
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 №21 

Смолян, 08 Ноември 2021г. 

 

Днес, 08 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 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 

 

При гласуване на проекта за дневен ред, както и гласуването на т.1 и т.2 от дневния ред в залата 

присъстват 11 членове на комисията. 

 

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

 

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

на община Борино, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на ре-

публиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

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

рията на община Борино за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

3. Публикуване на упълномощени представители на ПП ”ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИО-

НАЛНО ДВИЖЕНИЕ” 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 №223100027, СИК №223100038, СИК №223100039, СИК 

№223100065, СИК №223100074 и СИК №223100076 на територията на община Смолян за 

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

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

5. Разни. 

 

По точка първа след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: 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. 
 

 С решение № 869-ПВР/НС от 05.11.2021 г. на ЦИК са отменени Решение № 90-22 ПВР/НС 

от 02.11.2021 г. на РИК 22 – Смолян и Решение № 91-22 ПВР/НС от 02.11.2021 г. на РИК 22 – 

Смолян.  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 обжалваното решение № 91-22-ПВР/НС от 02.11.2021 г. РИК – Смолян, на основание чл. 

72, ал. 1, т. 1 и т. 6 ИК е постановила решение, с което е определила два броя подвижни 

секционни избирателни комисии на територията на община Борино. 

Централната избирателна комисия смята, че решението, с което са определени два броя 

подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на община Борино дори 

по отношение на избирателите в с. Борино – 58 и в с. Буйново – 20, няма да могат да осигурят 

изборния процес по отношение на правото на глас на избирателите с трайни увреждания. 

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 пет различни населени места на територията на Община Борино, а именно: с. Борино, 

с. Чала, с. Буйново и с. Кожари и с.Ягодина и актуалния брой подадени заявление 93, както и 

предложението на Кмета на Общината за определяне на 3 броя ПСИК, 

както 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 №869-ПВР/НС от 02.11.2021г. на ЦИК ,  Районна избирателна 

комисия Смолян 

  

Р Е Ш И: 

 



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

община Борино, въз основа на броя подадени заявления към 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  отсъства 

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 отсъства 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка втора след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Назначаване на членове на подвижни 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. 

 

С писма  Вх. № 148/25.10.2021г. и Вх.№217/02.11.2021г. на Кмета на община Борино, 

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

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 № 203/25.10.2021г., на кмета на община Борино  са  образувани 3 /три/ 

броя  секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на 

територията  на община Борино, а именно: с № 220500008 с адрес: с.Борино, ул. „Христо 

Ботев“№29, /училището , ет.1, ст.№2/, с № 220500009 с адрес: с.Борино, ул. „Христо Ботев“№29, 

/училището , ет.1, ст.№3/, с № 220500010 с адрес: с.Буйново, - Читалище „Нов живот 1956“ на 

основание подадения и изискуем от закона брой заявления за образуване на секция за гласуване 

с подвижна избирателна кутия и проведените консултации за определяне състав 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 №104-22  ПВР/НС от 07.11.2021 г. 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 № 220500008, ПСИК № 220500009 и ПСИК № 

220500010 в община Борино, 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 № 220500008, ПСИК № 220500009 и 

ПСИК № 220500010 в Община Борино, 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 ПРОТИВ 

Димитър Стоянов Марев  отсъства 

Соня Стоянова Коджебашева  ПРОТИВ 

Йордан Савов Фотев ПРОТИВ 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова отсъства 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

Беше направено прекъсване на заседанието за почивка 10 минути.  

След направената почивка, заседанието продължава и към него се присъединяват Димитър 

Марев и Антоанета Узунова. 

 

По точка трета след кратко обсъждане 

 

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ”ВМРО -

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за произвеждането на изборите за президент и 

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

 

В Деловодния дневник за входяща и изходяща кореспонденция на РИК Смолян, е постъпил 

от ПП ”ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” списък с имена заведен с вх. № 



264/06.11.2021г. за публикуване на упълномощени представители в произвеждането на изборите 

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

(Приложение № 1 към Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.), както и списък (за публикуване 

от РИК) на упълномощените представители (Приложение № 2 към Решение №832-ПВР/НС от 

29.10.2021г.). Списъкът  съдържа имената на 20 /двадесет/ лица, като същият е представен и в 

електронен вариант. 

Списъкът е подписан от Христо Костадинов Камишев - упълномощен представител на ПП 

”ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” с пълномощно № 286 от 25.10.2021 г. за 

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

2021 г. 

 

Списъкът на предложените упълномощени представители е проверен в електронната 

платформа на РИК 22 – Смолян, поддържана от „Информационно обслужване“ АД. 

След извършената проверка не се установиха несъответствия. За  20  лица от предложените в 

списъка упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124, ал.4 от ИК и 

Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.), на ЦИК, поради което списъкът   следва да бъде 

публикуван на интернет страницата на РИК-22 Смолян. 

 

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и 

Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК, РИК – Смолян  

 

РЕШИ: 

 

ПУБЛИКУВА списък от 20 броя упълномощени представители на ПП ”ВМРО - 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., който списък представлява 

приложение №1 към настоящото решение. 

 

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: Промяна в съставите на СИК №223100027, СИК №223100038, СИК 

№223100039, СИК №223100065, СИК №223100074 и СИК №223100076 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. №269/08.11.2021г. и вх. 

№275/08.11.2021г. съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция и документация, относно промяна в съставите на СИК №223100027, СИК 

№223100038, СИК №223100039, СИК №223100065, СИК №223100074 и СИК №223100076 на 

територията на община Смолян. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложение от политическа партия „ДПС“ за промяна в състава на СИК №223100027 

2. Предложения от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за промяна в съставите на СИК №223100039 и СИК 

№223100065. 

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

№223100038, СИК №223100074 и СИК №223100076. 

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 №223100027, СИК №223100038, СИК 

№223100039, СИК №223100065, СИК №223100074 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 №223100027, СИК №223100038, 

СИК №223100039, СИК №223100065, СИК №223100074 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 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 пета след кратко обсъждане 

 

След обсъждане на постъпило предложение с вх.№ 272/08.11.2021г. от Димитър Марев беше 

представен следният проект на решение  и проект на писмо до областния управител:   

ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения на специалистите към РИК – Смолян за 

месец Септември и Октомври, във връзка с писмо изх.№ РД-01-20-1888/01.11.2021г. на Об-

ластен управител на Област Смолян.  

 

Постъпило е предложение с вх.№ 272/08.11.2021 във водения от РИК Смолян деловоден 

дневник за вземане на решение за предоставяне на отчетите на специалистите към РИК 22 – Смо-

лян на Областния управител на Област Смолян по повод негово писмо с изх.№ РД-01-20-

1888/01.11.2021г. и заведено в РИК Смолян с вх.№ 231/02.11.2021г. 

 

Към настоящия момент с Решение № 86-22/28.10.2021г. и Решение № 95-22/02.11.2021г. 

на РИК е приета работата и са одобрени следните отчети:  

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

към РИК Смолян, заведен с вх.№ 161 от 27.10.2021г. 

2. Отчет за извършена работа от Евдокия Волевска – специалист – технически сътрудник към 

РИК Смолян, заведен с вх.№ 162 от 27.10.2021г. 

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

заведен с вх.№174 от 28.10.2021г. 

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

РИК Смолян, заведен с вх.№ 175 от 28.10.2021г. 

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

заведен с вх.№ 176 от 28.10.2021г. 

6. Отчет за извършена работа от Мария Барганова – специалист – технически сътрудник към 

РИК Смолян, заведен с вх.№ 186 от 28.10.2021г. 

7. Отчет за извършена работа от Тодор Тодоров – специалист – експерт към РИК Смолян, 

заведен с вх.№ 182 от 28.10.2021г. 

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

към РИК Смолян, заведен с вх.№ 185 от 28.10.2021г. 

9. Отчет за извършена работа от Елена Хаджипеткова – специалист – технически сътрудник 

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

10. Отчет за извършена работа от Евдокия Волевска – специалист – технически сътрудник към 

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



11. Отчет за извършена работа от Стефка Станкова – специалист – експерт към РИК Смолян, 

заведен с вх.№ 225 от 02.11.2021г. 

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

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

13. Отчет за извършена работа от Стефания Сивкова – специалист – експерт към РИК Смолян, 

заведен с вх.№ 210 от 02.11.2021г. 

14. Отчет за извършена работа от Мария Барганова – специалист – технически сътрудник към 

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

15. Отчет за извършена работа от Тодор Тодоров – специалист – експерт към РИК Смолян, 

заведен с вх.№ 223 от 02.11.2021г. 

16. Отчет за извършена работа от Теодора Вълчецова – специалист – технически сътрудник 

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

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

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

 

 

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

шение № 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 № 64/20.10.2021 на РИК 

- Смолян поправено с Решение № 67-22-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 дого-

вори с назначените сътрудници, отчитане и заплащане на извършената работа, РИК - Смолян: 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Да се предоставят копия от описаните в обстоятелствената част от настоящото решение 17 

броя отчети.  

2. Да се уведоми писмено Областният управител на Област Смолян, че не са налице отчети, 

които да съдържат ежедневно отчитане на работата на специалистите.  

 

Проект на писмо:  

 

ДО 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА 

ОБЛАСТ СМОЛЯН 

  

гр. Смолян, бул. „България“ №14 

 

 

Относно: изплащане на възнаграждения на специалистите към РИК – Смолян за ме-

сец Септември и Октомври, във връзка с ваше писмо изх.№ РД-01-20-1888/01.11.2021г.  

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 

 



Приложено Ви изпращаме копия от отчети за месеците септември и октомври, които са 

заведени в деловодния дневник на РИК 22 –Смолян с вх.№ 161 от 27.10.2021г., №162 от 

27.10.2021г., №174 от 28.10.2021г., №175 от 28.10.2021г., №176 от 28.10.2021г., №186 от 

28.10.2021г., №182 от 28.10.2021г., №185 от 28.10.2021г., №227 от 02.11.2021г., №221 от 

01.11.2021г., №225 от 02.11.2021г., №230 от 02.11.2021г., №210 от 02.11.2021г., №226 от 

02.11.2021г.,№ 223 от 02.11.2021г., №228 от 02.11.2021г. и №224 от 02.11.2021г. 

 

По отношение на изисканата от Вас информация за подробни отчети, от които да е видно 

денят (дата), в която съответното лице е изпълнявало задълженията си по гражданския договор, 

следва да имате предвид следното:  

1. От страна на РИК 22 – Смолян няма прието решение, с което да е утвърден график за 

присъствие на специалистите.  

2. Характерът на работата извършвана от специалистите е динамичен и свързан с множество 

на пръв поглед елементарни действия, но в същото време те са в значителен обем. Само 

информативно посочваме следния пример: Депозирано заявление на кандидатска листа -  

процедурата започва с входиране на заявлението, след това започва проверка на данните 

подадени на техническия носител, чрез системата предоставена от Информационно обс-

лужване, при несъответствие в данните (в над 80 % от заявленията са налице сгрешени 

имена или ЕГН), специалистът уведомява заинтересованите лица. След получаването на 

обратна информация специалистът коригира данните в предоставения файл, след което го 

преработва за повторно качване и проверка в системата. Тази процедура се повтаря за 

всяко едно от заявленията за регистрация (СИК, промени в състав на СИК, застъпници, 

упълномощени представители и др.).  

3. За приемането на повечето решения, основната част от проверката на подадената инфор-

мация и съдействието за изготвяне на проекта за решение се извършва от специалиста/ите.  

4. След приемането на решенията, специалиста/ите публикуват протокол, дневен ред и реше-

нията, но преди това се извършва процедура по заличаване на лични данни.  

5. Предвид гореизложеното, в случай че те започнат да изготвят отчети и да вписват всяко 

едно такова на пръв поглед незначително действие, ще се възпрепятства работата на самата 

комисия, поради което не е нужно приемането и утвърждаването на присъствен график.  

6. С оглед характера на гражданския договор, а именно той е за определена работа и не е 

свързан с работно време, именно поради тази причина специалистите остават до край и си 

тръгват в късните часове на денонощието.  

 

Въз основа на гореизложеното, след получаването на приложените към настоящото писмо 

копия от отчети, следва незабавно да разпоредите изплащането на дължимите възнаграждения на 

специалистите за месеците Септември и Октомври 2021г. 

 

 

След запознаване с проекта на решение и проекта на писмо до областния управител, се 

премина към гласуване на същите. 

 

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 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 19:17ч.  

  

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………………................... 


