
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 22 - 2131 МИ 

Смолян, 21 октомври 2019 г. 
 

Днес 21 октомври 2019 г., 17:00 часа се проведе заседание на ОИК – 

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

 

На заседанието присъстват 11 членове:  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

Симеон Атанасов Велинов 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

Иван Михайлов Райков 

 

СЕКРЕТАР:  Емилиян Здравков Бакърджиев 

 

ЧЛЕНОВЕ:   

 

Малинка Минчева Кордова 

 

Василка Димитрова Гатешка 

 

Маргарита Георгиева Солакова 

 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

 

Галя Валентинова Русева 

 

Станислав Анастасов Карагяуров 

Елица Валентинова Маринова 

Андрей Емилов Петев 

 

отсъстват: Зоя Емилова Бенкова и Златко Славчев Карамучев. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

1. Регистрация на застъпници на Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ” за 

участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 

октомври 2019 г. 
2. Регистрация на застъпници на инициативен комитет за издигане на 

Медиха Заимова за общински съветник за участие в изборите за 

общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. 
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3. Промени в състави на СИК на територията на община Смолян, в 

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

кметства на територията на община Смолян на 27.10.2019 г. 
 

По точка първа: 

Постъпило е Предложение от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ”, 

подписано от Анастас Георгиев Караджов представител на Местна коалиция 

„НОВОТО ВРЕМЕ”, (Приложение № 73 МИ  от изборните книжа ), с посочени 

имена, единен граждански номер, заведено под № 1/18.10.2019г. в Регистъра на 

заявени за регистрация застъпници в изборите за общински съветници и 

кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.  

Към заявлението са приложени: 

 Списък с имената и ЕГН на 53 бр. застъпници – на хартия и 1 екземпляр 

на технически носител в EXCEL формат. 

 Декларации-приложения № 75-МИ от изборните книжа. 

 Списък с корекции към първоначално приложения списък подаден по 

електронна поща на 18.10.2019 г. 

 След извършена справка в информационния панел на „Информационно 

обслужване“ АД се констатира, че не са установени несъответствия и за 

предложените лица са спазени изискванията на закона, броят на застъпниците 

да не превишава броят на избирателните секции в съответния изборен район 21 

31 - Смолян и едно лице да бъде застъпник само на една кандидатска листа. 

За предложените застъпници е изпълнено изискването на чл.118 от ИК и 

Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същите следва да бъдат 

регистрирани. 

 Предвид изложеното и след като ОИК-Смолян констатира, че са 

изпълнени изискванията на чл.117 и 118 от ИК, и на основание чл.87 ал.1 т.18 от 

ИК, ОИК - Смолян 

Р Е Ш И : 

1. РЕГИСТРИРА 53 бр. застъпници на Местна коалиция „НОВОТО 

ВРЕМЕ” за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 

27 октомври 2019 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение. 

2. ВПИСВА регистрираните застъпници в електронния регистър на 

Общинска избирателна комисия - Смолян. 

3. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му 

пред Централната избирателна комисия.  

Гласували както следва: 

http://www.cik.bg/f/r681
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ЗА предложението: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка втора: 

Постъпило е Предложение от инициативен комитет за издигане на 

Медиха Заимова за общински съветник, подписано от представляващия 

инициативния комитет Златка Асенова Якубова, (Приложение № 73 МИ  от 

изборните книжа ), с посочени имена, единен граждански номер, заведено под 

№ 2/18.10.2019г. в Регистъра на заявени за регистрация застъпници в изборите 

за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.  

Към заявлението са приложени: 

 списък с имената и ЕГН на 31 бр. застъпници – на хартия и 1 екземпляр 

на технически носител в EXCEL формат; 

 декларации-приложения № 75-МИ от изборните книжа; 

 списък с корекции към първоначално приложения списък подаден по 

електронна поща на 18.10.2019 г. 

 

След извършена справка в информационния панел на „Информационно 

обслужване“ АД се констатира, че не са установени несъответствия и за 

предложените лица са спазени изискванията на закона, броят на застъпниците 

да не превишава броят на избирателните секции в съответния изборен район 21 

31 - Смолян и едно лице да бъде застъпник само на една кандидатска листа. 

За предложените застъпници е изпълнено изискванието на чл.118 от ИК 

и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същите следва да бъдат 

регистрирани. 

 Предвид изложеното и след като ОИК-Смолян констатира, че са 

изпълнени изискванията на чл.117 и 118 от ИК, и на основание чл.87 ал.1 т.18 от 

ИК, ОИК - Смолян 

Р Е Ш И : 

1. РЕГИСТРИРА 31 бр. застъпници на инициативен комитет за 

издигане на Медиха Заимова за общински съветник за участие в 

изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 

октомври 2019 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение. 

2. ВПИСВА регистрираните застъпници в електронния регистър на 

Общинска избирателна комисия - Смолян. 

3. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му 

пред Централната избирателна комисия.  

Гласували както следва: 

 

http://www.cik.bg/f/r681
http://www.cik.bg/f/r681
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ЗА предложението: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка трета: 

 

Във връзка с постъпили писма от кмета на община Смолян с вх. № 

96/21.10.2019 г.,вх. № 97/21.10.2019 г. и вх. № 98/21.10.2019 г.  относно 

предложения за промяна в съставите на секционни избирателни комисии на 

територията на община Смолян. Към писмата са приложени: 

 Предложения от ПП ВОЛЯ за промяна в съставите на СИК № 213100082, 

СИК № 213100008  и СИК № 213100068;   

 Предложение от ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК № 213100069;   

 Предложения от КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ за 

промяна в съставите на СИК № 213100043, СИК № 213100049 и СИК № 

213100051; 

 Заявления за оттегляне на член от СИК;  

 Удостоверения за назначаване член в СИК. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89, ал. 1, чл. 91, 

ал. 11 от Изборния кодекс, ОИК – Смолян  

Р Е Ш И: 

1. Освобождава  назначените членове в съставите на СИК на територията 

на община Смолян, като на тяхно място назначава новопредложените 

членове съгласно Приложение 1. 

2. Анулира издадените удостоверения на освободените  членове  в състава 

на СИК. 

3. Да се издадат удостоверение на новоназначените членове  на СИК. 

 

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 18:00 часа. 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

СЕКРЕТАР:      

ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 


