
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 8 - 2131 МИ 

Смолян, 20 септември 2019 г. 
 

Днес 20 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:  

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Атанасов Велинов 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Емилова Бенкова 

 

СЕКРЕТАР:  Емилиян Здравков Бакърджиев 

 

ЧЛЕНОВЕ:   

 

Златко Славчев Карамучев 

 

Малинка Минчева Кордова 

Василка Димитрова Гатешка 

 

Галя Валентинова Русева 

Шинка Андреева Щинкова 

Елица Валентинова Маринова 

Андрей Емилов Петев 

 

отсъстват: Иван Михайлов Райков, Маргарита Георгиева Солакова и 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

1. Заличаване на регистрация на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите  за общински 

съветници, кмет на община Смолян и кметове на кметства на 

територията на община Смолян на 27.10.2019 г. в община Смолян. 

2. Регистрация на Мирослав Събев Фисински за независим кандидат за 

кмет на община Смолян, в изборите за общински съветници и за 

кметове, насрочени на 27.10.2019 г. 
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3. Регистрация на Стоян Митков Ковачев за независим кандидат 

за общински съветник в община Смолян, в изборите за общински 

съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г. 

4. Обявяването на електронна страница на Общинска избирателна 

комисия Смолян на Информационен лист, относно обработването от 

ОИК на лични данни в изборите за общински съветници и за кметове, 

насрочени на 27.10.2019 г. 

 

По точка първа. 

 

Постъпило е Заявление с вх. №24/19.09.2019г. от Зарко Филипов 

Маринов – представляващ Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

ОБЕДИНЕНИЕ“ за оттегляне на заявленията за регистрация на коалиция 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх. №13/16.09.2019г. за 

участие в изборите за Кмет на община Смолян, за Кметове на кметства и за 

общински съветници в общински съвет Смолян. 

 

Към заявлението е приложено решение на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ от 19.09.2019г. за заличаване на регистрацията в 

изборите  за общински съветници, кмет на община Смолян и кметове на 

кметства на територията на община Смолян на 27.10.2019 г. в община Смолян. 

       След анализ на представените документи ОИК Смолян установи, че са 

налице  изискванията на чл.150 от Изборния кодекс. 

       Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл.150 от 

Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Смолян,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА 

БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите  за общински 

съветници, кмет на община Смолян и кметове на кметства на 

територията на община Смолян на 27.10.2019 г. в община Смолян, 

извършена с Решение№33-2131 МИ/16.09.2019г. на ОИК Смолян. 

 

2. Анулира издаденото от ОИК – Смолян удостоверение за регистрация  на 

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в 

изборите  за общински съветници, кмет на община Смолян и кметове на 

кметства на територията на община Смолян на 27.10.2019 г. 

 

Решението 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 
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По точка втора. 

 

Постъпило е предложение от инициативен комитет, представляван от 

Искрен Весков Кошничаров, заведено с вх. №1/13.09.2019 г., в Регистъра на 

кандидатите за кмет на община Смолян в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019г. (Приложение № 64-МИ), за регистрация на 

Мирослав Събев Фисински с ЕГН:*********** за независим кандидат за кмет 

община Смолян. 

Към предложението са приложени: 

1. Заявление-декларация от кандидата: Приложение №65 – МИ;  

2. Списък на избирателите, подкрепящи независим кандидат за кмет в 

община Смолян: Приложение №67 – МИ. 

 

След служебно събрана информация за кандидата относно неговите 

лични данни, постоянен и настоящ адрес и наличие на необходимия брой 

избиратели подкрепящи неговата регистрация се установи, че са налице 

изискванията на чл. 397, ал.1, чл. 414, ал.1, т.2 и т.3 и Решение 943-МИ от 

02.09.2019г. на ЦИК. 

 

На основание чл. 87, ал.1, т. 14 от Изборния кодекс, ОИК – Смолян 

 

РЕШИ: 

 

1. РЕГИСТРИРА Мирослав Събев Фисински с ЕГН:*********** като 

независим кандидат за кмет на община Смолян, за участие в изборите 

за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. 

 

2. ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение на кандидата за кмет на община 

Смолян за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 

27 октомври 2019г. 

 

Решението 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 трета. 

 

Постъпило е предложение, заведено с вх. №2/20.09.2019 г., в Регистъра 

на кандидатите за общински съветници (Приложение № 64-МИ) от инициативен 

комитет, представляван от Красимира Събева Минчева, за регистрация на Стоян 

Митков Ковачев с ЕГН:*********** за независим кандидат за общински 

съветник в община Смолян за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019г.  
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Към предложението са приложени: 

1. Заявление-декларация от кандидата - Приложение №65 – МИ;  

2. Списък на избирателите, подкрепящи независим кандидат за 

общински съветник в община Смолян - Приложение №67 – МИ. 

 

След служебно събрана информация за кандидата относно неговите 

лични данни, постоянен и настоящ адрес и наличие на необходимия брой 

избиратели подкрепящи неговата регистрация се установи, че са налице 

изискванията на чл. 397, ал.1, чл. 414, ал.1, т.2 и т.3 и Решение 943-МИ от 

02.09.2019г. на ЦИК. 

 

           На основание чл. 87, ал.1, т. 14 от Изборния кодекс ОИК – Смолян 

 

РЕШИ: 

 

1. РЕГИСТРИРА Стоян Митков Ковачев с ЕГН:***********, като 

независим кандидат за общински съветник в община Смолян, за участие 

в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. 

 

2. ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение на кандидата за общински съветник в 

община Смолян в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019г. 

 

Решението 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 четвърта. 

 

На основание чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент 

относно защитата на данните) и  чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във 

връзка, Общинска избирателна комисия Смолян  

 

РЕШИ: 

 

1. Публикува Информационен лист относно обработването от ОИК-Смолян 

на лични данни, в изборите за общински съветници и за кметове, 

насрочени на 27.10.2019 г., по Приложение №1. 
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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 

 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 18:20 часа. 

 

 

  

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

СЕКРЕТАР:     

    ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 


