
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 №37 

Смолян, 19 Ноември 2021г. 

 

Днес, 19  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 12 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 отсъства 

 

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

 

1. Промяна в съставите на СИК №221000001 и СИК №221000003 на територията на Община 

Доспат за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 

21 ноември 2021 г. 

 

2. Промяна в съставите на СИК №221600001 и СИК №221600024 на територията на Община 

Мадан за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 

21 ноември 2021 г. 

 

3. Публикуване на списък на упълномощени представители на инициативен комитет за из-

дигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицеп-

резидент Илияна Йотова в изборите на 21.11.2021 г. 

 

4. Промяна в съставите на СИК № 220500001 и СИК № 220500004 на територията на Община 

Борино за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 

21 ноември 2021 г. 



 

5. Промяна в съставите на СИК № 223800003 на територията на Община Чепеларе за произ-

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

г. 

 

6. Публикуване на списък на упълномощени представители на инициативен комитет за из-

дигане на независим кандидат за президент Анастас Герджиков и независим кандидат за 

вицепрезидент Невяна Митева в изборите на 21.11.2021 г. 

 

7. Промяна в съставите на СИК № 220200001 и СИК № 220200010 на територията на Община 

Баните за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 

21 ноември 2021 г. 

 

8. Промяна в съставите на СИК № 221800002 на територията на Община Неделино за произ-

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

г. 

 

9. Промяна в съставите на СИК №223100001, СИК №223100005, СИК №223100009, СИК 

№223100010, СИК №223100014, СИК №223100016,  СИК №223100018, СИК №223100034,  

СИК №223100035, СИК №223100037 и СИК №223100042  на територията на Община Смо-

лян за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 

ноември 2021 г. 

 

10. Промяна в съставите на СИК №220900002, СИК №220900003, СИК №220900004, СИК 

№220900005, СИК №220900012, СИК №220900013, СИК №220900017, СИК №220900020, 

СИК №220900023 и  СИК №220900025 на територията на Община Девин за произвежда-

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

 

11. Промяна в съставите на СИК №221100001, СИК №221100004, СИК №221100007, СИК 

№221100015 и СИК №221100018 на територията на Община Златоград за произвеждането 

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

 

12. Промяна в състава на СИК №222700027 и  СИК №222700010 на територията на община 

Рудозем за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 

21 ноември 2021 г. 

 

13. Приемане на Оперативен план за организация на работата в РИК - Смолян в деня на нов 

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

 

14. Определяне на еднократно възнаграждение на специалист - експерти и специалист – тех-

нически сътрудници назначени към РИК 22 – Смолян за подпомагане на РИК Смолян при 

предаване на книжата и материалите  от СИК/ПСИК в изборния ден, приемането на про-

токолите след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, при произ-

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

г. 

 

15. Жалба с вх. № 457/19.11.2021г. в 14:55 часа от членове на СИК №223100036 на територи-

ята на община Смолян. 

  



16. Разни 

 

По точка първа след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №221000001 и СИК №221000003 на територията 

на Община Доспат за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката 

на 21 ноември 2021 г. 

 

Постъпило са писмо от Кмета на община Доспат с вх. № 444/19.11.2021г. съгласно водения 

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

съставите на СИК №221000001 и СИК №221000003 на територията на Община Доспат. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложение от ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" за промяна в съставите на СИК №221000001 

и СИК №221000003 

2. 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: 

 

1. Освобождава назначените членове в съставите на СИК №221000001 и СИК №221000003 на 

територията на Община Доспат, съгласно Приложение № 1. 

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

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК №221000001 и СИК №221000003 

на територията на Община Доспат, 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 

 

По точка втора след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №221600001 и СИК №221600024 на територията 

на Община Мадан за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката 

на 21 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Мадан с вх. № 448/19.11.2021г. съгласно водения 

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

съставите на СИК №221600001 и СИК №221600024 на територията на Община Мадан. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложение от ПП "БСП" за промяна в състава на СИК №221000001  

2. Предложение от ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" за промяна в състава на СИК №221600024 

3. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Мадан 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 №221600001 и СИК №221600024  на 

територията на Община Мадан, съгласно Приложение № 1. 

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

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в съставите на СИК №221600001 и СИК №221600024  

на територията на Община Мадан, 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 

 

По точка трета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на инициативен 

комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за 

вицепрезидент Илияна Йотова в изборите на 21.11.2021 г. 

 

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

упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 

президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова, с Вх. № 

450/19.11.2021г съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, във връзка с участие на инициативния комитет в новия избор за президент и 

вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.  

 

Списъкът  съдържа имената на 3 / три / лица, представен е в хартиен и електронен вариант. 

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

„Информационно обслужване“ АД. 

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

лица за 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 4  броя упълномощени представители на инициативен комитет за 

издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за 

вицепрезидент Илияна Йотова в изборите на 21.11.2021 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 

 

По точка четвърта след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК № 220500001 и СИК № 220500004 на 

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

републиката на 21 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Борино с вх. № 451/19.11.2021г. съгласно водения 

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

съставите на СИК № 220500001 и СИК № 220500004 на територията на Община Борино. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложение от КП "Демократична България-Обединение" за промяна в състава на СИК 

№ 220500001:  СИК № 220500004 

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 №220500001 и СИК №220500004 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 съставите на СИК №220500001 и СИК №220500004  

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 

 

По точка пета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК № 223800003 на територията на Община 

Чепеларе за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 

ноември 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Чепеларе с вх. № 452/19.11.2021г. и вх. № 

467/19.11.2021г. съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, относно промяна в съставите на СИК № 223800003 на територията на Община 

Чепеларе. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложение от КП "ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!" за промяна в състава на СИК № 

223800003 

2. Предложение от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за промяна в състава на 

СИК № 223800003 

3. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Чепеларе 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 №223800003 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 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 

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 

 

По точка шеста след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на инициативен 

комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Герджиков и независим 

кандидат за вицепрезидент Невяна Митева в изборите на 21.11.2021 г. 

 

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

упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 

президент Анастас Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Митева, с Вх. № 

453/19.11.2021г съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, във връзка с участие на инициативния комитет в новия избор за президент и 

вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.  

 

Списъкът  съдържа имената на 14 / четиринадесет / лица, представен е в хартиен и 

електронен вариант. Същият е проверен в електронната платформа на РИК 22 – Смолян, 

поддържана от „Информационно обслужване“ АД. 

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

лица за 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 14  броя упълномощени представители на инициативен комитет за 

издигане на независим кандидат за президент Анастас Герджиков и независим кандидат за 

вицепрезидент Невяна Митева в изборите на 21.11.2021 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 

 

По точка седма след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК № 220200001 и СИК № 220200010 на 

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

републиката на 21 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Баните с вх. № 456/19.11.2021г. съгласно водения 

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

съставите на СИК № 220200001 и СИК № 220200010 на територията на Община Баните. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложение от КП "Демократична България -Обединение" за промяна в състава на СИК 

№ 220200001: СИК № 220200010 

2. 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 и СИК № 220200010 

на територията на 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 и СИК № 

220200010 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 

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 

 

По точка осма след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК № 221800002 на територията на Община 

Неделино за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 

ноември 2021 г. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Неделино с вх. № 458/19.11.2021г. съгласно водения 

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

съставите на СИК № 221800002 на територията на Община Неделино. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложение от КП "ИЗПРАВИ СЕ БГ!НИЕ ИДВАМЕ!" за промяна в състава на СИК № 

221800002 

2. 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 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 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 

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 

 

По точка девета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №223100001, СИК №223100005, СИК 

№223100009, СИК №223100010, СИК №223100014, СИК №223100016,  СИК №223100018, СИК 

№223100034,  СИК №223100035, СИК №223100037 и СИК №223100042  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. № 460/19.11.2021г.  и вх. № 

463/19.11.2021г. съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, относно промяна в съставите на СИК №223100001, СИК №223100005, СИК 

№223100009, СИК №223100010, СИК №223100014, СИК №223100016,  СИК №223100018, СИК 

№223100034,  СИК №223100035, СИК №223100037 и СИК №223100042  на територията на 

Община Смолян. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложения от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,  КП „ГЕРБ – СДС“ и ПП“ 

ИМА ТАКЪВ НАРОД“  за промяна в съставите на СИК №223100001, СИК №223100005, 

СИК №223100009, СИК №223100010, СИК №223100014, СИК №223100016,  СИК 

№223100018, СИК №223100034,  СИК №223100035, СИК №223100037 и СИК 

№223100042. 



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 №223100001, СИК №223100005, 

СИК №223100009, СИК №223100010, СИК №223100014, СИК №223100016,  СИК 

№223100018, СИК №223100034,  СИК №223100035, СИК №223100037 и СИК №223100042  

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 №223100001, СИК №223100005, 

СИК №223100009, СИК №223100010, СИК №223100014, СИК №223100016,  СИК 

№223100018, СИК №223100034,  СИК №223100035, СИК №223100037 и СИК №223100042  

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 

 

По точка десета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №220900002, СИК №220900003, СИК 

№220900004, СИК №220900005, СИК №220900012, СИК №220900013, СИК №220900017, СИК 

№220900020, СИК №220900023 и  СИК №220900025 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. № 461/19.11.2021г.  и вх. № 

464/19.11.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, относно промяна в съставите на СИК №220900002, СИК №220900003, СИК 

№220900004, СИК №220900005, СИК №220900012, СИК №220900013, СИК №220900017, СИК 

№220900020, СИК №220900023 и  СИК №220900025 на територията на Община Девин. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложения от КП "ГЕРБ - СДС", КП „ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 

ОБЕДИНЕНИЕ“ и КП“ИСМВ“  за промяна в съставите на СИК №220900002, СИК 

№220900003, СИК №220900004, СИК №220900005, СИК №220900012, СИК №220900013, 

СИК №220900017, СИК №220900020, СИК №220900023 и  СИК №220900025. 

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 №220900002, СИК №220900003, 

СИК №220900004, СИК №220900005, СИК №220900012, СИК №220900013, СИК 

№220900017, СИК №220900020, СИК №220900023 и  СИК №220900025  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 №220900002, СИК №220900003, 

СИК №220900004, СИК №220900005, СИК №220900012, СИК №220900013, СИК 

№220900017, СИК №220900020, СИК №220900023 и  СИК №220900025  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 

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 

 

По точка единадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК №221100001, СИК №221100004, СИК №221100007, 

СИК №221100015 и СИК №221100018 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. № 462/19.11.2021г. съгласно 

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

промяна в съставите на СИК №221100001, СИК №221100004, СИК №221100007, СИК 

№221100015 и СИК №221100018 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 №221100004. 

2. Предложение от КП "ИСМВ" за промяна в състава на СИК №221100007. 

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

състава на СИК №221100015. 

4. Предложение от ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" за промяна в състава на СИК №221100018. 

5. 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 №221100004, 

СИК №221100007, СИК №221100015 и СИК №221100018 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 №221100004, 

СИК №221100007, СИК №221100015 и СИК №221100018 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 

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 

 

По точка дванадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК №222700027 и  СИК №222700010 на територията 

на община Рудозем за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката 

на 21 ноември 2021 г. 

 

Постъпило писмо от Кмета на Община Рудозем заведено с вх. № 465/19.11.2021г. съгласно 

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

промяна в състава на СИК №222700027 и  СИК №222700010 на територията на община Рудозем. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложение от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за промяна в състава на СИК №222700027; 

2. Предложение от ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за промяна в състава на СИК 

№222700010; 

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 състава на СИК №222700027 и  СИК №222700010  на 

територията на община Рудозем, съгласно Приложение № 1. 

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

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в състава на СИК №222700027 и  СИК №222700010  

на територията на община Рудозем, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверения на новоназначените членове посочени в приложението по т.2. 

 

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 

 

По точка тринадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Приемане на Оперативен план за организация на работата в РИК - Смолян в 

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

 

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия 

 Смолян 

  

Р Е Ш И : 

 

ПРИЕМА Оперативен план за организация на работата в Районна избирателна комисия - 

Смолян в деня на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. 

и приемането от секционните избирателни комисии на изборните книжа и материали относно 

резултатите от изборите, съгласно приложение № 1 . 

 

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 

 



По точка четиринадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Определяне на еднократно възнаграждение на специалист - експерти и 

специалист – технически сътрудници назначени към РИК 22 – Смолян за подпомагане на РИК 

Смолян при предаване на книжата и материалите  от СИК/ПСИК в изборния ден, приемането на 

протоколите след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, при 

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

г. 

 

На основание на чл. 70, ал.4 от ИК, т. 8 от Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 

г. на ЦИК, РИК Смолян,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Определя на назначените  специалист - експерти и специалист – технически сътрудници, 

които да подпомогнат РИК 22 Смолян, за подпомагане на РИК Смолян при предаване на книжата 

и материалите  от СИК/ПСИК в изборния ден, приемането на протоколите след изборния ден и 

подготовката за предаването на книжата в ЦИК, при произвеждането на нов избор за президент и 

вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., при еднократно възнаграждение от 100.00 

лева, определено с Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК, в частта му по точка 

8, както следва: 

 СТЕФАНИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА СИВКОВА С ЕГН ********** 

 ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ С ЕГН ********** 

 СТЕФКА ДАФОВА СТАНКОВА С ЕГН ********** 

 МАРИЯ ПЕТРОВА БАРГАНОВА С ЕГН ********** 

 ТЕОДОРА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕЦОВА С ЕГН ********** 

 ТАНЯ РАДОЕВА КЬОРОВА С ЕГН ********** 

 ЕВДОКИЯ СЕРГЕЕВА ВОЛЕВСКА С ЕГН ********** 

 ЕЛЕНА ВЪЛЕВА ХАДЖИПЕТКОВА С ЕГН ********** 

 ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ЗГУРОВА С ЕГН ********** 

2. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен 

държавен орган в страната на назначените специалистите по т. 1 да получат допълнително 

възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението посочено в  настоящото решение. 

3. Възлага на председателя на РИК 22 Смолян да представи препис от настоящото решение 

на областният управител на област Смолян, с цел изплащане на възнагражденията по т.1 и т.2. и 

подписване на  допълнителен анекс към сключените  граждански договори. 

 

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 

 

По точка петнадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 457/19.11.2021г. в 14:55 часа от членове на СИК №223100036 

на територията на община Смолян.  

 

Постъпила е жалба с вх. № 457/19.11.2021г. съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден 

дневник за входяща и изходяща кореспонденция, от членовете на  СИК №223100036  - Петър 

Батинков /зам.-председател/, Румяна Овчарова /секретар/, Десислава Челебиева /член/, Биляна 

Арсова /член/, Павлина Иванова /член/ и Илия Андреев /член/, относно нарушение на Изборния 

кодекс от страна на председателя на СИК №223100036 на територията на община Смолян в деня 

на изборите на 14.11.2021г. 

В жалбата са описани нарушения, според които председателят на комисията г-жа Стефка 

Минчева Пангалова :  

1. е отправила на 13.11.2021г. неоснователен сигнал на телефон 112 за нарушение при 

запечатване на помещението, в което се помещава СИК №223100036, като след 

извършена съвместна проверка от страна на представители на РИК Смолян, МВР и в 

присъствието на всички членове на СИК №223100036, е установено, че не е налице 

нарушение.   

2. не е изпълнявала задълженията си като председател в предизборния  и изборния ден  в 

изборите на 14.11.2021г., като същата не е взела участие в подготовката на изборното 

помещение, както и в попълването на протоколите за отчитане на резултатите след края 

на изборния ден, като същата е бездействала. 

3. както и че същата през целия изборен ден (14.11.2021г.) е създавала конфликти и е 

влизала в пререкания както с членовете на комисията, така и с гласоподавателите, като 

по този начин е възпрепятствала свободното и спокойно протичане на гласуването в 

избирателната секция. 

С депозираната жалба, членовете на СИК №223100036 искат смяна на председателя на комисията 

г-жа Пангалова, като в противен случай заявяват, че няма да вземат участие в провеждането на 

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

Към жалбата са приложени и два броя снимков материал. 

 

След извършена проверка от страна на РИК – Смолян и предвид известната вече 

информация на членовете на РИК, във връзка с възникналия на 13 и 14.11.2021г. проблем с 

председателя на СИК №223100036, комисията счита, че жалбата е допустима, а разгледана по 

същество за основателна поради следните съображения: 

 

1. След подаден сигнал на 13.11.2021г. от г-жа Пангалова на телефон 112, РИК Смолян на 

място провери и установи неоснователността на сигнала. Констатациите от проверката 



са обективирани в Констативен протокол от 13.11.2021г., както и в Постановление за 

отказ да се образува досъдебно производство на Районна прокуратура гр.Смолян. 

Сигналът беше неоснователен, а председателката с  действията и поведението си показа, 

че не е запозната с правилата в изборния процес и методическите указания. 

2. В деня на изборите 14.11.2021г., след подадени сигнали по телефона от членовете на 

СИК №223100036 и наложило се посещение от страна на  представители на РИК  Смолян 

в помещението на СИК №223100036 в гр.Смолян, ДГ “Веселушко“, на ул.“Петър Берон“ 

№8, беше установена конфликтна ситуация между председателя на комисията и 

останалите членове, във връзка с което беше преустановено гласуването за 15 минути - 

време необходимо за това представителите на РИК Смолян да въведат ред в комисията, 

тъй като председателката не се справяше с това си задължение, както и да й бъде 

разяснено как следва да се държи с членовете на комисията и с гласоподавателите. 

3. Кредитираме с доверие твърденията на членовете на комисията за това, че 

председателката не е взела участие и в изготвяне на протоколите за отчитане на 

резултатите от гласуването след края на изборния ден, тъй като тези твърдения са 

единодушни и кореспондират с констатираното преди това неизпълнение на 

задълженията й. 

РИК Смолян счита, че е налице нарушение на чл.100, ал.1, т.1, 2 и 3 от ИК от страна на 

председателя на СИК №223100036 на територията на Община Смолян. 

 

Във основа на гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.2, т.5 и т.20 от Изборния кодекс, 

Районната избирателна комисия - Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Уважава жалба с вх. № 457/19.11.2021г.,14:55 часа,  от членове на СИК №223100036 на 

територията на община Смолян, като основателна. 

2. Освобождава председателя на  СИК №223100036 на територията на община Смолян 

Стефка Минчева Пангалова. 

3. Назначава за председател на СИК №223100036 на територията на община Смолян, 

Мирела Христова Фератова – лице посочено като резервен член от страна на 

КП“ИЗПРАВИ СЕ ! МУТРИ ВЪН!, от която квота и предложение е освободеното по т.2 

лице. 

4. Анулира издаденото удостоверение на освободения член посочен в т.2. 

5. Издава удостоверение на новоназначения член посочен  в т.4. 

 

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 

 

По точка шестнадеесета след кратко обсъждане  

 

Не постъпиха предложения за разисквания по настоящата точка РАЗНИ. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 20:07ч.  

 

 

 

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

 

 

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


