
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 1- 2131 МИ 

Смолян, 05 септември 2019 г. 
 

Днес 05 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 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Михайлов Райков 

ЧЛЕНОВЕ:   Златко Славчев Карамучев 

  Малинка Минчева Кордова 

  Василка Димитрова Гатешка 

  Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

  Шинка Андреева Щинкова 

  Андрей Емилов Петев 

Елица Валентинова Маринова 

 

 

отсъстват: Емилиян Здравков Бакърджиев, Маргарита Георгиева 

Солакова, Галя Валентинова Русева. 

 

Председателят на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

 

1. Определяне член на ОИК, който да се подписва на мястото на 

секретаря в случая на чл. 85, ал. 9 изр. 2 от Изборния кодекс. 

2. Определяне на начина и мястото на обявяването, както и  

номерацията на решенията на ОИК - Смолян при произвеждане на 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 

г. Определяне на реда за свикване на заседанията и начин на 

приемане на решенията на ОИК – Смолян. 

3. Маркиране на печата на Общинската избирателна комисия Смолян. 

4. Назначаване на граждански договор на специалист-експерт към 

ОИК за периода от назначаването на ОИК до 7 дни включително от 

обявяване на изборния резултат. 

5. Заявление за регистрация на инициативен комитет за издигане на 

кандидатура на независим кандидат за кмет на Община Смолян в 
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изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 

27.10.2019 г. 

 

По точка първа. 

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 85, ал. 9, изр. 2 от Изборния кодекс 

ОИК - СМОЛЯН,  

   

Р Е Ш И: 

   

1. Определя Елица Валентинова Маринова – член на ОИК – Смолян, 

която да подписва секретаря на комисията в хипотезата на чл. 85, ал. 9, изр. 2 от 

Изборния кодекс. 

 

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 

 

 

По точка втора.   
 

На основание чл. 87, ал.2 от Изборния кодекс Общинската избирателна 

комисия 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Взетите от ОИК – Смолян решения при произвеждане на изборите 

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

последователна номерация с арабски цифри, като след съответната арабска 

цифра се поставя тире и се добавя цифрата 2131 /номер на избирателния район/ 

и съкращението МИ (Местни избори). 

2. Взетите от ОИК - Смолян решения се обявяват незабавно след 

приемането им, чрез поставяне на информационното табло на ОИК – Смолян, 

намиращо се пред стая № 211, в сградата на Общинска администрация – 

Смолян, с административен адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 12 и чрез 

публикуване на интернет страницата на ОИК - Смолян. Възлага на секретаря на 

ОИК да организира незабавното публикуване на решенията на интернет 

страницата на комисията. 

3. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват 

датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от 

двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. 

Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от 

поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на 

комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се 

подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции. 
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4. Членовете на ОИК - Смолян се уведомяват за датата и часа 

на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на 

интернет страницата на комисията и се поставя на общодостъпно място, 

определено в предходната точка 2. При необходимост от спешно свикване на 

заседание на Комисията, дежурният за деня член е длъжен да уведоми 

незабавно всички останали членове на Комисията. 

5. Да бъде изготвен ежеседмичен график от страна на членовете на 

ОИК Смолян, които да обезпечава непрекъснатото присъствие или дежурство 

на поне един член на ОИК от 09.00 до 17.00 часа в помещението, където 

заседава Комисията. 

6. Заседанията на ОИК се свикват от нейния председател или по 

искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията 

на ОИК се свикват от определен от него заместник-председател. 

7. Заседанията на ОИК са законни, когато на тях присъстват повече 

от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на 

комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател. 

8. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не 

се допуска гласуване „въздържал се“. 

9. За заседанията на ОИК се съставя протокол, който се подписва от 

председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията. 

10. Общинската избирателна комисия приема решенията си с 

мнозинство две трети от присъстващите членове. 

 

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 

 

 

По точка трета. 

 

На основание чл. 79 от Изборния кодекс и Решение № 618-

МИ/15.08.2019 г. на ЦИК,  ОИК - Смолян  

 

РЕШИ 

 

1. Печатът на ОИК - Смолян е кръгъл с един пръстен. Във 

вътрешния кръг се изписва текстът „ОИК СМОЛЯН 67653“. В пръстена 

се изписва текстът „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019“. 

2. ОИК – Смолян има 1 (един) брой печат. 

3. В първото заседание след получаване на изработените печати 

Симеон Велинов – председател на ОИК и Анастасия Караманолева - 

Пенева - член на ОИК, да извършат маркиране на печата на ОИК 

Смолян, с който да се подпечатват документите и изборните книжа във 

връзка с произвеждане изборите за общински съветници и кметове на 

27.10.2019г. За маркирането да се състави протокол, подписан от 

членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от 

маркирания печат. 
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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 

 

По точка четвърта. 

 

 На основание чл. 78 от Изборния кодекс и Решение № 616-

МИ/15.08.2019 г. на ЦИК,  ОИК - Смолян 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. С цел подпомагане дейността на Общинска избирателна комисия – 

Смолян при изпълнение на правомощията и задълженията и по чл. 78 от 

Изборния кодекс, определя един специалист - експерт към ОИК, които ще 

подпомага дейността на комисията, а именно: осигурява и подпомага 

цялостната техническа работа, осигурява техническа поддръжка на интернет 

страницата на комисията, отговаря за архивиране на заседанията на комисията и 

за своевременното обявяване актовете на комисията по реда на Изборния 

кодекс, подпомага изработването и публикуването на решенията и протоколите 

на ОИК, както и своевременния обмен на тези актове и всички други 

необходими данни по електронен път с информационния масив на Централната 

избирателна комисия.  

2. Определя специалист по т. 1, както следва:  

- Тодор Василев Тодоров. 

  

3. Срокът на договора следва да бъде за периода от назначаването на 

ОИК до 7 дни включително от обявяване на изборния резултат.  

4. Възнаграждението по договора е в размер на 780 лева месечно.  

5. Заверено копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на 

община  Смолян за сключване на граждански договор с определеното в т. 2 

лице. 

 

 

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 
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По точка пета. 

 

В ОИК- Смолян е постъпило Заявление с вх. № 1/04.09.2019 г. от инициативен 

комитет в състав – Искрен Весков Кошничаров с ЕГН ***********, с постоянен 

адрес гр. Смолян, ул. „Острица“ №24, ет.4, ап.15, Минчо Асенов Чакалов с ЕГН 

***********, с постоянен адрес гр. Смолян, ул. „Христо Смирненски“ №5, и 

Красимир Минчев Бандев с ЕГН ***********, с постоянен адрес гр. Смолян, ул. 

„Маестро Георги Атанасов“ №29, за издигане на независим кандидат за кмет на 

Община Смолян – МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ, при произвеждане на 

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

Заявлението е заведено под № 1 на 04.09.2019г. в регистъра на ОИК - Смолян за 

инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  

Към заявлението по приложение №53-МИ са приложени:  

- Протокол за учредяване на инициативен комитет от 26.08.2019 г.,  

- 3 бр. нотариално заверени образци от подписите на лицата участващи в 

инициативния комитет,  

- 3 броя декларации по чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 във връзка с чл. 396 и чл.3, 

ал.3 от Изборния кодекс;  

- Удостоверение за банкова сметка с изх. № 28399/02.09.2019 г. от ОББ 

АД. 

След преглед на предоставените документи ОИК – Смолян установи, че са 

налице изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-

МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за 

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

Предвид гореизложеното и на основание чл.87 ал.1, т.13 и чл.154, ал.1 от 

Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия -Смолян 

РЕШИ: 

1. РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на МИРОСЛАВ СЪБЕВ 

ФИСИНСКИ за независим кандидат за кмет на Община Смолян в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, в състав: 

1. Искрен Весков Кошничаров с ЕГН ***********, с постоянен адрес гр. 

Смолян, ул. „Острица“ №24, ет.4, ап.15. 

2. Минчо Асенов Чакалов с ЕГН ***********, с постоянен адрес гр. Смолян, ул. 

„Христо Смирненски“ №5, 

3. Красимир Минчев Бандев с ЕГН ***********, с постоянен адрес гр. Смолян, 

ул. „Маестро Георги Атанасов“ №29. 

 

2. Инициативният комитет се представлява от Искрен Весков Кошничаров. 

 

3. Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет. 
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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 18:30 часа. 

  

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

ЗА СЕКРЕТАРЯ:    

     ЕЛИЦА МАРИНОВА 

 
 


