
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 15 - 2131 МИ 

Смолян, 01 октомври 2019 г. 
 

 
Днес 01 октомври 2019 г., 17:00 часа се проведе заседание на ОИК – 

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

 

На заседанието присъстват 12 членове:  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

Симеон Атанасов Велинов 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Зоя Емилова Бенкова 

Иван Михайлов Райков 

 

СЕКРЕТАР:  Емилиян Здравков Бакърджиев 

 

ЧЛЕНОВЕ:   

 

Златко Славчев Карамучев 

 

Малинка Минчева Кордова 

 

Василка Димитрова Гатешка 

 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

 

Галя Валентинова Русева 

 

Станислав Анастасов Карагяуров 

Елица Валентинова Маринова 

Андрей Емилов Петев 

 

отсъства: Маргарита Георгиева Солакова. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

1. Заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за 

общински съветници в община Смолян, предложен от партия  
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ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г. 

 

По точка първа: 

 

В Общинска избирателна комисия Смолян е постъпило Писмо с 

изх.№МИ-15-599/ 01.10.2019 г. от Централна избирателна комисия, към което е 

приложен списък с резултатите от извършена проверка в ГД „ГРАО“ МРРБ, в 

изпълнение на Решение № 966-МИ/05.09.2019 г., изменено с Решение № 1099-

МИ/13.09.2019 г., на кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за 

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

27.10.2019 г. 

 

Видно от приложения към писмото списък, лицето Севдалин Батинков 

Шкодров,  регистрирана като кандидат за общински съветник под № 108 в 

кандидатската листа за общински съветници в община Смолян, предложен от 

партия ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ и регистрирана с Решение № 58 - 

2131 МИ от 24.09.2019 г. на ОИК Смолян е без настоящ адрес в страната.  

 

След служебно извършена справка в отдел ГРАО на община Смолян се 

установи, че постоянният адрес на Севдалин Батинков Шкодров от 2009 г. е на 

територията на община Смолян, но настоящият му адрес е на територията на 

община Смолян от 27 май  2019 г., тоест месец след 26 април 2019 г., като 

преди 27 май 2019 г. лицето е регистрирано по настоящ адрес в Република 

Сърбия. 

 

От гореизложеното може да се направи обосновано заключение, че 

лицето не е живяло най-малко през последните шест месеца в съответното 

населено място по смисъла на чл. 397, ал. 1 от ИК. 

 

Установяването на горепосочените обстоятелства е извършено след 

изтичане на срока, посочен в чл. 417, ал. 4 от ИК, предвид на което и 

предложилата го политическа партия няма законово основание да предложи за 

регистриране друг кандидат за общински съветник на мястото на г-н Шкодров. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 15 във връзка с 

чл. 397, ал. 1 и чл. 417, ал. 4 от Изборния кодекс и  Решение № 943-

МИ/02.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Смолян, 

 

РЕШИ: 

 

1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Севдалин Батинков Шкодров с ЕГН: 

……….,  като кандидат за общински съветник под № 108 в кандидатската листа 

за общински съветници в община Смолян, предложен от партия ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, 

насрочени за 27.10.2019 г. 

2. АНУЛИРА издаденото Удостоверение за регистрация на кандидата за 

общински съветник. 

3. Позицията на заличения кандидат остава празна и следващите кандидати 

в листата не следва да бъдат пренареждани, като при отпечатване на списъка на 
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кандидатите за общински съветници по кандидатски листи за 

информационното табло на мястото на заличения кандидат се отпечатва 

„заличен“. 

 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 17:30 часа. 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

СЕКРЕТАР:      

ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 


