
Дневен ред на извънредно заседание на РИК – Смолян  

за 10.11.2021 г. от 20:00 ч.  
 

1. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни 

представители, издигната от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Изборите за президент 

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

 

2. Формиране на единния номер и адрес и назначаване на състава на СИК в МБАЛ „Проф. 

Д-р Константин Чилов“ гр. Мадан за произвеждането на изборите за президент и 

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

 

3. Промяна в съставите СИК № 221600005, СИК № 221600009, СИК № 221600012, СИК 

№ 221600019, СИК № 221600020, СИК № 221600022 и СИК № 221600031 на 

територията на община Мадан за произвеждането на изборите за президент и 

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

 

4. Промяна в състава на СИК №222700012 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. Определяне броя на 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. 

 

6. Регистрация на застъпници на кандидатите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители, издигнати от политическа партия „ДПС“ за 

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

ноември 2021 г. 

 

7. Регистрация на застъпници на кандидатската листа на за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители, издигнати от коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ 

ПРОМЯНАТА“ за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

8. 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. 

 

9. Публикуване на списък на упълномощени представители на политическа партия 

„ДПС“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

10. Публикуване на списък на упълномощени представители на коалиция 

„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

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

№221100009, СИК №221100010, СИК №221100011, СИК №221100013, СИК 

№221100014, СИК №221100016, СИК №221100019, СИК №221100021 и СИК 

№221100022 на територията на община Златоград за произвеждането на изборите за 



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

2021 г. 

 

12. Промяна в съставите на СИК № 221000006, СИК №221000007, СИК №221000008 и 

СИК №221000012 на територията на община Доспат за произвеждането на изборите за 

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

2021 г. 

 

13. Формиране на единният номер и адрес, и назначаване на състава на СИК№ 223100089 

в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и СИК № 223100090 в МБАЛ „Д-р Братан 

Шукеров“ АД (в COVID отделение) на територията на община  Смолян при 

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

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

14. Формиране на единни номера и адреси, и назначаване на състави на СИК в лечебни 

заведения, включително за лечение на болни с COVID-19, домове за стари хора и други 

специализирани институции на територията на община Девин, за произвеждането на 

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

14 ноември 2021 г. 

 

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

подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община Смолян 

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. 

 

16. Разни. 


