
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 №29 

Смолян, 12 Ноември 2021г. 

 

Днес, 13 Ноември 2021г., в 18:30 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 

 

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

 

1. Публикуване на списък на упълномощени представители на политическа партия 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент 

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

2. Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция „ГЕРБ - СДС“ 

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

на 14 ноември 2021г. 

3. Промяна в съставите на СИК на територията на община Борино 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 на територията на община Доспат за произвеждането 

на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

5. Промяна в съставите на СИК на територията на община Неделино за произвеждането 

на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 



6. Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция „БСП за 

БЪЛГАРИЯ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

7. Промяна в съставите на СИК на територията на община Смолян за произвеждането 

на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

8. Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ”ИМА ТАКЪВ 

НАРОД” за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

9. Публикуване на списък на упълномощени представители на КП ”ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” за произвеждането на изборите за президент и 

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

10. Разни 

 

По точка първа след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на политическа 

партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е заявление (Приложение № 1 към Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.) от 

политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ представлявана от Мустафа Сали 

Карадайъ, чрез упълномощен представител Салих Рамадан Аршински, преупълномощил Раиф 

Хайриев Караджов, с Вх. № 388/13.11.2021г съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден днев-

ник за входяща и изходяща кореспонденция, във връзка с участие на партията в изборите за пре-

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

Списъкът  съдържа имената на 2 /две/ лица, представен е в хартиен и електронен вариант. 

Същият е проверен в електронната платформа на РИК 22 – Смолян, поддържана от „Информаци-

онно обслужване“ АД. 

След извършената проверка не се установиха  несъответствия. За  2  лица от предложените 

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

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

ван 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 2 броя упълномощени представители на политическа партия 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

 

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: Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция „ГЕРБ 

- СДС“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г 

 

Постъпило е заявление (Приложение № 1 към Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.) от 

коалиция „ГЕРБ - СДС“ представлявана от Бойко Методиев Борисов, чрез упълномощен предс-

тавител Николай Тодоров Мелемов, с Вх. № 389/13.11.2021г съгласно водения от РИК - Смолян 

Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, във връзка с участие на коалицията 

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноем-

ври 2021 г.  

 

Списъкът  съдържа имената на 1 / едно / лице, представен е в хартиен и електронен вариант. 

Същият е проверен в електронната платформа на РИК 22 – Смолян, поддържана от „Информаци-

онно обслужване“ АД. 

След извършената проверка не се установиха несъответствия. За   предложеното в списъка 

лице за упълномощен представител 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 1  брой упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ - СДС“ в 

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

2021 г. 

 

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 съставите на СИК на територията на община Борино за 

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

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпили са предложения с вх. № 391/13.11.2021г. съгласно водения от РИК - Смолян Де-

ловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация, относно промяна в със-

тавите на  СИК  на територията на община Борино. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложение от коалиция ПП „ДПС“ 

2. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Борино 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  на територията на община Борино, 

съгласно Приложение № 1. 



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

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в състава на СИК  на територията на община Борино, 

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: Промяна в съставите на СИК на територията на община Доспат за 

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

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпили са предложения с вх. № 393/13.11.2021г. съгласно водения от РИК - Смолян Де-

ловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация, относно промяна в със-

тавите на  СИК  на територията на община Доспат. 

 

 Към писмото са приложени:  

3. Предложение от коалиция КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 

4. 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: 

 



5. Освобождава назначените членове в съставите на СИК  на територията на община Доспат, 

съгласно Приложение № 1. 

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

т.1. 

7. Назначава новопредложените членове в състава на СИК  на територията на община Доспат, 

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 

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  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на община Неделино за 

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

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпили са предложения с вх. № 394/13.11.2021г. съгласно водения от РИК - Смолян Де-

ловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация, относно промяна в със-

тавите на  СИК  на територията на община Неделино. 

 

 Към писмото са приложени:  

5. Предложение от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“; 

6. 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: 

 

9. Освобождава назначените членове в съставите на СИК  на територията на община Неде-

лино, съгласно Приложение № 1. 

10. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в Приложението 

по т.1. 

11. Назначава новопредложените членове в състава на СИК  на територията на община Неде-

лино, 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 

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 шеста след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция „БСП 

за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е заявление (Приложение № 1 към Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021г.) от 

коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ представлявана от Корнелия Петрова Нинова, чрез упълномо-

щен представител Милко Иванов Гавазов, с Вх. № 395/13.11.2021г съгласно водения от РИК - 

Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, във връзка с участие на ко-

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

14 ноември 2021 г.  

Списъкът  съдържа имената на 7 /седем/ лица, представен е в хартиен и електронен вариант. 

Същият е проверен в електронната платформа на РИК 22 – Смолян, поддържана от „Информаци-

онно обслужване“ АД. 

 



След извършената проверка не се установиха несъответствия. За  7  лица от предложените в 

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

ние №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 7 броя упълномощени представители на коалиция „БСП за БЪЛ-

ГАРИЯ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

 

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: Промяна в съставите на СИК 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 предложения с вх. № 396, 397, 400/13.11.2021г. съгласно водения от РИК - 

Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация, относно 

промяна в съставите на  СИК  на територията на община Смолян. 

 

 Към писмото са приложени:  



7. Предложение от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“; 

8. Предложение от ПП „ИТН“ 

9. Предложение от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  

10. 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: 

 

13. Освобождава назначените членове в съставите на СИК  на територията на община Смолян, 

съгласно Приложение № 1. 

14. Анулира издадените удостоверения на освободените членове посочени в Приложението 

по т.1. 

15. Назначава новопредложените членове в състава на СИК  на територията на община Смо-

лян, 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 

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: Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ”ИМА 

ТАКЪВ НАРОД” 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 ”ИМА ТАКЪВ НАРОД”  списък с имена заведен с вх. № 398/13.11.2021г. 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.). Списъкът  съдържа името на 1 /едно/ лице, като същият е предс-

тавен и в електронен вариант. 

Списъкът е подписан от Евгени Иванов Семерджиев - упълномощен представител на ПП 

”ИМА ТАКЪВ НАРОД”  с пълномощно 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  1  лице от предложено 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 1 брой упълномощени представители на ПП ”ИМА ТАКЪВ НА-

РОД”  в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

 

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 девета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на КП 

”ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” 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 КП ”ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”  списък с имена заведен с вх. № 

399/13.11.2021г. 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.). Списъкът  съдържа имената на 

108 /сто и осем/ лица, като същият е представен и в електронен вариант. 

Списъкът е подписан от Зарко Филипов Маринов - упълномощен представител на КП ”ДЕ-

МОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” с пълномощно за изборите за президент и вицеп-

резидент 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  се установиха  11 несъответствия. За  97  лица от предложено в спи-

съка 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 97 броя упълномощени представители на КП ”ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”  в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

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 десета  

 

 

Не постъпиха предложения за решения по настоящата точка РАЗНИ. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 19:00ч.  

  

Следващото извънредно заседание на комисията ще се проведе на 14.11.2021г.  

 

 

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

 

 

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


