
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 №18 

Смолян, 05 Ноември 2021г. 

 

 

Днес, 05 Ноември 2021г., в 18.00 часа се проведе извънредно заседание на РИК – Смолян, 

в зала №201, в сградата на Областна администрация – Смолян. 

 

На заседанието присъстват 10 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  отсъства 

 Йордан Савов Фотев присъства 

 Симеон Атанасов Велинов  отсъства 

 Малинка Минчева Кордова присъства 

 Костадин Димитров Чаталбашев присъства 

 Маргарита Георгиева Солакова присъства 

 Антоанета Емилова Узунова отсъства 

 Емилиян Здравков Бакърджиев присъства 

 Любен Динков Атанасов присъства 

 

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

 

1. Назначаване на членове на подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територи-

ята на община Баните за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на репуб-

ликата и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

2. Промяна в съставите на СИК №220900007 и СИК №220900018 на територията на община 

Девин за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за на-

родни представители на 14 ноември 2021 г.. 

 

3. Разни. 

 

 



По точка първа след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Назначаване на членове на подвижни секционни избирателни комисии 

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

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

 

С писма Вх. №258/05.11.2021г. и Вх. №261/05.11.2021г. на Кмета на община Баните, 

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 № РД-429/05.11.2021г., на кмета на община Баните са  образувани 3 /три/ 

броя избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни 

увреждания на територията на община Баните, както следва:  

 

1. ПСИК №220200017 - с адрес в с.Баните, ул.“Иван Вазов“ № 10, сграда на СУ “Христо Ботев“ 

– първи етаж с териториален обхват с.Баните, с.Вишнево и с.Гълабово. 

2. ПСИК №220200018 - с адрес в с.Оряховец, Административна сграда на кметството – втори 

етаж с териториален обхват с.Оряховец, с.Кръстатица, с. Малка арда, с.Дрянка и с.Траве и  

3. ПСИК №220200019 - с адрес в с.Стърница, Административна сграда на кметството – втори 

етаж и с териториален обхват с.Стърница, с.Давидково, с.Загражден, с.Глогино, с. Босил-

ково и с.Вълчан дол.  

 

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 № 100-22  ПВР/НС от 04.11.2021г. 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 №220200017, ПСИК №220200018 и ПСИК №220200019 в 

община Баните, предложените от Кмета на общината лица, въз основа на постигнато съгла-

сие между политическите партии и коалиции от проведените консултации, съгласно Прило-

жение №1. 

2. Издава удостоверения на членовете на ПСИК №220200017, ПСИК №220200018 и ПСИК 

№220200019 в Община Баните, посочени 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 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка втора след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №220900007 и СИК №220900018 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. № 263/05.11.2021г.  съгласно водения 

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

документация, относно промяна в съставите на СИК №220900007 и СИК №220900018 на 

територията на община Девин. 

 

Към писмото са приложени: 

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

№220900007 и СИК №220900018.  

2. 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 съставите на СИК №220900007 и СИК №220900018 в 

община Девин, съгласно Приложение № 1. 

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

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК №220900007 и СИК №220900018 

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 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка трета след кратко обсъждане 

 

Запознаване с постъпило предложение от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за регистриране 

на застъпници, след проверка на постъпилите документи, РИК – Смолян констатира, че 

декларациите от лицата предложени за регистрация като застъпници, не са попълнени изцяло, 

поради което следва да изпратим електронно писмо за уведомяване, че следва да  допълнят 

липсващите данни. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 18:43ч.  

 

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………………...................  

 

 

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

 


