
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ 

 №1 

Смолян, 15 август 2022г. 

 

Днес, 15 август 2022г., в 10.30 часа се проведе заседание на РИК – Смолян, в зала №115, 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: Симеон Атанасов Велинов отсъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Стоянова Коджебашева присъства 

СЕКРЕТАР: Димитър Стоянов Марев  присъства 

ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Манолова Караманолева - 

Пенева  
присъства 

 Ивайло Емилов Велков присъства 

 Боян Ваклинов Симеонов  присъства 

 Маргарита Георгиева Солакова присъства 

 Малинка Минчева Кордова присъства 

 Веселин Динков Грашев присъства 

 Таня Радоева Кьорова присъства 

 Костадин Димитров Чаталбашев присъства 

 Добрин Юлиянов Тодоров присъства 

 

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

 

1. Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Районна избирателна коми-

сия в Двадесет и втори изборен район – Смолян. 

2. Определяне на място, дни и час за провеждане на заседанията на РИК – Смолян. 

3. Приемане на решение относно печата на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори 

изборен район – Смолян. 

4. Номерация на решенията на РИК – Смолян, във връзка с произвеждане на изборите за на-

родни представители на 02 октомври 2022 г. 

5. Начина на обявяване и публикуване на решенията на РИК – Смолян, във връзка с произ-

веждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

6. Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация 

на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян. 



7. Определяне член на РИК, който да се подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70, 

ал. 9 изр. 2 от Изборния кодекс. 

8. Определяне на членове на РИК, имащи право да правят изявления от името на Районна 

избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район– Смолян. 

9. Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативни коми-

тети в Районна избирателна комисия Смолян, за участие в изборите за народни представи-

тели на 02 октомври 2022 г. 

10. Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи 

на партиите, коалициите и инициативните комитети в Районна избирателна комисия Смо-

лян, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

 

11. Разни. 

 

 

По точка първа: 

 

ОТНОСНО: Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Районна избирателна 

комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и втори 

изборен район – Смолян, 

РЕШИ: 

Определя адрес на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян , 

както следва: гр. Смолян, бул. „България” № 14, ет. 1, заседателна зала №115, с телефони за кон-

такт: 0877 500 666, 0884 500 374, 0877 500 385 и e-mail: rik22@cik.bg. 

Приемното време на комисията е: всеки ден от 09.00 часа до 17.00 часа. 

Адресът на сградата да се оповести публично чрез публикуване на интернет страницата на РИК. 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Цент-

ралната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов отсъства 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 



Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка втора:  

 

ОТНОСНО: Определяне на място, дни и час за провеждане на заседанията на РИК - Смолян 

На основание чл. 72, ал.1, т.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Смо-

лян 

Р Е Ш И: 

1.Районната избирателна комисия - Смолян ще заседава в дните Понеделник и Четвъртък, от 18.00 

часа, на следния административен адрес: гр. Смолян, бул. „България“ 14, в сградата на Областна 

администрация - Смолян, етаж 1, зала 115. 

 2. Председателят на РИК - Смолян по своя преценка и при необходимост може да свиква извън-

редни заседания. 

 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централ-

ната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов отсъства 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка трета: 

 

ОТНОСНО: Приемане на решение относно печата на Районна избирателна комисия в Двадесет 

и втори изборен район – Смолян 



На основание чл. 64 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №1219 НС/10.08.2022г.  на ЦИК, 

Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян, 

РЕШИ: 

1. Печатът на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян е 

кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „РИК“, наименованието и 

номерът на изборния район. В пръстена се изписва текстът „Избори НС 2022“. 

2.  Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян има 1 (един) 

брой печати. 

3. След получаване на изработения печат Росица Чакърова - председател на РИК и Димитър 

Марев – секретар, да извършат маркиране на печата. За маркирането да се състави прото-

кол, подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от мар-

кирания печат. 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централ-

ната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов отсъства 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка четвърта:  

 

ОТНОСНО: Номерация на решенията на РИК – Смолян, във връзка с произвеждане на изборите 

за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

На основание чл.70, ал.4, във връзка с чл.72, ал.2 от Изборния кодекс, РИК – Смолян 

Р Е Ш И : 

1. Взетите от РИК – Смолян решения имат единна последователна номерация с арабски 

цифри, като след поредната цифра се поставя тире и се добавя числото 22, представляващо 

номер на избирателния район - Смолян.  



2. Решенията се номерират, като след съответната арабска цифра се слага тире, добавя се 

числото 22 и се добавя следното съкращение: НС –избори за народни представители. 

3. Номерацията на решенията на Районната избирателна комисия започва с № 1. 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Цент-

ралната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов отсъства 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка пета:  

 

ОТНОСНО: Начина на обявяване и публикуване на решенията на РИК – Смолян, във връзка с 

произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

На основание чл.70, ал.4, във връзка с чл.72, ал.2 от Изборен кодекс във връзка с  Решение № 

1213-НС/05.08.2022 г. на ЦИК, РИК – Смолян 

Р Е Ш И : 

1. Районната избирателна комисия обявява решенията си в деня на приемането им чрез пос-

тавяне на Информационно табло, находящо се на партерния етаж (вляво от централния 

вход) в сградата на Областна администрация – Смолян, с адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, 

гр. Смолян, п.к.4700, бул. „България“ №14 и чрез публикуване на интернет страницата на 

РИК - Смолян.  

2. На обявените екземпляри от решенията се отбелязват датата и часът на поставянето им на 

информационното табло. 

3. Обявените екземпляри от решенията се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на 

информационното табло, като се отбелязват датата и часът на свалянето. Поставянето и 

свалянето се удостоверяват с подписите на най-малко двама от членовете на комисията, 

предложени от различни партии и коалиции. Свалените екземпляри се съхраняват в архива 

на комисията. 



4. Районна избирателна комисия Смолян поддържа интернет страница, на която публикува 

незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окон-

чателните резултати от изборите в съответния район, включително от машинното гласу-

ване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и 

данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри 

при спазване изискванията за защита на личните данни. 

5. Срокът за обжалване на решенията на Районна избирателна комисия Смолян започва да 

тече от по-късното по ред обявяване/ публикуване. 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Цент-

ралната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов отсъства 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка шеста:  

 

ОТНОСНО: Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и 

документация на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и 

втори изборен район – Смолян 

РЕШИ 

1. Входящата и изходяща кореспонденция на Районна избирателна комисия в Двадесет и 

втори изборен район – Смолян и всички документи, подавани до и/или изпращани от нея 

се вписват в Деловоден дневник на Комисията, както и в съответния регистър за даден вид 

заявление, предложение, жалба и пр. ( в случай, че има нормативно установен такъв), със 

съответния пореден номер на деловодния дневник и на регистъра. Вписванията в деловод-

ния дневник се извършват от всички членове на комисията както и от специалист-експер-

тите и специалист-технически сътрудници. 



2. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на Районна изби-

рателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян се подписват от председателя 

и секретаря, и се подпечатват с печата на комисията. 

3. При отсъствие на председателя и/или секретаря, решенията, протоколите, удостоверенията 

и текущата кореспонденция се подписват съгласно чл. 70, ал. 9 от Изборния кодекс. 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Цент-

ралната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов отсъства 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

 

По точка седма:  

 

ОТНОСНО: Определяне член на РИК, който да се подписва на мястото на секретаря в случая 

на чл. 70, ал. 9 изр. 2 от Изборния кодекс 

На основание чл. 72, ал.1, т.1,  във връзка с чл. 70, ал. 9, изр. 2 от Изборния кодекс, Районната 

избирателна комисия -Смолян 

Р Е Ш И: 

1. Определя Анастасия Манолова Караманолева-Пенева – член на РИК-Смолян, който да се 

подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70, ал. 9, изр. 2 от Изборния кодекс. 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централ-

ната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов отсъства 



Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка осма:  

 

ОТНОСНО: Определяне на членове на РИК, имащи право да правят изявления от името на 

Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район– Смолян  

На основание 72, ал. 1, т. 1  от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен 

район – Смолян  

РЕШИ: 

Право да дават информация и правят изявления от името на   Районна избирателна комисия 22– 

Смолян имат само Росица Станимирова Чакърова – Председател и Димитър Стоянов Марев – 

Секретар. 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Цент-

ралната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов отсъства 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 



 

По точка девета:  

 

ОТНОСНО: Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативни 

комитети в Районна избирателна комисия-Смолян, за участие в изборите за народни 

представители на 02 октомври 2022 г. 

На основание  чл. 72, ал. 1, т. 1 и 7 от Изборния кодекс и Решение № 1227-НС от 10.08.2022 г. на 

Централна избирателна комисия /ЦИК/, Районна избирателна комисия - Смолян, 

РЕШИ: 

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна из-

бирателна комисия-Смолян, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 

г. е 17:00 часа на 22 август 2022 г. 

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа. 

Районна избирателна комисия - Смолян извършва проверка на заявлението и приложените към 

него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия РИК 

дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок 

за регистрация – 17:00 часа на 22.08.2022 г. В случай че непълнотите или несъответствията не 

бъдат отстранени в посочения срок, РИК отказва регистрация. 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Цент-

ралната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов отсъства 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка десета:  

 

ОТНОСНО: Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на 

кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети в Районна избирателна 

комисия Смолян, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 



 

 На основание  чл. 72, ал. 1, т. 1 и 8 от Изборния кодекс, и Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на 

Централна избирателна комисия /ЦИК/, Районна избирателна комисия - Смолян 

РЕШИ: 

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, 

коалициите и инициативните комитети в Районна избирателна комисия Смолян, за участие в из-

борите за народни представители на 02 октомври 2022 г. е 17:00 часа на 30.08.2022 г. 

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа. 

Съгласно чл.73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централ-

ната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му. 

Гласували, както следва: 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Симеон Атанасов Велинов отсъства 

Соня Стоянова Коджебашева ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Анастасия Манолова Караманолева - Пенева  ЗА 

Ивайло Емилов Велков ЗА 

Боян Ваклинов Симеонов  ЗА 

Маргарита Георгиева Солакова ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Веселин Динков Грашев ЗА 

Таня Радоева Кьорова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев ЗА 

Добрин Юлиянов Тодоров ЗА 

 

По точка единадесета:  

 

Не постъпиха въпроси за разискване. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11:40ч.  

 

Следващото заседание на комисията ще се проведе на 18.08.2022г. от 18:00ч. 

 

 

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

 

 

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

 


