
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 №24 

Смолян, 10 Ноември 2021г. 

 

Днес, 10 Ноември 2021г., в 20:00 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 отсъства 

 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. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за народни представи-

тели, издигната от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Изборите за президент и вицепрези-

дент 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 вицепре-

зидент 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 републи-

ката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 



4. Промяна в състава на СИК №222700012 на територията на община Рудозем за произвеж-

дането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представи-

тели 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 предста-

вители на 14 ноември 2021 г. 

 

6. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент и вицепре-

зидент на републиката и за народни представители, издигнати от политическа партия 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на ре-

публиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

7. Регистрация на застъпници на кандидати на кандидатска листа за президент и вицепрези-

дент на републиката и за народни представители, издигнати от коалиция от партии „ПРО-

ДЪЛЖАВАМЕ 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 БЪЛГА-

РИЯ“ 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 „ПРОДЪЛЖА-

ВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за на-

родни 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 територи-

ята 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 прези-

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

 

13. ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единния номер и адрес и назначаване на със-

тава 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 и утвърждаване на единни номера и адреси и назначаване на състави на СИК 

в лечебни заведения и други специализирани институции на територията на община Де-

вин, 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 под-

вижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на община Смолян за гла-

суване 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. 

 

По точка първа след кратко обсъждане 

 

ОТНОСНО: 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.  

 

Постъпили са три броя заявления (Приложение № 54 – ПВР/НС) от коалиция „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ с Вх. № 236/03.11.2021г., Вх. № 285/09.11.2021 г и Вх. № 307/10.11.2021г. съгласно 

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

документация, представлявана от Корнелия Петрова Нинова, чрез упълномощен представител 

Рабие Лютвиева Кьосева, във връзка с участие на коалицията в изборите за президент и 

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

 

 Заявленията са вписани под № 01 от 15:30 часа на 03.11.2021г. в Регистъра на предложените 

за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 57 – ПВР/НС). Със 

заявленията са предложени за регистрация общо 209 броя застъпници на кандидатската листа за 

народни представители на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за произвеждането на изборите за 

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

 

Към заявленията са приложени:  

 Пълномощни – 2 бр.; 

 Списък на предложените застъпници – на хартиен и електронен носител;  

 Декларации по Приложение № 56 – ПВР/НС от Изборните книжа, от всяко заявено лица – 

209 бр.; 

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 

118, ал. 2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия- 

Смолян, 

Р Е Ш И: 

 

1. РЕГИСТРИРА  209 броя застъпници на кандидатската листа за народни представители на 

коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и народни представители на 14 ноември 2021 г.  

2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 



3. След влизане в сила на настоящото решение, регистрираните застъпници да бъдат вписани 

в публичния регистър на РИК-Смолян. 

 

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 

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: 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. 

 

Постъпило е Писмо с вх. № 297/10.11.21 г. от Кмета на община Мадан, съгласно водения 

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

относно предложение за назначаване на състава на секционна избирателна комисия /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. 

 

Към горепосоченото писмо са приложени следните документи: 

 Заповед № РД-429 от 09.11.2021 г. на Кмета на община Мадан за утвърждаване номераци-

ята и адреса на избирателна секция №221600036 в МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов“ 

гр. Мадан, ул. „Перелик“ №9, ет. 1, Партер. 

 Предложение за състава на СИК в МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов“ гр. Мадан от 

кмета на община Мадан с електронен носител. 

 Покана за парламентарно представените политически партии и коалиции, които имат изб-

рани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република Бълга-

рия, но не са парламентарно представени, за провеждане на консултации за състава на СИК 

в МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов“ гр. Мадан. 

 Протокол от консултациите проведени на 07.11.2021 г. за определяне на състава на СИК в 

МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов“ гр. Мадан; 



 Предложения от политическите партии и коалиции за СИК в МБАЛ „Проф. Д-р Констан-

тин Чилов“ гр. Мадан, участвали в консултациите при Кмета на община Мадан. 

 Пълномощни на участвалите в консултациите представители на политическите партии и 

коалиции, удостоверения за актуално правно състояние и др. 

 

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на СИК 

в МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов“ гр. Мадан. 

 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.6, чл. 91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, 

ал.3 от ИК, Решения № 844 ПВР/НС от 02.11 2021г. на ЦИК, Решение № 94-22 ПВР/НС от 

02.11.2021 г., РИК - Смолян:  

 

РЕШИ:  

 

1. Формира номера и адреса на СИК в МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов“ гр. Мадан, 

както следва: 

 

Номер на избирателната секция Местонахождение и адрес на 

избирателната секция 

22 16 00 036 МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов“ 

гр. Мадан, ул. „Перелик“ №9, ет. 1, 

Партер 

 

2. Назначава за членове на СИК №221600036 предложените от Кмета на общината лица, въз 

основа на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции от проведените консул-

тации, съгласно Приложение №1. 

 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК №221600036 посочени в Приложение №1. 

 

 

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 



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 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. 

 

Постъпили са  писма от Кмета на община Мадан с вх. №298/10.11.2021г. и с Вх. № 

311/10.11.2021 г. съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, относно промяна в съставите на СИК № 221600005, СИК № 221600009, СИК № 

221600012, СИК № 221600019, СИК № 221600020, СИК № 221600022 и СИК № 221600031 на 

територията на община Мадан. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложения от представителя на коалиция "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕ-

НИЕ". 

2. Предложения от представителя на ПП ДПС. 

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 № 221600005, СИК № 221600009, 

СИК № 221600012, СИК № 221600019, СИК № 221600020, СИК № 221600022 и СИК № 
221600031 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 състава на СИК № 221600005, СИК № 221600009, 

СИК № 221600012, СИК № 221600019, СИК № 221600020, СИК № 221600022 и СИК № 
221600031 на територията на община Мадан, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверение на новоназначените членопве 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 

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 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. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Рудозем с вх. №295/10.11.2021г. съгласно водения 

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

състава на СИК №222700012 на територията на община Рудозем. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложения от коалиция „ГЕРБ-СДС“ за промяна в съставите на СИК; 

2. Актуален списък на членовете на СИК на територията на община Рудозем 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 №222700012 на територията на община 

Рудозем, съгласно Приложение № 1. 

2. Анулира издаденото удостоверение на освободеният член посочен в Приложението по т.1. 

3. Назначава новопредложеният член в състава на СИК №222700012 на територията на община 

Рудозем, съгласно Приложение №1. 

4. Издава удостоверение на новоназначеният член посочен 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 

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: 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. 

 

Постъпило е уведомление от Кмета на община Рудозем заведено с вх. №296/10.11.2021г. 

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

което се уведомява Районната избирателна комисия, че в община Рудозем са депозирани 8 броя 

заявления за гласуване от лица поставени под задължителна карантина.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 

28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците и Решение 

№ 831 - ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК изменено и допълнено с Решение № 837 - ПВР/НС от 

01.11.2021г. на ЦИК, РИК – Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

Определя 1 (един) брой подвижна секционна избирателна комисия 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 на народни представители на 14 ноември 2021 г., въз основа на броя подадени 

заявления.  

 

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 

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: 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.  

 

Постъпило е заявление (Приложение № 54 – ПВР/НС) от политическа партия „ДПС“ 

представлявана от Мустафа Сали Карадайъ, чрез упълномощен представител Салих Рамадан 

Аршински, преупълномощил Раиф Хайриев Караджов, заведено с вх. № 302/10.11.2021г. 

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

за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители издигнати от партията в  изборите за президент и 

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

 

 Заявленията са вписани под № 02 от 14:15 часа на 10.11.2021г. в Регистъра на предложените 

за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 57 – ПВР/НС). Със 

заявленията са предложени за регистрация общо 143 броя застъпници на кандидатите на 

кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за 

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

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Към заявленията са приложени:  

 Пълномощни – 2 бр.; 

 Списък на предложените застъпници – на хартиен и електронен носител;  

 Декларации по Приложение № 56 – ПВР/НС от Изборните книжа, от всяко заявено лица – 

143бр.; 

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 

118, ал. 2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия- 

Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 



1. РЕГИСТРИРА 143 броя застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители, издигнати от политическа пар-

тия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 

 

3. След влизане в сила на настоящото решение, регистрираните застъпници да бъдат вписани 

в публичния регистър на РИК-Смолян. 

 

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 

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: Регистрация на застъпници на кандидати на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители, издигнати от коалиция от партии 

„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпило е заявление (Приложение № 54 – ПВР/НС) от коалиция от партии 

„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ представлявана от Кирил Петков Петков, чрез 

упълномощен представител Михал Григоров Камбарев, заведено с вх. № 303/10.11.2021г. 

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

за регистрация на застъпници на кандидати на кандидатска листа за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители, издигнати от коалицията в изборите за президент и 

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

 

 Заявлението е вписано под № 03 от 14:35 часа на 10.11.2021г. в Регистъра на предложените 

за регистрация застъпници и заместващи застъпници (Приложение № 57 – ПВР/НС). Със 

заявленията са предложени за регистрация общо 7 броя застъпници на кандидатите на 



кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, 

издигнати от коалицията в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Към заявленията са приложени:  

 Пълномощно – 1 бр.; 

 Списък на предложените застъпници – на хартиен и електронен носител;  

 Декларации по Приложение № 56 – ПВР/НС от Изборните книжа, от всяко заявено лица – 

7бр.; 

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 

118, ал. 2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия- 

Смолян, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. РЕГИСТРИРА  7 броя застъпници на кандидатите на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители, издигнати от коалиция „ПРО-

ДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и народни представители на 14 ноември 2021 г.  

2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 

3. След влизане в сила на настоящото решение, регистрираните застъпници да бъдат вписани 

в публичния регистър на РИК-Смолян. 

 

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 

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  

 

ОТНОСНО: 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. 

 

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

коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ представлявана от Корнелия Петрова Нинова, чрез 

упълномощен представител Милко Иванов Гавазов, с Вх. № 286/09.11.2021г съгласно водения от 

РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, във връзка с участие 

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

представители на 14 ноември 2021 г.  

Списъкът  съдържа имената на 35 /тридесет и пет/ 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  35  лица от предложените 

в списъка 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 35 броя упълномощени представители на коалиция „БСП за 

БЪЛГАРИЯ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 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 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 



Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка девета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: 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. 

 

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

политическа партия „ДПС“ представлявана от Мустафа Сали Карадайъ, чрез упълномощен 

представител Салих Рамадан Аршински, преупълномощил Раиф Хайриев Караджов, с Вх. № 

301/10.11.2021г съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция, във връзка с участие на партията в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  

Списъкът  съдържа имената на 135 /сто тридесет и пет/ 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  135  лица от предложените 

в списъка 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 135 броя упълномощени представители на политическа партия 

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

14 ноември 2021 г., вписани в публичния регистър на РИК-Смолян. 

 

 

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 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка десета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: 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 

 

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

коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ представлявана от Кирил Петков Петков, чрез 

упълномощен представител Михал Григоров Камбарев, с Вх. № 304/10.11.2021г съгласно водения 

от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, във връзка с 

участие на коалицията в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г.  

 

Списъкът  съдържа имената на 5 / пет/ 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  5  лица от предложените в 

списъка 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 5 броя упълномощени представители на коалиция 

„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

за народни представители на 14 ноември 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 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка единадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: 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. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Златоград с вх. №306/10.11.2021г. съгласно водения 

от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и 

документация, относно 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. 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложения от политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за промяна в съставите на СИК 

№221100004, СИК №221100007, СИК №221100009, СИК №221100010, СИК №221100013, 

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

2. Предложения от политическа партия „ДПС“ за промяна в съставите на СИК №221100001, 

СИК №221100004, СИК №221100011 и СИК №221100022. 

3. 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 състава 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, съгласно Приложение № 1. 



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

т.1. 

3. Назначава новопредложените членове в състава 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, 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 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка дванадесета след кратко обсъждане  

 

 

ОТНОСНО: 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. 

 

Постъпило е писмо от Кмета на община Доспат с вх. №309/10.11.2021г. съгласно водения 

от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и 

документация, относно промяна в съставите на СИК № 221000006, СИК №221000007, СИК 

№221000008 и СИК №221000012 на територията на община Доспат 

 

 Към писмото са приложени:  

1. Предложения от политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за промяна в съставите на СИК 

№ 221000006, СИК №221000007, СИК №221000008 и СИК №221000012. 

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 № 221000006, СИК №221000007, 

СИК №221000008 и СИК №221000012 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 състава СИК № 221000006, СИК №221000007, СИК 

№221000008 и СИК №221000012 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 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка тринадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единния 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. 

 

Постъпило е Писмо с вх. № 299/10.11.21 г. от Кмета на община Смолян, съгласно водения 

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

относно предложение за назначаване на съставите на на СИК №223100089 в МБАЛ „Д-р Братан 

Шукеров“ АД и СИК №223100090 в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД (в COVID отделение) 



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

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

 

Към горепосоченото писмо са приложени следните документи: 

 Заповед № РД-1136 от 10.11.2021 г. на Кмета на община Смолян за утвърждаване 

номерацията на избирателна секция № 22 31 00 089 в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, 

гр.Смолян, бул. „България“ № 2. 

 Заповед № РД-1137 от 10.11.2021 г. на Кмета на община Смолян за утвърждаване 

номерацията на избирателна секция СИК № 223100090 в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ 

АД (в COVID отделение), гр.Смолян, бул. „България“ № 2. 

 Заповеди №№ 836 и 838 и двете от 09.11.2021 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-

р Братан Шукеров“ АД, за образуване на 2 /два/ брой избирателна секция в МБАЛ „Д-р 

Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул. „България“ № 2 за произвеждането на изборите при 

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

представители на 14 ноември 2021 г. 

 Таблица за състава на СИК /Приложение № 1, която съдържа номерата на 

новообразуваните секции, населеното място, три имена, ЕГН, длъжност в комисията, 

партията/коалицията, която ги предлага, образование и телефон за връзка. 

 

Към горепосочените заповеди община Смолян е приложила и следните документи: 

а) Предложение от Кмета на община Смолян за състава на СИК МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ 

АД; 

б) Протокол от консултациите проведени на 10.11.2021 г. за определяне на състава на СИК в 

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД; 

в) Писмените предложения на партиите и коалициите, представени при консултациите; 

г) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за 

създаване на коалициите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.; 

д) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се 

представлявали от пълномощник; 

е) Регистър на участвалите в консултациите упълномощени лица; 

ж) Снимка на публикуваната на сайта на община Смолян покана за провеждане на консултациите; 

з) Копие от покана за провеждане на консултациите; 

 

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на СИК 

в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД.  

  

РИК-Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с и чл. 91, ал. 8 и ал. 

11 и чл.92, ал.3 и ал.6 от ИК и № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. и № 844-ПВР/НС от 02 

ноември 2021 г. на ЦИК,  РИК - Смолян: 

  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Формира и утвърждава номера и адреса на секционни избирателни комисии в МБАЛ „Д-р 

Братан Шукеров“ АД, както следва: 

 



Номер на избирателната секция Местонахождение и адрес на избирателната 

секция 

22 31 00 089 МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, 

гр.Смолян, бул. „България“ № 2 

22 31 00 090 МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД (в COVID 

отделение), гр.Смолян, бул. „България“ № 2 

 

2. Назначава за членове на двете СИК в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул. 

„България“ № 2, съгласно предложените от Кмета на община Смолян, въз основа на постигнато 

съгласие между политическите партии и коалиции от проведените консултации, съгласно 

Приложение №1. 

 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК № 22 31 00 089 и СИК № 22 31 00 090 в МБАЛ 

„Д-р Братан Шукеров“ АД , гр.Смолян, бул. „България“ № 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 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка четиринадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единни номера и адреси и назначаване на 

състави на СИК в лечебни заведения 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. 

Постъпило е Писмо с вх. № 314/10.11.21 г. от Кмета на община Девин, съгласно водения 

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

формиране и утвърждаване на единните номера и адреси, и назначаване на състави на СИК 



№220900023, СИК №220900024, СИК №220900025 за произвеждането на изборите за президент 

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

 

Към горепосоченото писмо са приложени следните документи: 

 Заповед № РД-09-648 от 10.11.2021 г. на Кмета на община Девин за утвърждаване 

номерацията и адресите на СИК №220900023, СИК №220900024 и СИК №220900025. 

 Заповед № РД-18-37 от 10.11.2021 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Девин“ ЕАД 

– гр. Девин, ул. „Явор“ №3 за образуването на 2 избирателни секции.  

 Заповед № 27/10.11.2021 г. на управител на СБР „Орфей“ ЕООД – гр. Девин за 

образуването на 1 избирателна секция.  

 Списък на предложените лица за членове на СИК №220900023, СИК №220900024, СИК 

№220900025 в община Девин, въз основа на постигнато съгласие между политическите 

партии и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

 

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от 

Изборния кодекс. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.6, чл. 91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, 

ал.3 от ИК, Решения № 844 ПВР/НС от 02.11 2021г. на ЦИК, Решение № 94-22 ПВР/НС от 

02.11.2021 г. РИК - Смолян:  

 

РЕШИ:  

 

1. Формира номера и адреси в лечебни заведения и други специализирани институции на 

територията на община Девин, както следва: 

 

Номер на избирателната секция Местонахождение и адрес на 

избирателната секция 

22 09 00 023 „МБАЛ  - Девин“ ЕАД, гр. Девин, ул. 

„Явор“ №3, ет. 2, Административен 

сектор, зала 

22 09 00 024 СБР„Орфей“ ЕООД, гр. Девин, ул. 

„Цветан Зангов“ №14, Конферентна зала 

„България“ 

22 09 00 025 „МБАЛ  - Девин“ ЕАД, гр. Девин, ул. 

„Явор“ №3, ет. 2, отделение „Вътрешни 

болести“, за пациенти с COVID-19 

 

2. Назначава за членове на СИК №220900023, СИК №220900024, СИК №220900025 

предложените от Кмета на община Девин лица, въз основа на постигнато съгласие между 

политическите партии и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1. 

 

3. Издава удостоверения на членовете на СИК №220900023, СИК №220900024, СИК 

№220900025, посочени в Приложение №1. 

 



 

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 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка петнадесета след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера и адрес, и назначаване чле-

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

гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съг-

ласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Постъпили са писма от Кмета на община Смолян заведени с вх. № 292 от 09.11.2021г. и 

вх.№308/10.11.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изхо-

дяща кореспонденция в РИК-Смолян, ведно необходимите документи, свързани с назначаването 

на членове на ПСИК, в това число: Заповед за образуване на два броя ПСИК; Покана за консул-

тации; Протокол от проведените консултации; Писмени предложения на представителите на пар-

тии и коалиции за състава на ПСИК. 

 

Съгласно Заповед № РД-1138 от 10.11.2021 г, на кмета на община Смолян са образувани 2 

/два/ броя секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задъл-

жителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия на територията на 

община Смолян, във връзка с подадения, изискуем от закона брой заявления от избиратели пос-

тавени под задължителна карантина или изолация. 

 

Съобразно представените документи и извършени констатации, РИК- Смолян, счита, че са 

изпълнени изискванията на чл.91, ал.1-6 от ИК. 

 



На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4, т. 6, чл. 92, ал. 5 от ИК, Решение №115-22 ПВР/НС от 

09.11 2021 г. и Решение №93-22 ПВР/НС от 02.11. 2021 г на РИК-Смолян и в изпълнение на Ре-

шение № 831 - ПВР/НС от 29.10.2021г. и 837-ПВР/НС от 01.11.2021г. на Централната избира-

телна комисия, РИК –Смолян 

 

РЕШИ:  

 

1. Формира и утвърждава номера и адреса на два броя ПСИК за гласуване на избиратели, 

поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за 

здравето на територията на Община Смолян, както следва: 

 

Номер на избирателната секция Местонахождение и адрес на избирател-

ната секция 

22 31 00 091 Сграда на Община Смолян, гр.Смолян, 

бул.“България“ №12, ет.3, стая № 342 

22 31 00 092 Сграда на Община Смолян, гр.Смолян, 

бул.“България“ №12, ет.3, стая № 341 

 

2. Назначава за членове на ПСИК №22 31 00 091 и ПСИК №22 31 00 092   в община Смолян, 

съгласно предложените от Кмета на общината лица, въз основа на постигнато съгласие 

между политическите партии и коалиции от проведените консултации, съгласно Прило-

жение №1. 

 

3. Издава удостоверения на членовете на ПСИК №22 31 00 091 и ПСИК №22 31 00 092 в 

община Смолян, посочени в Приложение №1. 

 

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. 

 

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 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Антоанета Емилова Узунова ЗА 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов ЗА 

 

По точка  шестнадесет от дневния ред след кратко обсъждане 

 

Не постъпиха предложения за решения по настоящата точка РАЗНИ. 



Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 21:28ч.  

  

Следващото редовно заседание на комисията ще се проведе на 11.11.2021г. от 18:00ч., 

съгласно Решение № 8 - 22 ПВР/НС на РИК 22 – Смолян.  

 

 

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

 

 

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


