
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 №36 

Смолян, 18 Ноември 2021г. 

 

Днес, 18  Ноември 2021г., в 18:00 часа се проведе 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  отсъства 

ЧЛЕНОВЕ: Соня Стоянова Коджебашева  присъства 

 Йордан Савов Фотев отсъства 

 Симеон Атанасов Велинов  присъства 

 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. 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 18.11.2021г. 

 

2. Промяна в съставите на СИК №223100004, СИК №223100010 и СИК №223100011 на 

територията на Община Смолян за произвеждането на нов избор за президент и вицеп-

резидент на републиката на 21 ноември 2021 г. 

 

3. Промяна в съставите на СИК №221800002, СИК №221800004, СИК №221800006, СИК 

№221800008, СИК №221800009, СИК №221800013, СИК №221800014, СИК 

№221800015, СИК №221800016, СИК №221800017, СИК №221800019 и СИК 

№221800022 на територията на Община Неделино за произвеждането на нов избор за 

президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. 

 



4. Промяна в съставите на СИК №221100001, СИК №221100005, СИК №221100009, СИК 

№221100014 и СИК №221100021 на територията на Община Златоград за произвежда-

нето на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. 

 

5. Промяна в съставите на СИК №220900001, СИК №220900007, СИК №220900017 и СИК 

№220900026 на територията на Община Девин за произвеждането на нов избор за пре-

зидент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. 

 

6. Промяна в съставите на СИК №223800003, СИК №223800005 и СИК №223800007 на 

територията на Община Чепеларе за произвеждането на нов избор за президент и ви-

цепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. 

 

7. Постъпила жалба от пълномощник на инициативен комитет за издигане на Румен Геор-

гиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за незави-

сим кандидат за вицепрезидент в изборите за президент и вицепрезидент на републи-

ката на 14 ноември 2021г. , съответно на 21 ноември 2021 г. 

 

8. 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 18.11.2021г.. 

 

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 18.11.2021г.. 

. 

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. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова 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 съставите на СИК №223100004, СИК №223100010 и СИК 

№223100011 на територията на Община Смолян за произвеждането на нов избор за президент и 

вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Смолян с вх. № 433/18.11.2021г. съгласно водения 

от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, относно промяна в 

съставите на СИК №223100004, СИК №223100010 и СИК №223100011 на територията на Община 

Смолян. 

 

 Към писмото са приложени:  

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

в съставите на СИК №223100004, СИК №223100010 и СИК №223100011. 

2. 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 съставите на СИК №223100004, СИК №223100010 и 

СИК №223100011 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 съставите на СИК №223100004, СИК №223100010 

и СИК №223100011 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 

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 №221800002, СИК №221800004, СИК 

№221800006, СИК №221800008, СИК №221800009, СИК №221800013, СИК №221800014, СИК 

№221800015, СИК №221800016, СИК №221800017, СИК №221800019 и СИК №221800022 на 

територията на Община Неделино за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент 

на републиката на 21 ноември 2021 г. 

 

Постъпили са писма от Кмета на Община Неделино с вх. № 436/18.11.2021г. съгласно 

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

промяна в съставите на СИК №221800002, СИК №221800004, СИК №221800006, СИК 

№221800008, СИК №221800009, СИК №221800013, СИК №221800014, СИК №221800015, СИК 

№221800016, СИК №221800017, СИК №221800019 и СИК №221800022 на територията на 

Община Неделино. 

 

 Към писмата са приложени:  

1. Предложения от КП "ИЗПРАВИ СЕ  БГ! НИЕ ИДВАМЕ!" за промяна в съставите на СИК 

№221800002, СИК №221800004, СИК №221800008, СИК №221800013, СИК №221800014, 

СИК №221800016 и СИК №221800019. 

2. Предложения от ПП "Има такъв народ" за промяна в съставите на СИК №221800006, СИК 

№221800009, СИК №221800015 и СИК №221800022. 

3. Предложение от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за промяна в състава на СИК №221800017. 

4. 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: 

 

1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК №221800002, СИК №221800004, 

СИК №221800006, СИК №221800008, СИК №221800009, СИК №221800013, СИК 

№221800014, СИК №221800015, СИК №221800016, СИК №221800017, СИК №221800019 и 

СИК №221800022 на територията на Община Неделино, съгласно Приложение № 1. 

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

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК №221800002, СИК №221800004, 

СИК №221800006, СИК №221800008, СИК №221800009, СИК №221800013, СИК 

№221800014, СИК №221800015, СИК №221800016, СИК №221800017, СИК №221800019 и 

СИК №221800022 на територията на Община Неделино, 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 

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 №221100001, СИК №221100005, СИК 

№221100009, СИК №221100014 и СИК №221100021 на територията на Община Златоград за 

произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 

г. 

 

Постъпили са писма от Кмета на Община Златоград с вх. № 436/18.11.2021г. съгласно 

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

промяна в съставите на СИК №221100001, СИК №221100005, СИК №221100009, СИК 

№221100014 и СИК №221100021 на територията на Община Златоград. 

 

 Към писмото са приложени:  

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

в съставите на СИК №221100001, СИК №221100005 и СИК №221100009. 

2. Предложение от КП "ГЕРБ - СДС" за промяна в състава на СИК №221100014. 

3. Предложение от КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ" за промяна в 

състава на СИК №221100021. 

4. Актуален списък на членовете на СИК на територията на Община Златоград 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 №221100001, СИК №221100005, 

СИК №221100009, СИК №221100014 и СИК №221100021 на територията на Община 

Златоград, съгласно Приложение № 1. 

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

т.1. 



3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК №221100001, СИК №221100005, 

СИК №221100009, СИК №221100014 и СИК №221100021 на територията на Община 

Златоград, 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 

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 №220900001, СИК №220900007, СИК 

№220900017 и СИК №220900026 на територията на Община Девин за произвеждането на нов 

избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Девин с вх. № 429/18.11.2021г. съгласно водения от 

РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, относно промяна в 

съставите на СИК №220900001, СИК №220900007, СИК №220900017 и СИК №220900026 на 

територията на Община Девин. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложения от КП "ГЕРБ - СДС" за промяна в съставите на СИК №220900001 и СИК 

№220900007. 

2. Предложения от ПП "Има такъв народ" за промяна в съставите на СИК №220900017 и СИК 

№220900026. 

3. 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 съставите на СИК №220900001, СИК №220900007, 

СИК №220900017 и СИК №220900026 на територията на 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 №220900001, СИК №220900007, 

СИК №220900017 и СИК №220900026 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 

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: Промяна в съставите на СИК №223800003, СИК №223800005 и СИК 

№223800007 на територията на Община Чепеларе за произвеждането на нов избор за президент и 

вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. 

 

Постъпили са писма от Кмета на община Чепеларе с вх. № 429/18.11.2021г. съгласно 

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

промяна в съставите на СИК №223800003, СИК №223800005 и СИК №223800007 на територията 

на Община Чепеларе. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложения от КП "ИЗПРАВИ СЕ  БГ! НИЕ ИДВАМЕ!" за промяна в съставите на СИК 

№223800003 и СИК №223800005. 

2. Предложение от КП "ГЕРБ - СДС" за промяна в състава на СИК №223800007. 

3. 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 съставите на СИК №223800003, СИК №223800005 и 

СИК №223800007 на територията на Община Чепеларе, съгласно Приложение № 1. 

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

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК №223800003, СИК №223800005 

и СИК №223800007 на територията на Община Чепеларе, 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 

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: Постъпила жалба от пълномощник на инициативен комитет за издигане на 

Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за 

независим кандидат за вицепрезидент в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

на 14 ноември 2021г. , съответно на 21 ноември 2021 г. 

В РИК Смолян е постъпила жалба с вх. № 415/16.11.2021г. от Павлина Атанасова Гаджева, 

пълномощник на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим 

кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент, в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14-ти и 21-ви ноември 2021 г. 

 В жалбата по – конкретно са направени твърдения, че на 15.11.2021 г. по разпореждане на 

кмета на с. Смилян, община Смолян са унищожени /премахнати/ неправомерно всички 

агитационни материали, находящи се на територията на с. Смилян и поставени на определените 

за тази цел места, както и че служители на кметство Смилян са навлезли в имоти – частна 

собственост и са премахнали поставените от собствениците на имотите агитационни материали 

на кандидатите за президент и вицепрезидент – Румен Радев и Илияна Йотова. 



 На следващо място в жалбата е посочена разпоредбата на чл. 183, ал.5 от Изборния кодекс, 

съгласно която се забранява унищожаването и заличаването на агитационни материали, 

поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден, като е направено и уточнението, 

че изборната надпревара за президент и вицепрезидент все още не е приключила и поставените 

агитационни материали не следва да бъдат унищожавани. 

  В заключение жалбоподателката е посочила, че е недопустимо навлизането в имот частна 

собственост от служители на кметството и премахване на агитационните материали без 

разрешение на собствениците, като моли РИК – Смолян да предприеме спешни мерки, като 

разпореди на кмета на село Смилян, община Смолян незабавно да преустанови унищожаването 

на агитационни материали на кандидатите за президент и вицепрезидент Румен Радев и Илияна 

Йотова. Към жалба е приложено и пълномощно на г-жа Павлина Атанасова Гаджева. 

 РИК – Смолян, след като разгледа жалбата намира същата за допустима, поради 

обстоятелството, че е подадена от лице което има правен интерес, в качеството му на  

пълномощник на инициативен комитет, който ще участва и във вторият тур на изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката насрочен за 21.11.2021 г. 

 Разгледана по същество РИК – Смолян счита жалбата за неоснователна и недоказана, 

поради следните съображения: 

  При разглеждане на случая, за който е сезирана Районна избирателна комисия установи, 

че към жалбата липсват каквито и да е било доказателства в подкрепа на посочените твърдения. 

В жалбата не са конкретизирани нито местата, на които се твърди да са премахвани 

агитационни материали, нито съответните частни имоти, в които се твърди да е навлизано 

неправомерно за премахване на агитационни материали. 

На следващо място в жалбата липсват данни за оплаквания от самите собственици на 

частни имоти, придружени с доказателства за собствеността им, които да доказват нарушения на 

изборните правила. Следва да се отбележи, че към жалбата липсват и приложения в тази насока. 

Освен гореизложеното, в жалбата много общо е разписано, че се касае за действия на 

служители на кметство село Смилян, като по това направление не са посочени конкретните имена 

на тези служители, от които евентуално да бъде взета информация по случая от РИК или от 

органите на МВР, при необходимост. 

 От всичко описано по-горе може да се изведе обосновано заключение, че освен 

твърденията посочени в жалбата, липсват каквито и да е било конкретни доказателства които да 

доказват нарушаване на изборните правила разписани в чл. 183, ал.5 от Изборния кодекс. 

 Липсата на посочените по-горе доказателства препятства възможността РИК да извърши 

проверка за достоверността на твърденията, да установи конкретни лица нарушители, техни 

действия които да са в противоречие с Изборния кодекс, както и да установи кои са засегнатите 

от евентуалните деяния агитационни материали, имоти или недвижими вещи. 



 Във връзка с направените констатации и анализи по преписката, РИК – Смолян намира 

подадената жалба от Павлина Атанасова Гаджева за недоказана, поради което следва да я остави 

без уважение, като неоснователна.       

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20, от Изборния Кодекс 

                                                                           Р Е Ш И: 

 Оставя без уважение подадената жалба с вх. № 415/16.11.2021г. от Павлина Атанасова 

Гаджева пълномощник на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за 

независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за 

вицепрезидент, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021г., 

съответно  21 ноември 2021 г., като неоснователна и недоказана. 

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 

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  

 

Не постъпиха предложения за разисквания по настоящата точка РАЗНИ. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 18:47ч.  
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