отрази на 

възможността на избирателите с трайни увреждания да упражнят правото си на глас. 

 

С оглед на дадените указания в решението на ЦИК, след като се запозна с документите 

депозирани от Община Борино, се установява, че: 

 

1. Съгласно приложения регистър на лицата подали заявления по чл. 37 от ИК са подадени 

79 заявления, като заявителите са с адреси обхващащи четири различни населени места на 

територията на Община Борино – с. Борино, с. Чала, с. Буйново и с. Кожари. Депозираният брой 

на заявления по населени места е както следва: с. Борино – 47, с. Чала – 5, с. Буйново – 19 и с. 

Кожари – 7.   

 

2. От представените документи с писмо с вх.№ 214/02.11.2021г,. с което са представени 3 

броя избирателни списъци се установява 93 избирателя с адреси обхващащи пет различни 

населени места на територията на Община Борино – с. Борино, с. Чала, с. Буйново, с. Кожари и с. 

Ягодина. Следователно депозираният брой на заявления по населени места е както следва: с. 

Борино – 58, с. Чала – 5, с. Буйново – 20, с. Кожари – 7 и с. Ягодина – 3.  

 

Съгласно чл. 90, ал.1 от ИК - На територията на всяко населено място се назначава най-

малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 

избиратели, подали заявления по чл. 37. В конкретния случай, тези условия са изпълнени само по 

отношение на населените места с. Борино и с. Буйново, а за останалите не е изпълнено 

императивното изискване за не по-малко от 10 заявления.   

 

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

във вр. с Решение №766-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК и Решение №838-ПВР/НС от 

01.11.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Смолян 

  

Р Е Ш И: 

 

Определя 2 (два) броя подвижни секционни избирателни комисии на територията на община 

Борино. 

 

Така предложения проект за решение бе подложен на гласуване от председателя,  

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ПРОТИВ 

Златко Славчев Карамучев ПРОТИВ 



Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ПРОТИВ 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ПРОТИВ 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

Гласувалите против представиха особенно мнение в писмен вид, което е неразделна част от 

решението.  

С оглед изисванията за кворум предложения проект за решение се приема с мнозиство 2/3 

от присътващите членове.  

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. 

 

По точка шеста след кратко обсъждане 

 

ОТНОСНО: Назначаване на членове на подвижни секционни избирателни комисии 

/ПСИК/ на територията на община Златоград за произвеждането на изборите за президент и 

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

 

С писма  Вх. № 109/14.10.2021г., Вх. №192/29.10.2021г. и Вх. № 209/01.11.2021г  на Кмета 

на община Златоград, 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 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 № 324/29.10.2021г., на кмета на община Златоград  е  образувана 1 /един/ 

брой  секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на 

територията  на община Златоград с № 221100022 с адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан 

Самболов“№1, Сграда на община Златоград, във връзка с подадения и изискуем от закона брой 

заявления за образуване на подвижна избирателна секция и проведените консултации за 

определяне състава на ПСИК. 

 

Съобразно представените документи и извършени констатации, РИК - Смолян, счита, че са 

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

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4,  т. 6, във вр. чл. 90, ал. 1 и ал. 4, чл.89, ал.2 и чл. 92, ал. 5 

от ИК, Решение №73-22  ПВР/НС от 27.10. 2021 г. и Решение №67-22  ПВР/НС от 26.10. 2021 г 



на РИК-Смолян и в изпълнение на  Решение № 766 -ПВР/НС от 20.10.2021г. на Централната 

избирателна комисия РИК –Смолян. 

 

РЕШИ:  

 

1. Назначава за членове на ПСИК №221100022 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. Издава удостоверения на членовете на ПСИК №221100022 в Община Златоград, по-

сочени в Приложение №1. 

 

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 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка седма след кратко обсъждане 

 

ОТНОСНО:  Определяне броя на членовете на ПСИК за гласуване на избиратели, 

поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, 

с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.4, чл.89, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 28, ал. 

2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, Решение № 831-

ПВР/НС от 29.10.2021г. изменено с Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021г. на Централна 

избирателна комисия, Районна избирателна комисия– Смолян: 

 

РЕШИ: 



 

1. Определя броят на членовете на ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задъл-

жителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна 

избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г., на територията на 22 МИР Смолян, да се състои 

от 6 члена -  включително председател, заместник-председател и секретар. 

2. Утвърждава броя на местата в ПСИК по т.1, съобразно съотношението между парламен-

тарно представените партии и коалиции: 

 

ПП 

„ИМА 

ТАКЪВ 

НАРОД 

КП 

„ГЕРБ-

СДС“ 

КП 

„БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ 

КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“ 

ПП 

„ДВИЖЕНИЕ 

ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ“ 

КП 

„ИЗПРАВИ 

СЕ! 

МУТРИ 

ВЪН!“ 

1 1 1 1 1 1 

 

Съгласно чл. 73, ал.1 от ИК, настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна 

избирателна комисия в срок  3 /три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка осма след кратко обсъждане 

 

ОТНОСНО:  Определяне броя на членовете на СИК образувани в лечебни заведения, 

включително за лечение на болни с COVID-19, домове за стари хора и други специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане, 

за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 

на 14 ноември 2021 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 № 844-ПВР/НС от 02.11.2021г. на Централна избирателна комисия, Районна 

избирателна комисия– Смолян: 

 

РЕШИ: 

 

1. Определя броя на членовете на СИК образувани в лечебни заведения, включително за ле-

чение на болни с COVID-19, домове за стари хора и други специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане, за 

гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни предста-

вители на 14 ноември 2021 г., на територията на 22 МИР Смолян, да се състои 

от 6 члена -  включително председател, заместник-председател и секретар. 

2. Утвърждава броя на местата в СИК по т.1, съобразно съотношението между парламен-

тарно представените партии и коалиции: 

 

ПП 

„ИМА 

ТАКЪВ 

НАРОД 

КП 

„ГЕРБ-

СДС“ 

КП 

„БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ 

КП 

„ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“ 

ПП 

„ДВИЖЕНИЕ 

ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ“ 

КП 

„ИЗПРАВИ 

СЕ! 

МУТРИ 

ВЪН!“ 

1 1 1 1 1 1 

 

Съгласно чл. 73, ал.1 от ИК, настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна 

избирателна комисия в срок  3 /три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка девета след кратко обсъждане 

 



ОТНОСНО: Приемане на отчет за извършена работа за месец октомври 2021г. от 

назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници с 

Решение № 7/27.09.2021 на РИК – Смолян поправено с Решение № 22-22-ПВР/НС от 06.10.2021 

г. на РИК – Смолян. 

 

Във водения от РИК - Смолян деловоден дневник са постъпили следните документи: 

 

1. Отчет за извършена работа от Елена Хаджипеткова – специалист – технически сът-

рудник към РИК Смолян, заведен с вх.№227 от 02.11.2021г. 

2. Отчет за извършена работа от Евдокия Волевска – специалист – технически сътруд-

ник към РИК Смолян, заведен с вх.№221 от 01.11.2021г. 

3. Отчет за извършена работа от Стефка Станкова – специалист – експерт към РИК 

Смолян, заведен с вх.№225 от 02.11.2021г. 

4. Отчет за извършена работа от Таня Кьорова – специалист – технически сътрудник 

към РИК Смолян, заведен с вх.№230 от 02.11.2021г. 

5. Отчет за извършена работа от Стефания Сивкова – специалист – експерт към РИК 

Смолян, заведен с вх.№210 от 02.11.2021г. 

6. Отчет за извършена работа от Мария Барганова – специалист – технически сътруд-

ник към РИК Смолян, заведен с вх.№226 от 02.11.2021г. 

7. Отчет за извършена работа от Тодор Тодоров – специалист – експерт към РИК Смо-

лян, заведен с вх.№223 от 02.11.2021г. 

8. Отчет за извършена работа от Теодора Вълчецова – специалист – технически сът-

рудник към РИК Смолян, заведен с вх.№228 от 02.11.2021г. 

9. Отчет за извършена работа от Радослав Костадинов Куцков – специалист – техни-

чески сътрудник към РИК Смолян, заведен с вх.№224 от 02.11.2021г. 

 

РИК - Смолян обсъди представените отчети. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.29, във вр. с чл.63 от ИК, 

Решение № 542-ПВР-НС/16.09.2021г. на ЦИК, Решение № 7/27.09.2021 на РИК - Смолян 

поправено с Решение № 22-22-ПВР/НС от 06.10.2021 г. на РИК – Смолян, Решение № 64-22-

ПВР/НС от 20.10.2021 г. на РИК – Смолян изменено с Решение № 66 - 22-ПВР/НС от 21.10.2021 

г. на РИК – Смолян и писмо вх.№ 134/19.10.2021г. на ЦИК, с което са дадени указания относно 

сключване на гражданските договори с назначените сътрудници, отчитане и заплащане на 

извършената работа, РИК - Смолян: 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема работата на назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-

технически сътрудници за месец октомври 2021г., въз основа на представените индивиду-

ални отчети за извършена работа 

 

2. Настоящото решение незабавно да бъде изпратено на Областния управител на Област 

Смолян за изплащане на възнагражденията на назначените към РИК Смолян специалист – 

експерти и специалист-технически сътрудници за месец октомври 2021г., на основание 

настоящото решение и сключените граждански договори между Областна администрация 

и всяко едно от назначените лица. 

 



Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка десета : 

 

Съобщи се за сведение следното писмо: 

 

1. Писмо с вх.№ 231/02.11.2021г. от Областния управител на област Смолян – относно наз-

начените към РИК - Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътруд-

ници, с което изисква подробен ежедневен отчет за работата им. 

 

Постъпи предложение за обсъждане на предстоящото обучение на СИК, като беше прието 

обучението на СИК да бъде осъществено чрез видеозаписи с обяснения. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 22:22ч.  

 

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 04.11.2021г. от 18:00ч., съгласно 

Решение № 8 - 22 ПВР/НС на РИК 22 – Смолян.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СТАНИМИРОВА ЧАКЪРОВА………………...................  

 

 

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


