
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 7- 2131 МИ 

Смолян, 19 септември 2019 г. 
 

Днес 19 септември 2019 г., 17:00 часа се проведе заседание на ОИК – 

Смолян, в зала 211, в сградата на Община  – Смолян.  

 

На заседанието присъстват 10 членове:  

 

  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Емилова Бенкова 

  

СЕКРЕТАР:  Емилиян Здравков Бакърджиев 

 

ЧЛЕНОВЕ:   

 

Златко Славчев Карамучев 

 

Малинка Минчева Кордова 

Василка Димитрова Гатешка 

 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

 

Галя Валентинова Русева 

Шинка Андреева Щинкова 

Елица Валентинова Маринова 

Андрей Емилов Петев 

 

 

отсъстват: Симеон Атанасов Велинов, Иван Михайлов Райков и 

Маргарита Георгиева Солакова. 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОИК – Смолян предложи следния дневен 

ред:  

1. Процедура за определяне, чрез жребий на реда за представяне на 

партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати 

в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР 

и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г.  

2. Назначаване на граждански договор на технически сътрудник към 

ОИК за периода от вземане на настоящото решение до 7 дни 

включително от обявяване на изборния резултат. 
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По точка първа. 

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 196, ал. 1 и 3, изречение първо от 

Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Смолян 

Р Е Ш И: 

Регламентира следната процедура за теглене на жребии за определяне на 

реда за представяне в диспутите по регионалните радио и телевизионни 

центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ОИК Смолян за участие в изборите 

за общински съветници и за кметове партии, коалиции, местни коалиции и 

независимите кандидати: 

1. ОИК - Смолян провежда самостоятелен жребий за определяне 

поредността за участие в диспутите по регионалните радио и 

телевизионни центрове съответно на БНР и БНТ. 

2. Жребият е общ между партиите, коалициите, местните коалиции и 

инициативните комитети регистрирали в ОИК - Смолян поне един 

кандидат за общински съветник или за кмет. 

3. В програмното си време регионалните радио и телевизионни центрове 

предоставят еднакво време за предизборни излъчвания в Община 

Смолян, чиято територия е покрита от ефирното им разпръскване. 

4. Екипите, формите, условията и темите за реализиране на диспутите се 

определят съобразно т. 40 от Решение № 794-МИ от 27 август 2019 г. на 

ЦИК. 

Процедура: 

1. Жребият се води от председателя на ОИК Смолян. При негово 

отсъствие жребият се провежда от заместник-председател или от 

секретаря. 

2. В една кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, 

всеки от които съдържа име на присъстващ член на ОИК и без плик с 

името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис 

„ОИК". 

3. В друга кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, 

всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на 

партия, коалиция или местна коалиция или наименованието на 

инициативния комитет с имената на независимия кандидат, 

регистрирани пред ОИК поне за един вид избор и без да се повтарят. 

Наименованието на партията, коалицията или местната коалиция се 

изписват съгласно решенията на ОИК-Смолян за регистрация в частта 

относно наименованието за изписване в бюлетините в изборите за 

общински съветници и за кметове. Кутията се обозначава с надпис 

„ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ 

КАНДИДАТИ". 

4. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на 

член от ОИК, който ще пристъпи към последователно теглене на 

пликове от втората кутия. 

5. Определеният чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с 

надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И 

НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ” последователно по един плик до 

изчерпването им. Поредността на изтеглените пликове определя и 

последователността на изявата на партията, коалицията, местната 
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коалиция или независимия кандидат в диспутите по регионалния 

радио и/или телевизионен оператор. 

6. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК, което 

се обявява по реда на чл. 87, ал. 2 от ИК и Решение №2 от 22 март 

2019 год. на ЦИК. 

7. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да 

присъстват: 

- представители на партиите коалициите, местните коалиции и 

инициативни комитети; 

- регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за 

общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.; 

- представители на регионалните радио и телевизионни центрове на 

БНР и на БНТ; 

- представители на средствата за масово осведомяване. 

8. Тегленето на жребия ще се проведе на 24 септември 2019 г. от 12:00 

ч. в ст. 211 в сградата на Общинска администрация Смолян на адрес: 

гр. Смолян, бул. “България” № 12. 

 

Решенията на общинската избирателна комисия може да се оспорват в 

тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда 

на чл. 88 от ИК. 

Гласували както следва: 

 

ЗА предложението: 10 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка втора. 

 

На основание чл. 78 от Изборния кодекс и Решение № 616-

МИ/15.08.2019 г. на ЦИК,  ОИК - Смолян 

Р Е Ш И: 

1. С цел подпомагане дейността на Общинска избирателна комисия – 

Смолян при изпълнение на правомощията и задълженията и по чл. 78 от 

Изборния кодекс, определя един технически сътрудник към ОИК, които 

ще подпомага дейността на комисията, а именно: осигурява и подпомага 

цялостната техническа работа, осигурява техническа поддръжка на 

интернет страницата на комисията, отговаря за архивиране на 

заседанията на комисията и за своевременното обявяване актовете на 

комисията по реда на Изборния кодекс, подпомага изработването и 

публикуването на решенията и протоколите на ОИК, както и 

своевременния обмен на тези актове и всички други необходими данни 

по електронен път с информационния масив на Централната избирателна 

комисия.  

2. Определя технически сътрудник по т. 1, както следва:  

1. Велко Велинов Хаджиев.  

4. Срокът на договора следва да бъде за периода от вземане на настоящото 

решение до 7 дни включително от обявяване на изборния резултат 

5. Възнаграждението по договора е в размер на 560 лева месечно.  
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6. Заверено копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на 

община  Смолян за сключване на граждански договор с определеното в т. 

2 лице. 

 

Решенията на общинската избирателна комисия може да се оспорват в 

тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда 

на чл. 88 от ИК.  

Гласували както следва: 

 

ЗА предложението: 10 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

По точка втора. 

 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 18:00 часа. 

 

 

  

    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      ЗОЯ БЕНКОВА 

 

ЗА СЕКРЕТАРЯ:    

    ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 


