
1. РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 №27 

Смолян, 12 Ноември 2021г. 

 

Днес, 12 Ноември 2021г., в 17:30 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. Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи от РИК - 

Смолян на СИК/ПСИК за установяване на резултатите от гласуването при произвеждане 

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

14 ноември 2021 г.  

 

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

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

ноември 2021 г. 

3. Ред за предаване на  пакети с надпис „ Неизползвани бюлетини  ПВР на СИК №….“ и „ 

Неизползвани бюлетини  НС на СИК №….“  от членовете на СИК на представители на 

общинска администрация определени със заповед на кмета на съответната община. 

Утвърждаване на образец на Приемо-предавателен протокол за предаване на брой пакети 



с  надпис „ Неизползвани бюлетини  ПВР на СИК №….“ и „ Неизползвани бюлетини  НС 

на СИК №….“ 

4. Определяне начина на връщане и получаване на нови протоколи незабавно след 

преустановяване работата на машина от СИК/ПСИК на РИК – Смолян  и от РИК - Смолян 

на СИК/ПСИК за установяване на резултатите от гласуването в 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 начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи от РИК 

- Смолян на СИК/ПСИК за установяване на резултатите от гласуването при произвеждане на 

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

2021 г.  

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, РИК Смолян 

  

РЕШИ:  

1. При постъпване в РИК - Смолян  на уведомление за сгрешен протокол по реда на чл. 274, 

ал. 1, член на РИК - Смолян предава на СИК нови формуляри на протоколи в зависимост 

от това дали е проведено машинно гласуване или гласуване с хартиени бюлетини в съот-

ветната секция. СИК връща на РИК сгрешения протокол. 

2. Упълномощава всички членове на РИК - Смолян, с правата поотделно да предават, полу-

чават и транспортират от и до РИК - Смолян  посочените в т.1 от настоящото решение 

приложения на изборни книжа, като подписват съставените за целта приемо-предавателни 

протоколи. 

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

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

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 изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни предста-

вители на 14 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 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка трета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Ред за предаване на  пакети с надпис „ Неизползвани бюлетини  ПВР на СИК 

№….“ и „ Неизползвани бюлетини  НС на СИК №….“  от членовете на СИК на представители на 

общинска администрация определени със заповед на кмета на съответната община. Утвърждаване 

на образец на Приемо-предавателен протокол за предаване на брой пакети с  надпис „ 

Неизползвани бюлетини  ПВР на СИК №….“ и „ Неизползвани бюлетини  НС на СИК №….“ 

 

 



На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, от Изборния кодекс, т.15 от  Решение № 896 - ПВР/НС от 

10.11.2021 г. на ЦИК и Писмо изх.№ ПВРНС – 15-132/09.11.20921г. на ЦИК, Районната избира-

телна комисия - Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Пакети с надпис „ Неизползвани бюлетини  ПВР на СИК №….“ и „ Неизползвани бюлетини  

НС на СИК №….“ не се поставят в никой от чувалите. 

2. Приема следния ред за предаване на пакети с надпис „ Неизползвани бюлетини  ПВР на 

СИК №….“ и „ Неизползвани бюлетини  НС на СИК №….“  от членовете на СИК на предс-

тавители на общинска администрация, определени със заповед на кмета на съответната об-

щина, а именно: 

 

След приключване на изборния ден и оформяне на протокола за отчитане на резултатите за 

съответната секция и преди да представят резултатите в РИК Смолян, членовете на съответ-

ната СИК предават на представители на общинската администрация в съответната община, 

определени със заповед на кмета на общината,  пакетите с надпис „ Неизползвани бюлетини  

ПВР на СИК №….“ и „ Неизползвани бюлетини  НС на СИК №….“ . При предаването на 

пакетите се попълва приемо-предавателен протокол.   

3. Представителите на общинската администрация предават пакетите с неизползваните бю-

летини на комисията по чл.287, ал.7 ИК, придружени с екземпляр от съставения приемо-

предавателен протокол. 

4. Утвърждава образец на Приемо-предавателен протокол за предаване на брой пакети с  над-

пис „ Неизползвани бюлетини  ПВР на СИК №….“ и „ Неизползвани бюлетини  НС на 

СИК №….“, представляващ приложение №1 към настоящото решение, който образец е 

примерен, но не е задължителен и всяка община може да си изготви индивидуален такъв.  

 

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: Определяне начина на връщане и получаване на нови протоколи незабавно след 

преустановяване работата на машина от СИК/ПСИК на РИК – Смолян  и от РИК - Смолян на 

СИК/ПСИК за установяване на резултатите от гласуването в изборите за президент и 

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

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.6 от Решение № 882 – ПВР/НС от 09.11.2021г. на ЦИК, РИК 

Смолян 

РЕШИ:  

1. При преустановяване работата на машина за гласуване, незабавно след вземане  на реше-

ние  от РИК Смолян за продължаване на гласуването с хартиени бюлетини, СИК връща 

следните формуляри на протоколи: Приложение № 101-ПВР-м, Приложение № 109-НС-м,  

Приложение 9-ПВР и  Приложение 13-НС за установяване на резултатите от гласуването 

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

14 ноември 2021 г.   

2.  След изпълнение на действията по точка 1, РИК Смолян предоставя следните формуляри 

на протоколи на СИК: Приложение № 103-ПВР-кр,  Приложение № 111-НС-кр, Приложе-

ние № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм, за установяване на резултатите от гласу-

ването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представи-

тели на 14 ноември 2021 г.  

3. Упълномощава всички членове на РИК - Смолян , с правата поотделно да получават,  пре-

дават и транспортират от и до РИК - Смолян  посочените в т.1 и т.2 от настоящото решение 

приложения на изборни книжа, като подписват съставените за целта приемо-предавателни 

протоколи, представляващи 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 пета след кратко обсъждане  

 

 

Не постъпиха предложения за решения по настоящата точка РАЗНИ. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 17:50ч.  

  

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 13.11.2021г. от 18:00ч.,  

 

 

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

 

 

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


