
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 37 - 2131 МИ 

Смолян, 02 ноември 2019 г. 
 

Днес 02 ноември 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на ОИК – 

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

 

На заседанието присъстват 13 членове:  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

Симеон Атанасов Велинов 

 

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 

 

отсъстват: Зоя Емилова Бенкова, Иван Михайлов Райков и Маргарита 

Георгиева Солакова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

1. Промени в състава на СИК на територията на община Смолян, във втори 

тур на изборите за кмет на община Смолян и кмет на с. Виево на 

03.11.2019 г. 

2. Публикуване на списък с представители на ПП „ДПС“. 

3. Регистрация на застъпник на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ“, във втори тур на изборите за кмет на кмет с.Виево насрочен 

03.11.2019 г. 

4. Заявления за заличаване на представители. 
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5. Публикуване на списък с представители на „Коалиция БСП за България“. 

По точка първа: 

 

В ОИК Смолян постъпи писмо от кмета на община Смолян с входящ 

номер № 184/01.11.2019 г. относно извършване на промени в състава на 

секционни избирателни комисии на територията на община Смолян. Към 

писмото са приложени следните документи: 

 

 Предложение от „Коалиция за България“ за промяна в състав на 

секционни избирателни комисии на територията на община Смолян; 

 Предложение от КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и 

ВМРО“ за промяна в състав на секционна избирателна комисия на 

територията на община Смолян; 

 Предложение от политическа партия „Движение за права и свободи“ за 

промяна в състав на секционна избирателна комисия на територията на 

община Смолян; 

 Предложени е политическа  партия „Воля“ за промяна в състав на 

секционни избирателни комисии на територията на община Смолян; 

 Удостоверения на ОИК - Смолян за назначени членове на СИК (за 

анулиране). 

 

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 състава на секционни 

избирателни комисии на територията на община Смолян, като на тяхно място 

назначава новопредложените членове съгласно Приложение 1. 

2. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове в 

съставите на секционни избирателни комисии на територията на община 

Смолян съгласно Приложение 1. 

3. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове в съставите на 

секционни избирателни комисии на територията на община Смолян съгласно 

Приложение 1. 

 

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 втора: 

 

В ОИК Смолян е постъпило заявление с вх. № 183/01.11.2019 г. от 

Милен Журналов, в качеството му на пълномощник, с което е представен 

списък с един представители на ПП „ДПС“ във втори тур на изборите за кмет на 
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община Смолян и кмет на с. Виево на 03.11.2019 г. Списъкът е представен на 

хартиен носител, има изискуемото от закона съдържание - посочени са три 

имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Общият брой на представителите 

не надхвърля общия брой секции в община Смолян. 

 

Списъкът на предложените представители е проверен от 

„Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия и за 

предложения представител са изпълнени изискванията на чл. 124 ал. 4 от ИК и 

Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК, поради което Общинска избирателна 

комисия Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

ДА СЕ ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинска 

избирателна комисия Смолян, един брой представител на ПП „ДПС“ във втори 

тур на изборите за кмет на община Смолян и кмет на с. Виево на 03.11.2019 г., а 

именно Герган Радостинов Кадиев при спазване на изискванията на ЗЗЛД. 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия.   

 

Гласували както следва: 

 

ЗА предложението: 10 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

По точка трета: 

 

В ОИК Смолян е постъпило заявление по Приложение № 73-МИ, с вх.№ 

182/01.11.2019 г. от пълномощник на ПП „Движение за права и свободи“, въз 

основа на което се прави искане до комисията за регистриране на нов застъпник 

– Николай Руменов Младенов, във втори тур на изборите за кмет на кмет 

с.Виево насрочен 03.11.2019 г. 

 

Към заявлението е приложена и декларация по Приложение № 75-МИ. 

  

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

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

т.18 от ИК, ОИК – Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

1. РЕГИСТРИРА 1 бр. застъпник на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ“, във втори тур на изборите за кмет на кмет с.Виево насрочен 

03.11.2019 г., а именно Николай Руменов Младенов. 

 

2. ВПИСВА регистрирания застъпник в електронния регистър на 

Общинска избирателна комисия - Смолян. 

 

3. ИЗДАВА удостоверение на регистрирания застъпник. 
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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: 

 

В ОИК - Смолян е постъпило заявление с вх. № 187/02.11.2019 г. в  от 

пълномощник на ПП „Движение за права и свободи“, въз основа на което се 

прави искане до комисията за заличаване на лицето Наталия Димитрова Шатева, 

която е била регистрирана като представител на партията. 

 

В ОИК  - Смолян е постъпило Заявление от г-н Милко Яворов 

Халваджиев с вх. № 191/02.11.2019 г., с което той изявява желание да бъде 

заличен като застъпник на ПП „Движение за права и свободи“ във тори тур на  

изборите за кмет на община Смолян и кмет на кметство с. Виево, насрочен за 03 

ноември 2019 г. 

 

В ОИК – Смолян е постъпило заявление с вх. № 192/ 02.11.2019 г. от 

Рабие Лютвиева Кьосева – пълномощник на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“, с което се прави искане за заличаване на застъпника – Димитър 

Стефанов Владимиров и представителя – Аделина Здравкова Куртинова, поради 

това че същите ще бъдат членове на секционно избирателни комисии.  

 

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

изпълнени изискванията на чл. 118 и чл. 124 от ИК, и на основание чл. 87 ал.1 

т.1 от ИК, ОИК - Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

1. ЗАЛИЧАВА лицето Наталия Димитрова Шатева от списъка с 

представителите на ПП „ДПС“.  

2. ЗАЛИЧАВА лицето Милко Яворов Халваджиев, като застъпник 

на ПП „Движение за права и свободи“ във тори тур на  изборите за кмет на 

община Смолян и кмет на кметство с. Виево, насрочен за 03 ноември 2019 г. и 

АНУЛИРА издаденото му удостоверение. 

3. ЗАЛИЧАВА лицето Димитър Стефанов Владимиров, като 

застъпник на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ във тори тур на  изборите за 

кмет на община Смолян и кмет на кметство с. Виево, насрочен за 03 ноември 

2019 г. и АНУЛИРА издаденото му удостоверение. 

4. ЗАЛИЧАВА лицето Аделина Здравкова Куртинова от списъка с 

представителите на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.  

 

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: 
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ЗА предложението: 10 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

По точка пета: 

 

В ОИК Смолян е постъпило заявление с вх. № 193/02.11.2019 г. от Рабие 

Кьосева, в качеството и на пълномощник на „Коалиция БСП за България“, с 

което е представен списък с общо 35 /тридесет и пет броя/ представители на 

партията във втори тур на изборите за кмет на община Смолян и кмет на с. 

Виево на 03.11.2019 г. на електронен носител и надлежно подписан на хартия. 

Списъкът има изискуемото от закона съдържание - посочени са три имена, ЕГН, 

номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля 

общия брой секции в община Смолян. 

 

Списъкът на предложените представители е проверен от 

„Информационно обслужване“ АД, като е установено несъответствие по 

отношение на един застъпник /грешно ЕГН/, по отношение на останалите 34 

броя представители не са установени несъответствия и за тях са изпълнени 

изискванията на чл. 124 ал. 4 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на 

ЦИК, поради което Общинска избирателна комисия Смолян 

 

Р Е Ш И: 

 

1. ДА СЕ ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК Смолян, списък с 

34 /тридесет и четири броя/ представители на „Коалиция БСП за България“ във 

втори тур на изборите за кмет на община Смолян и кмет на с. Виево на 

03.11.2019 г.  по Приложение №1 при спазване на изискванията на ЗЗЛД. 

2. ОТКАЗВА ДА ПУБЛИКУВА един брой представител на „Коалиция 

БСП за България“, а именно – Надежда Миткова Бораджиева, поради грешно 

подаден в списъка  единен граждански номер. 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му 

пред Централната избирателна комисия.  

 

Гласували както следва: 

 

ЗА предложението: 10 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 


