
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 2- 2131 МИ 

Смолян, 09 септември 2019 г. 
 

Днес 09 септември 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: Зоя Емилова Бенкова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Михайлов Райков 

СЕКРЕТАР:  Емилиян Здравков Бакърджиев 

 

ЧЛЕНОВЕ:   

 

Златко Славчев Карамучев 

  Малинка Минчева Кордова 

  Василка Димитрова Гатешка 

  Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

  Шинка Андреева Щинкова 

  Елица Валентинова Маринова  

Галя Валентинова Русева 

 

отсъстват: Маргарита Георгиева Солакова и Андрей Емилов Петев 

 

Председателят на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

 

1. Заявление за регистрация на местна коалиция КРОС за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на община Смолян, 

насрочени на 27.10.2019 г. 

2. Заявление за регистрация на инициативен комитет за издигане на 

кандидатура на независим кандидат за общински съветник на 

Община Смолян в изборите за общински съветници и за кметове, 

насрочени на 27.10.2019 г. 

3. Oпределяне брой членове на СИК в 2131 МИ в изборите за 

общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г. 

4. Назначаване на граждански договор на технически сътрудник към 

ОИК за периода от вземане на настоящото решение до 7 дни 

включително от обявяване на изборния резултат. 
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По точка първа. 

 

В ОИК Смолян са постъпили три броя заявления за регистрация по Приложение 

45-МИ от местна коалиция КРОС за регистрация за участие в изборите за 

общински съветници, кмет на община Смолян и кметове на кметства на 

територията на община Смолян, насрочени на 27.10.2019 г., както следва: 

- заявление с вх. № 1/06.09.2019 г. за регистрация на местна коалиция КРОС за 

участие в изборите за общински съветници в общински съвет Смолян; 

- заявление вх. № 2/06.09.2019 г. за регистрация на местна коалиция КРОС за 

участие в изборите за кмет на община Смолян; 

- заявление вх. № 3/06.09.2019 г. за регистрация на местна коалиция КРОС за 

участие в изборите за кметове на кметства на територията на община Смолян. 

Местната коалиция КРОС е учредена с Решение за създаване на местна 

коалиция от 05.09.2019 г. за участие в местни избори 2019 г. за общински 

съветници в Общински съвет Смолян, кмет на община Смолян и кметове на 

кметства на територията на община Смолян, от следните политически партии: 

- Политическа партия „Земеделски съюз“ Александър Стамболийски, 

представлявана от Спас Янев Панчев; 

- Политическа партия „Движение 21“, представлявана от Татяна Дончева 

Тотева. 

Към трите заявления по приложение №45-МИ са приложени:  

- Решение за създаване на местна коалиция от 05.09.2019 г.;  

- 1 бр. нотариално заверен образец от подпис на представляващия 

местната коалиция от 05.09.2019 г.;  

- 1 бр. нотариално заверен образец от валиден печат на местна коалиция 

КРОС от 05.09.2019 г.; 

- Пълномощно №63/28.08.2019 г. от ПП „Земеделски съюз“ Александър 

Стамболийски и пълномощно  от 03.09.2019 г. от ПП „Движение 21“;  

- Заявление за определяне на лице, отговорно за приходи, разходи и 

счетоводна отчетност на КРОС; 

- Справка за банкова сметка на ПП „Земеделски съюз“ Александър 

Стамболийски от 05.09.2019 г. от банка ДСК ЕАД. 

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

налице изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс за регистрация на местна 

коалиция КРОС за участие в изборите за общински съветници, кмет на община 

Смолян и кметове на кметства на територията на община Смолян на 27 

октомври 2019 г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.87 ал.1, т.13 и чл.148, ал.6 от 

Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Смолян 

 

РЕШИ: 

 

1. РЕГИСТРИРА местна коалиция КРОС за участие в изборите за 

общински съветници, кмет на община Смолян и кметове на кметства на 

територията на община Смолян на 27 октомври 2019 година. 

 

2. Наименованието на местната коалиция за отпечатване на бюлетината е КРОС. 

 

3. Местната коалиция се представлява от Анастас Георгиев Караджов. 

 

4. Издава удостоверение за регистрация на местна коалиция КРОС. 
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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: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка втора.   
 

В ОИК- Смолян е постъпило Заявление с вх. № 2/09.09.2019 г. от 

инициативен комитет в състав – Евдокия Сергеева Волевска с ЕГН 

***********, с постоянен адрес гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ №5, Таня 

Димитрова Ковачева с ЕГН ***********, с постоянен адрес гр. Смолян, ул. 

„Атанас Беров“ №5, бл.Б4 и Румяна Емилова Минчева с ЕГН ***********, с 

постоянен адрес гр. Смолян, ул. „Цар Симеон“ №101, за издигане на независим 

кандидат за общински съветник в общински съвет Смолян – ЕВГЕНИЙ 

ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ, при произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Заявлението е заведено под № 2 

на 09.09.2019 г. 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 относно решение за учредяване на инициативен комитет 

за издигане на независим кандидат за общински съветници в Общински съвет 

Смолян от 01.09.2019 г.;  

- 3 бр. нотариално заверени образци от подписите на членовете на 

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 от 09.09.2019 г.;  

- Удостоверение за банкова сметка от 02.09.2019 г. от ЦКБ 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 ЕВГЕНИЙ 

ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ за независим кандидат за общински съветник на 

Община Смолян в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 година, в състав: 

1.1. Евдокия Сергеева Волевска с ЕГН ***********, с постоянен адрес 

гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ №5; 

1.2. Таня Димитрова Ковачева с ЕГН ***********, с постоянен адрес гр. 

Смолян, ул. „Атанас Беров“ №5, бл.Б4; 

1.3. Румяна Емилова Минчева с ЕГН ***********, с постоянен адрес гр. 

Смолян, ул. „Цар Симеон“ №101. 



 4 
 

2. Инициативният комитет се представлява от Евдокия Сергеева 

Волевска. 

 

3. Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет. 

 

 

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: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

По точка трета. 

 

Във връзка с провеждането на консултации съгласно чл.91 ИК, относно състав 

на СИК в 2131 МИ, при провеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове, насрочени на 27.10.2019 г., на основание чл.87,ал.1, във връзка с чл.92 

ал.4 ИК, ОИК Смолян, 

 

РЕШИ: 

 

Определя брой на членове на СИК в 2131 МИ, както следва: 

 

- за секция до 100 избиратели включително , както и секции в  лечебни 

заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги , както  и подвижна СИК- 5 членове; 

 

- за секция от 101 избиратели до 500 включително - 7 членове; 

 

- за секция с над 500 избиратели - 9 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: 11 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 
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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 технически сътрудник 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 технически сътрудник по т. 1, както следва:  

- Мария Петрова Барганова.  

3. Срокът на договора следва да бъде за периода от вземане на настоящото 

решение до 7 дни включително от обявяване на изборния резултат 

4. Възнаграждението по договора е в размер на 560 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. 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 18:30 часа. 

  

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

ЗА СЕКРЕТАРЯ:    

    ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 

 
 


