
Дневен ред на заседание на РИК – Смолян  

за 11.11.2021 г. от 21:30 ч.  
 

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. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители, издигнати от 

политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент 

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

 

3. Формиране и утвърждаване на единните номера и адрес, и назначаване членове на 

подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община 

Рудозем за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или 

задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за президент и 

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

 

4. Промяна в състава на СИК №222700023 на територията на община Рудозем за 

произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

5. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на републиката, предложени от инициативен комитет за издигане на 

независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за 

вицепрезидент Илияна Йотова в изборите на 14.11.2021 г. 

 

6. Промяна в съставите СИК № 221600007, СИК № 221600013, СИК № 221600015, СИК 

№ 221600018, СИК № 221600029 на територията на община Мадан за произвеждането 

на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

7. Промяна в съставите на СИК №220900002, СИК №220900019, СИК №220900024, 

СИК №220900025 и СИК №220900026 на територията на община Девин за 

произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

8. Формиране и утвърждаване на единните номера и адрес, и назначаване членове на 

подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община 

Борино за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или 

задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за президент и 

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

 

9. Промяна в състава на СИК № 220200010, СИК № 220200013  и СИК № 220200015 на 

територията на община Баните за произвеждането на изборите за президент и 

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

 

10. Промяна в състава на СИК №223800002, СИК №223800004 и СИК №223800010 на 

територията на община Чепеларе за произвеждането на изборите за президент и 

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

 



11. 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. 

 

12. Регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за народни 

представители, издигнати от коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за президент и 

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

 

13. Регистрация на застъпници на кандидатска листа за народни представители, 

издигнати от коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г.  

 

14. Разни 

 

  

 

 

 

 


