
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 11 - 2131 МИ 

Смолян, 24 септември 2019 г. 
 

Днес 24 септември 2019 г., 18:15 часа се проведе заседание на ОИК – 

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

 

На заседанието присъстват 11 членове:  

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Атанасов Велинов 

 

СЕКРЕТАР:  Емилиян Здравков Бакърджиев 

 

ЧЛЕНОВЕ:   

 

Златко Славчев Карамучев 

 

Малинка Минчева Кордова 

 

Василка Димитрова Гатешка 

 

Маргарита Георгиева Солакова 

 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

 

Галя Валентинова Русева 

Шинка Андреева Щинкова 

Елица Валентинова Маринова 

Андрей Емилов Петев 

 

отсъстват: Зоя Емилова Бенкова и Иван Михайлов Райков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

1. Регистрация на кандидат за кмет на Община Смолян, предложен от 

Политическа партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г. 

2. Регистрация на кандидати за кметове на кметства от Политическа партия 

„ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, 

насрочени на 27.10.2019 г.  

3. Регистрация на кандидати за общински съветници от кандидатската 

листа на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ („Демократична България – 

Обединение“, Движение 21, ЗС Александър Стамболийски, Новото 
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време) за участие в изборите за общински съветници и за кметове, 

насрочени на 27.10.2019 г. 

4. Регистрация на кандидат за кмет на Община Смолян от Местна коалиция 

НОВОТО ВРЕМЕ („Демократична България – Обединение“, Движение 

21, ЗС Александър Стамболийски, Новото време) за участие в изборите 

за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г. за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 

27.10.2019 г. 

5. Регистрация на кандидати за кметове на кметства от Местна коалиция 

НОВОТО ВРЕМЕ („Демократична България – Обединение“, Движение 

21, ЗС Александър Стамболийски, Новото време) за участие в изборите 

за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г. 

6. Регистрация на кандидати за общински съветници от кандидатската 

листа на  Политическа партия   АБВ (Алтернатива за българско 

възраждане)  за участие в изборите за общински съветници и за кметове, 

насрочени на 27.10.2019 г. 

7. Регистрация на кандидат за кмет на Община Смолян, предложен от 

Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 

27.10.2019 г. 

8. Регистрация на Медиха Салихова Заимова за независим кандидат за 

общински съветник в община Смолян, в изборите за общински 

съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г. 

9. Регистрация на Слави Алексеев Каров за независим кандидат за 

общински съветник в община Смолян, в изборите за общински 

съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г. 

10. 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. 

 

По точка първа: 

 

Постъпило е предложение от Политическа партия „ГЕРБ“, заведено с вх. 

№5/24.09.2019 г., в Регистъра на кандидатите за кмет на община Смолян в 

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

(Приложение № 63-МИ), за регистрация на  Николай Тодоров Мелемов с 

ЕГН:*********** за кандидат за кмет община Смолян.  

Към предложението са приложени: 

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

2. Пълномощно – 2 бр. 

След служебно събрана информация за кандидата относно неговите 

лични данни, постоянен и настоящ адрес се установи, че са налице изискванията 

на чл. 397, ал.1, чл. 414, ал.1, т.1 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: 
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1. РЕГИСТРИРА  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ с 

ЕГН:*********** като 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: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка втора: 

 

Постъпило е предложение (Приложение № 63-МИ), заведено с вх. 

№4/24.09.2019 г., в Регистъра на кандидатите за кметове на кметства 

(Приложение № 71-МИ) от Политическа партия „ГЕРБ“, представлявана от 

Бойко Борисов , подадено от Ефрем Велинов  – преупълномощен от Николай  

Мелемов , за регистрация на кандидати за кметове на кметства, за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г., както 

следва: 

- Захари Дамянов Соколов, с ЕГН ******** – кандидат за кмет на 

кметство с. Виево;  

- Недко Методиев Димитров, с ЕГН ******** – кандидат за кмет на 

кметство с. Влахово; 

- Милко Младенов Кисьов, с ЕГН ********– кандидат за кмет на 

кметство с. Могилица 

- Димитър Тодоров Величков, с ЕГН ********– кандидат за кмет на 

кметство с. Момчиловци ; 

- Чавдар Антимов Червенков, с ЕГН ********– кандидат за кмет на 

кметство с. Смилян; 

- Явор Севдалинов Говедаров, с ЕГН ********– кандидат за кмет на 

кметство с. Търън; 

- Васил Димов Седянков, с ЕГН ********– кандидат за кмет на 

кметство с. Широка Лъка; 

Към предложението са приложени: 

1. Заявление-декларация от кандидатите (Приложение №65 – МИ) – 7 

бр. ;  
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2. Пълномощно – 2 бр. 

От съвкупната преценка на представените по-горе документи ОИК 

Смолян, счита, че са спазени изискванията на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от ИК.  

На основание на чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, във връзка с 

Решение 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Смолян  

РЕШИ: 

1. РЕГИСТРИРА  кандидатите за кметове на кметства, издигнати от 

Политическа партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., както следва: 

 

- Захари Дамянов Соколов – кандидат за кмет на кметство с. Виево;  

- Недко Методиев Димитров – кандидат за кмет на кметство с. 

Влахово; 

- Милко Младенов Кисьов – кандидат за кмет на кметство с. Могилица; 

- Димитър Тодоров Величков – кандидат за кмет на кметство с. 

Момчиловци ; 

- Чавдар Антимов Червенков – кандидат за кмет на кметство с. 

Смилян; 

- Явор Севдалинов Говедаров – кандидат за кмет на кметство с. Търън; 

- Васил Димов Седянков - кандидат за кмет на кметство с. Широка 

Лъка. 

 

2. ДА СЕ ИЗДАДАТ удостоверения на кандидатите за кметове на 

кметства 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: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка трета: 

 

Постъпило е предложение (Приложение № 62-МИ), заведено с вх. 

№15/24.09.2019 г., в Регистъра на кандидатите за общински съветници 

(Приложение № 69-МИ) на НОВОТО ВРЕМЕ („Демократична България – 

Обединение“, Движение 21, ЗС Александър Стамболийски, Новото време), 

представлявана от Анастас Георгиев Караджов – упълномощен представител, за 
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регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Смолян, 

за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 

27.10.2019 г., а именно: 

 

1. Кирил Иванов Асенов,  ЕГН  **********  

2.   Коста Атанасов Начев,  ЕГН  **********  

3.   Сийка Кирова Карталова – Суркова , ЕГН  ********** 

4.   Валентин Венциславов Кюлхански,    ЕГН  **********  

5.   Минчо Малинов Симов ,  ЕГН  ********** 

6.   Филип Христов Топов ,  ЕГН  ********** 

7.   Сийка Георгиева Йочева , ЕГН  ********** 

8.   Радослава Ангелова Вълчанова  Кисимова , ЕГН  ********** 

9.   Таня Василева Михайлова, ЕГН  ********** 

10. Никола Асенов Хаджихристев , ЕГН  ********** 

11. Александър Кирилов Караджов,  ЕГН  **********  

12.Нина Димитрова Герджикова ,  ЕГН  ********** 

13.Мария Николаева Рускова , ЕГН  **********  

14.Андрей Илиев Андреев , ЕГН  ********** 

15.Елисавета Христова Лободова , ЕГН  ********** 

16.Димитър Илиев Пампоров, ЕГН  ********** 

17.Илия Петров Семерджиев , ЕГН  ********** 

18.Димитър Радославов Чолаков ,ЕГН  ********** 

19.Дафина Димитрова Маламова , ЕГН  ********** 

20.Валентин Цолов Цолов, ЕГН  ********** 

21.Илия Николаев Томов , ЕГН  ********** 

22.Радка Стефанова Янчева , ЕГН  ********** 

23.Димитър Венциславов Костов , ЕГН  ********** 

24.Иван Тодоров Пищалов , ЕГН  ********** 

25.Димитър Стоянов Марев , ЕГН  **********  

26.Слави Здравков Янков , ЕГН  ********** 

27.Ахмед Кадиров Крушков , ЕГН  ********** 

28.Георги Захариев Георгиев , ЕГН  ********** 

29.Анастас Георгиев Караджов , ЕГН  ********** 

 

Към предложението са приложени: 

 

1. Заявление-декларация от кандидатите (Приложение №65 – МИ) -   29 

броя;  

 

По отношение на кандидати от листата за общински съветници на 

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ („Демократична България – Обединение“, 

Движение 21, ЗС Александър Стамболийски, Новото време) са налице 

изискванията на чл. 397, ал.1, чл. 414, ал.1, т.1 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 като кандидати за общински съветници в община 

Смолян от кандидатската листа на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ 

(„Демократична България – Обединение“, Движение 21, ЗС Александър 

Стамболийски, Новото време) за участие в изборите за общински съветници и 

за кметове на 27 октомври 2019г., както следва: 
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1. Кирил Иванов Асенов,  ЕГН  **********  

2.   Коста Атанасов Начев,  ЕГН  **********  

3.   Сийка Кирова Карталова – Суркова , ЕГН  ********** 

4.   Валентин Венциславов Кюлхански,    ЕГН  **********  

5.   Минчо Малинов Симов ,  ЕГН  ********** 

6.   Филип Христов Топов ,  ЕГН  ********** 

7.   Сийка Георгиева Йочева , ЕГН  ********** 

8.   Радослава Ангелова Вълчанова  Кисимова , ЕГН  ********** 

9.   Таня Василева Михайлова, ЕГН  ********** 

10. Никола Асенов Хаджихристев , ЕГН  ********** 

11. Александър Кирилов Караджов,  ЕГН  **********  

12.Нина Димитрова Герджикова ,  ЕГН  ********** 

13.Мария Николаева Рускова , ЕГН  **********  

14.Андрей Илиев Андреев , ЕГН  ********** 

15.Елисавета Христова Лободова , ЕГН  ********** 

16.Димитър Илиев Пампоров, ЕГН  ********** 

17.Илия Петров Семерджиев , ЕГН  ********** 

18.Димитър Радославов Чолаков ,ЕГН  ********** 

19.Дафина Димитрова Маламова , ЕГН  ********** 

20.Валентин Цолов Цолов, ЕГН  ********** 

21.Илия Николаев Томов , ЕГН  ********** 

22.Радка Стефанова Янчева , ЕГН  ********** 

23.Димитър Венциславов Костов , ЕГН  ********** 

24.Иван Тодоров Пищалов , ЕГН  ********** 

25.Димитър Стоянов Марев , ЕГН  **********  

26.Слави Здравков Янков , ЕГН  ********** 

27.Ахмед Кадиров Крушков , ЕГН  ********** 

28.Георги Захариев Георгиев , ЕГН  ********** 

29.Анастас Георгиев Караджов , ЕГН  ********** 

 

2. ДА СЕ ИЗДАДАТ удостоверения на регистрираните кандидати за 

общински съветници 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: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка четвърта: 
 

Постъпило е предложение, заведено с вх. №6/24.09.2019 г., в Регистъра 

на кандидатите за кмет на община (Приложение № 70-МИ) от Местна коалиция 

НОВОТО ВРЕМЕ („Демократична България – Обединение“, Движение 21, ЗС 

Александър Стамболийски, Новото време), представлявана от Анастас Георгиев 

Караджов – упълномощен представител, за регистрация на КИРИЛ 
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ХАРАЛАМБИЕВ ХАДЖИХРИСТЕВ - кандидат за кмет на Община Смолян, 

в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г. 

Към предложението са приложени: 

1. Предложение от местната коалиция за регистрация на кандидат за 

кмет на Община Смолян  за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. (Приложение №63 – 

МИ); 

2. Заявление-декларация от кандидата (Приложение №65 – МИ) – 1 бр.;  

 

От съвкупната преценка на представените документи ОИК Смолян, 

счита, че са спазени изискванията на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от ИК.  

На основание на чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, във връзка с 

Решение 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Смолян  

РЕШИ: 

1. РЕГИСТРИРА Кирил Хараламбиев Хаджихристев с 

ЕГН:********** като кандидат за кмет на община Смолян, издигната 

от Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ („Демократична България – 

Обединение“, Движение 21, ЗС Александър Стамболийски, Новото 

време) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 

27 октомври 2019 г. 

 

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 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: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка пета: 
 

Постъпило е предложение (Приложение № 63-МИ), заведено с вх. 

№5/24.09.2019 г., в Регистъра на кандидатите за кметове на кметства 

(Приложение № 71-МИ) от Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ („Демократична 

България – Обединение“, Движение 21, ЗС Александър Стамболийски, Новото 

време), представлявана от Анастас Георгиев Караджов, упълномощен 

представител, за регистрация на кандидати за кметове на кметства за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г., както 

следва: 
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- Сийка Кирилова Карталова–Суркова, с ЕГН ********– 

кандидат за кмет на кметство с. Момчиловци; 

- Ахмед Кадиров Крушков, с ЕГН ********– кандидат за кмет на 

кметство с. Търън; 

 

Към предложението са приложени: 

1. Заявление-декларация от кандидатите (Приложение №65 – МИ) – 2 

бр. ;  

 

От съвкупната преценка на представените по-горе документи ОИК 

Смолян, счита, че са спазени изискванията на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от ИК.  

На основание на чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, във връзка с 

Решение 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Смолян  

РЕШИ: 

1. РЕГИСТРИРА  кандидатите за кметове на кметства, издигнати от 

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ („Демократична България – 

Обединение“, Движение 21, ЗС Александър Стамболийски, Новото 

време) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 

27 октомври 2019г., както следва: 

 

- Сийка Кирилова Карталова – Суркова , с ЕГН ********– кандидат 

за кмет на кметство с. Момчиловци ; 

- Ахмед Кадиров Крушков , с ЕГН ********– кандидат за кмет на 

кметство с. Търън; 

 

2. ДА СЕ ИЗДАДАТ удостоверения на кандидатите за кметове на 

кметства 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: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка шеста: 
 

Постъпило е предложение (Приложение № 62-МИ), заведено с вх. 

№16/24.09.2019 г., в Регистъра на кандидатите за общински съветници 

(Приложение № 69-МИ) на АБВ (Алтернатива за българско възраждане), 

представлявана от  Петър Георгиев Кадиев  – упълномощен представител, за 

регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Смолян за 
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участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 

27.10.2019 г., а именно: 

1. Петър Георгиев Кадиев,  ЕГН  **********  

2.   Румен Петров Бечев,  ЕГН  **********  

3.   Светла Асенова Тодорова, ЕГН  ********** 

4.   Христо Костадинов Стойков,    ЕГН  **********  

5.   Елена Анастасова Стоева,  ЕГН  ********** 

6.   Ангел Димитров Неделчев,  ЕГН  ********** 

7.   Сава Тодоров Койчев, ЕГН  ********** 

 

 

Към предложението са приложени: 

1. Заявление-декларация от кандидатите (Приложение №65 – МИ) -   7 

броя;  

2. Пълномощно – 1 бр.  

По отношение на кандидати от листата за общински съветници на АБВ 

(Алтернатива за българско възраждане) са налице изискванията на чл. 397, ал.1, 

чл. 414, ал.1, т.1 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 като кандидати за общински съветници в община 

Смолян от кандидатската листа на АБВ (Алтернатива за българско възраждане)  

за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019г., както следва: 

 

1 Петър Георгиев Кадиев,  ЕГН  **********  

2.   Румен Петров Бечев,  ЕГН  **********  

3.   Светла Асенова Тодорова, ЕГН  ********** 

4.   Христо Костадинов Стойков,    ЕГН  **********  

5.   Елена Анастасова Стоева,  ЕГН  ********** 

6.   Ангел Димитров Неделчев,  ЕГН  ********** 

7.   Сава Тодоров Койчев, ЕГН  ********** 

 

2. ДА СЕ ИЗДАДАТ удостоверения на регистрираните кандидати за 

общински съветници 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: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 
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По точка седма: 
 

Постъпило е предложение от АБВ (Алтернатива за българско 

възраждане), заведено с вх. №7/24.09.2019 г., в Регистъра на кандидатите за 

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

октомври 2019г. (Приложение № 63-МИ), за регистрация на Петър Георгиев 

Кадиев  с ЕГН:*********** за кандидат за кмет община Смолян.  

Към предложението са приложени: 

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

2. Пълномощно – 1 бр.  

След служебно събрана информация за кандидата относно неговите 

лични данни, постоянен и настоящ адрес се установи, че са налице изискванията 

на чл. 397, ал.1, чл. 414, ал.1, т.1 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  ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ с ЕГН:*********** като 

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: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка осма: 

 

Постъпило е предложение, заведено с вх. №1/18.09.2019 г., в Регистъра 

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

комитет, регистриран с Решение на ОИК №17-2131 от 13.09.2019 г., 

представляван от Златка Асенова Якубова, за регистрация на Медиха Салихова 

Заимова 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.  

Към предложението са приложени: 
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1. Заявление-декларация от кандидата (Приложение №65 – МИ) – 

1 бр.;  

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  Медиха Салихова Заимова 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: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка девета: 
 

Постъпило е предложение, заведено с вх. №10/23.09.2019 г., в Регистъра 

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

комитет, регистриран с Решение на ОИК №12-2131 от 11.09.2019 г., 

представляван от Светла Асенова Халваджиева , за регистрация на Слави 

Алексеев Каров 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.  

Към предложението са приложени: 

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

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 
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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  Слави  Алексеев Каров 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: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка десета: 
 

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

Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Смолян и Резултатите от 

жребия, проведен от ОИК 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. 

Р Е Ш И : 

             Определя поредните номера, на партиите, коалициите, местните 

коалиции и независимите кандидати от ОИК в диспутите по регионалните радио 

и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г. в 

Община Смолян, както следва: 

  

ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ и НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ НОМЕР 

ВОЛЯ 1 

ПП АТАКА 2 

РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ 3 

БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ 4 

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 5 
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БСП  ЗА БЪЛГАРИЯ 6 

ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ – НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ 7 

СЛАВИ АЛЕКСЕЕВ КАРОВ – НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ 8 

МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ – НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ 9 

АННА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА – НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ 10 

НОВОТО ВРЕМЕ 11 

ПЕНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА – НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ 12 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 13 

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ – НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ 14 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ 15 

ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА 16 

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 17 

МЕДИХА САЛИХОВА ЗАИМОВА – НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ 18 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ 19 

ПП ГЕРБ 20 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС 21 

СТОЯН МИТКОВ КОВАЧЕВ – НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ 22 

 

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: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 18:35 часа. 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

СЕКРЕТАР:      

ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 


