
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 №17 

Смолян, 04 Ноември 2021г. 

 

Днес, 04 Ноември 2021г., в 18.00 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №201, 

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: Мария Ангелова Петкова  присъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев присъства 

СЕКРЕТАР: Димитър Стоянов Марев  отсъства 

ЧЛЕНОВЕ: Соня Стоянова Коджебашева  присъства 

 Йордан Савов Фотев присъства 

 Симеон Атанасов Велинов  присъства 

 Малинка Минчева Кордова присъства 

 Костадин Димитров Чаталбашев присъства 

 Маргарита Георгиева Солакова отсъства 

 Антоанета Емилова Узунова отсъства 

 Емилиян Здравков Бакърджиев присъства 

 Любен Динков Атанасов отсъства 

 

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

 

1. Определяне на член на РИК - 22 Смолян, който да се подписва на мястото на секретаря в 

случая на чл. 70, ал. 9, изр. 1 от Изборния кодекс при провеждането на 04.11.2021г. заседание 

на РИК22 – Смолян. 

 

2. Промяна в съставите на СИК №220200001, СИК №220200003 и СИК №220200012 на терито-

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

публиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

3. Промяна в съставите на СИК №223100014, СИК №223100029, СИК №223100031, СИК 

№223100033, СИК №223100039, СИК №223100040, СИК №223100041, СИК №223100051, 

СИК №223100074, СИК №223100076 и СИК №223100085 и на територията на община Смолян 



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

представители на 14 ноември 2021 г.. 

 

4. Промяна в съставите на СИК №220900005, СИК №220900014, СИК №220900018, СИК 

№220900019 и СИК №220900022 на територията на община Девин за произвеждането на из-

борите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноем-

ври 2021 г. 

 

5. Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на община 

Баните, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за на-

родни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

6. Промяна в състава на СИК № 2218000015 на територията на община Неделино за произвеж-

дането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. 

 

7. Разни. 

 

По точка първа след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Определяне на член на РИК 22 Смолян, който да се подписва на мястото на 

секретаря в случая на чл. 70, ал. 9 от Изборния кодекс при провеждането на заседание на РИК 22 

– Смолян на 04.11.2021г.. 

 

На основание чл. 72, ал.1, т.1,  във връзка с чл. 70, ал. 9 от Изборния кодекс, Районната 

избирателна комисия -Смолян 

  

Р Е Ш И: 
  

Определя  СОНЯ СТОЯНОВА КОДЖЕБАШЕВА– член на РИК 22-Смолян, която да се 

подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70, ал. 9 от Изборния кодекс при провеждането 

на заседание на РИК 22 – Смолян на 04.11.2021г.. 

. 

  

 

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. 

  

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок 

до три дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев 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 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

 

По точка втора след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №220200001, СИК №220200003 и СИК 

№220200012 на територията на община Баните 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 Баните с вх. № 240/04.11.2021г. съгласно водения 

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

документация, относно промяна в съставите на СИК № 220200001, СИК №220200003 и СИК 

220200012 на територията на община Баните. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложения от политическа партия „ДПС“ за  промяна в съставите на СИК №220200001 и 

СИК №220200003. 

2. Предложение от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за промяна в състава на СИК №220200012.  

3. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Баните 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 съставите на СИК №220200001, СИК №220200003 и 

СИК №220200012 в община Баните, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в Приложението по 

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК №220200001, СИК №220200003 

и СИК №220200012 на територията на община Баните, 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 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

 

По точка трета след кратко обсъждане 

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №223100014, СИК №223100029, СИК 

№223100031, СИК №223100033, СИК №223100039, СИК №223100040, СИК №223100041, СИК 

№223100051, СИК №223100074, СИК №223100076 и СИК №223100085 и 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. № 241/04.11.2021г. и вх. № 

248/04.11.2021г. съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция и документация, относно промяна в съставите на СИК №223100014, СИК 

№223100029, СИК №223100031, СИК №223100033, СИК №223100039, СИК №223100040, СИК 

№223100041, СИК №223100051, СИК №223100074, СИК №223100076 и СИК №223100085 на 

територията на община Смолян. 

 

 Към писмото са приложени:  

4. Предложение от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за промяна в съставите на СИК 

№223100014, СИК №223100031 и СИК №223100051.  

5. Предложение от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за промяна в състава на СИК №223100029.  

6. Предложение от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за промяна в съставите на СИК 

№223100033, СИК №223100039, СИК №223100040, СИК №223100074, СИК №223100076  и 

СИК №223100085.  

7. Предложение от политическа партия „ДПС“ за  промяна в състава на СИК №223100041. 

8. 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: 

 

5. Освобождава назначените членове в състава на СИК №223100014, СИК №223100029, СИК 

№223100031, СИК №223100033, СИК №223100039, СИК №223100040, СИК №223100041, 

СИК №223100051, СИК №223100074, СИК №223100076 и СИК №223100085 на територията 

на община Смолян, съгласно Приложение № 1. 



6. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в Приложението по 

т.1. 

7. Назначава новопредложените членове в състава на СИК №223100014, СИК №223100029, 

СИК №223100031, СИК №223100033, СИК №223100039, СИК №223100040, СИК 

№223100041, СИК №223100051, СИК №223100074, СИК №223100076 и СИК №223100085 

на територията на община Смолян, 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 в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев 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 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

 

По точка четвърта след кратко обсъждане 

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №220900005, СИК №220900014, СИК 

№220900018, СИК №220900019 и СИК №220900022 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. № 245/04.11.2021г.  съгласно водения 

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

документация, относно Промяна в съставите на СИК №220900005, СИК №220900014, СИК 

№220900018, СИК №220900019 и СИК №220900022 на територията на община Девин. 

 

Към писмото са приложени: 

9. Предложение от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за промяна в съставите на СИК №220900005, СИК 

№220900018, СИК №220900019 и СИК №220900022. 

10. Предложение от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за промяна в съставите на СИК 

№220900014 и СИК №220900018.  

11. 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: 

 

9. Освобождава назначените членове в съставите на СИК №220900005, СИК №220900014, 

СИК №220900018, СИК №220900019 и СИК №220900022 в община Девин, съгласно 

Приложение № 1. 

10. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в Приложението 

по т.1. 

11. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК №220900005, СИК 

№220900014, СИК №220900018, СИК №220900019 и СИК №220900022 на територията на 

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

 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев 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 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

 

По точка пета след кратко обсъждане 

 

ОТНОСНО: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на 

територията на община Баните, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

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

е постъпило писмо от община Баните, заведено с вх. № 169 от 28.10.2021г., с което Кметът на 

общината уведомява РИК Смолян, че в Община Баните са постъпили 60 броя Заявления - 

Приложение №39 – ПВР/НС от изборните книжа, от избиратели с трайни увреждания, които 

желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, на основание чл.37 от Изборния кодекс и 

предлага да бъдат образувани 4 броя секции, съответно ПСИК – Баните, ПСИК – Оряховец, ПСИК 

– Вишнево и ПСИК –Стърница, като за всяка от тях е посочен и териториалния обхват по 

населени места.  



Впоследствие с писмо заведено с вх.№ 180/28.10.2021г. е направено следващо предложение 

за определението на 3 боря ПСИК, съответно ПСИК – Баните (с обхват селата Баните, Вишнево 

и Гълъбово), ПСИК – Оряховец (с обхват селата Оряховец, Кръстатица, Малка Арда, Дрянка и 

Траве) и ПСИК – Стърница (с обхват селата Стърница, Давидково, Глогино, Вълчан дол, 

Босилково и Загражден). 

При проведеното гласуване на предложението за решение да бъдат определени три броя 

подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Баните, за произвеждането 

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

ноември 2021 г., съобразно броя подадени заявления и адресите на лицата подали заявленията, 

Районна избирателна комисия Смолян не постига необходимото мнозинство от две трети от 

присъстващите членове, като от присъстващи в залата 12 членове на комисията, „ЗА“ това 

предложение за решение са гласували 5 членове и „ПРОТИВ“ 7 членове, при което е постановено 

решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.  

След обжалване от страна на Кмета на Община Баните на постановеното решение, същото е 

отменено с Решение №856 – ПВР от 03.11.2021г. на Централната избирателна комисия, с което е 

върната преписката и са дадени указания РИК Смолян да се произнесе отново като определи брой 

ПСИК на територията на Община Баните. 

 

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, Решение №856-ПВР/НС от 03.11.2021г. на ЦИК,  

Районна избирателна комисия Смолян 

  

Р Е Ш И: 
  

Определя 3 (три) броя подвижни секционни избирателни комисии на територията на 

община Баните, въз основа на броя подадени заявления в община Баните и предложението 

на Кмета на общината. 

 

 

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 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 



 

По точка шеста след кратко обсъждане 

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК №221800015 на територията на община Неделино 

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 Неделино с вх. № 239/04.11.2021г. съгласно водения 

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

документация, относно промяна в състава на СИК №221800015  на територията на община 

Неделино. 

 

Към писмото са приложени:  

12. Предложение от коалиция „ИЗПРАВИ БГ СЕ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за промяна в състава на 

СИК №221800015.  

13. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Неделино 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: 

 

13. Освобождава назначените членове в състава на СИК №221800015 в община Неделино, 

съгласно Приложение № 1. 

14. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в Приложението 

по т.1. 

15. Назначава новопредложените членове в състава на СИК №221800015 на територията на 

община Неделино, съгласно Приложение №1. 

16. 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 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 



 

По точка седма 

 

График за създаване на видеообучение за СИК. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 19:22ч.  

 

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 09.11.2021г. от 18:00ч., съгласно 

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

 

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

 

 ЗА СЕКРЕТАР: СОНЯ СТОЯНОВА КОДЖЕБАШЕВА………………................... 


