
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 №40 

Смолян, 03 Декември 2021г. 

 

Днес, 03  Декември 2021г., в 13:00 часа се проведе редовно заседание на РИК – Смолян, в 

зала №115, в сградата на Областна администрация – Смолян. 

 

На заседанието присъстват 8 члена, в съответствие със законоустановения кворум, 

съгласно чл.70, ал.3 от Изборния кодекс: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Станимирова Чакърова присъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Ангелова Петкова  отсъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев присъства 

СЕКРЕТАР: Димитър Стоянов Марев  присъства 

ЧЛЕНОВЕ: Соня Стоянова Коджебашева  присъства 

 Йордан Савов Фотев присъства 

 Симеон Атанасов Велинов  отсъства 

 Малинка Минчева Кордова присъства 

 Костадин Димитров Чаталбашев присъства 

 Маргарита Георгиева Солакова отсъства 

 Антоанета Емилова Узунова отсъства 

 Емилиян Здравков Бакърджиев присъства 

 Любен Динков Атанасов отсъства 

 

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

 

1. Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от назначените към 

РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници. 

 

 

По точка първа след кратко обсъждане  

 

ОТНОСНО: Приемане на отчети за извършена работа за месец декември 2021г. от 

назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специалист-технически сътрудници. 

 

Във водения от РИК Смолян деловоден дневник са постъпили следните документи: 

1. Отчет за извършена работа от Елена Хаджипеткова – специалист – технически сътрудник 

към РИК Смолян, заведен с вх.№501 от 03.12.2021г. 

2. Отчет за извършена работа от Евдокия Волевска – специалист – технически сътрудник към 

РИК Смолян, заведен с вх.№508 от 03.12.2021г. 



3. Отчет за извършена работа от Стефка Станкова – специалист – експерт към РИК Смолян, 

заведен с вх.№507 от 03.12.2021г. 

4. Отчет за извършена работа от Таня Кьорова – специалист – технически сътрудник към 

РИК Смолян, заведен с вх.№502 от 03.12.2021г. 

5. Отчет за извършена работа от Стефания Сивкова – специалист – експерт към РИК Смолян, 

заведен с вх.№506 от 03.12.2021г. 

6. Отчет за извършена работа от Мария Барганова – специалист – технически сътрудник към 

РИК Смолян, заведен с вх.№509 от 03.12.2021г. 

7. Отчет за извършена работа от Тодор Тодоров – специалист – експерт към РИК Смолян, 

заведен с вх.№505 от 03.12.2021г. 

8. Отчет за извършена работа от Теодора Вълчецова – специалист – технически сътрудник 

към РИК Смолян, заведен с вх.№503 от 03.12.2021г. 

9. Отчет за извършена работа от Йорданка Згурова – специалист – технически сътрудник към 

РИК Смолян, заведен с вх.№504 от 03.12.2021г. 

 

РИК Смолян обсъди представените отчети, като прецени че същите са пълни, точни и от-

говарящи на действително възложените и осъществени дейности.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.29, във вр. с чл.63 от ИК, Ре-

шение № 542-ПВР-НС/16.09.2021г. на ЦИК, Решение № 7/27.09.2021 на РИК - Смолян поправено 

с Решение № 22-22-ПВР/НС от 06.10.2021 г. на РИК – Смолян, Решение № 173-22-ПВР/НС от 

12.11.2021 г. на РИК – Смолян, т. 8 от Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК,и 

писмо вх.№ 134/19.10.2021г. на ЦИК, с което са дадени указания относно сключване на граждан-

ските договори с назначените сътрудници, отчитане и заплащане на извършената работа, РИК - 

Смолян: 

 

Р Е Ш И: 

1. Приема работата на назначените към РИК Смолян, специалист – експерти и специ-

алист-технически сътрудници за месец декември 2021г., въз основа на представените индивиду-

ални отчети за извършена работа.  
 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Областния управител на Област Смолян за из-

плащане на възнагражденията на назначените към РИК Смолян специалист – експерти и специа-

лист-технически сътрудници за декември 2021г., на основание настоящото решение и сключените 

граждански договори между Областна администрация - Смолян и всяко едно от назначените лица. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Мария Ангелова Петкова отсъства 

Димитър Стоянов Марев ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова отсъства 



Антоанета Емилова Узунова отсъства 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов отсъства 

Симеон Атанасов Велинов отсъства 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.  

 

 

 

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

 

 

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


