
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 3- 2131 МИ 

Смолян, 11 септември 2019 г. 
 

Днес 11 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:   

 

Малинка Минчева Кордова 

  Маргарита Георгиева Солакова 

 

  Василка Димитрова Гатешка 

  Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

  Шинка Андреева Щинкова 

  Елица Валентинова Маринова  

Галя Валентинова Русева 

 

отсъстват: Андрей Емилов Петев и Златко Славчев Карамучев. 

 

Председателят на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

 

1. Заявление за регистрация на инициативен комитет за издигане на 

кандидатура на независим кандидат за общински съветник в 

общински съвет Смолян, в изборите за общински съветници и за 

кметове, насрочени на 27.10.2019 г. 

2. Заявление за регистрация на инициативен комитет за издигане на 

кандидатура на независим кандидат за общински съветник в 

общински съвет Смолян, в изборите за общински съветници и за 

кметове, насрочени на 27.10.2019 г. 

3. Заявление за регистрация на инициативен комитет за издигане на 

кандидатура на независим кандидат за общински съветник в 

общински съвет Смолян, в изборите за общински съветници и за 

кметове, насрочени на 27.10.2019 г. 
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4. Заявление за регистрация на инициативен комитет за издигане на 

кандидатура на независим кандидат за общински съветник в 

общински съвет Смолян, в изборите за общински съветници и за 

кметове, насрочени на 27.10.2019 г. 

5. Регистрация на партия ВОЛЯ за участие в изборите  за общински 

съветници и за кметове на 27.10.2019 г в община Смолян. 

6. Формиране на единните номера на избирателните секции и 

определянето на броя на членовете на СИК на територията на 

община Смолян – 2131 МИ в изборите за общински съветници и за 

кметове, насрочени за 27.10.2019 г. 

7. 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. 

По точка първа. 

 

В ОИК- Смолян е постъпило Заявление с вх. № 3/10.09.2019 г. от инициативен 

комитет в състав: Росица Асенова Карова с ЕГН ***********, с постоянен 

адрес: гр. Смолян, ул. „Хаджи Хр. Попгеоргиев“ №18, Асен Александров Шехов 

с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. „Кокиче“ №4 и Радка 

Асенова Карова с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. „Хаджи 

Хр. Попгеоргиев“ №18, за издигане на независим кандидат за общински 

съветник в общински съвет Смолян – АННА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА, 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 10.09.2019 г.;  

- Удостоверение за банкова сметка от 09.09.2019 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 АННА ВЕСЕЛИНОВА 

КОЛЕВА за независим кандидат за общински съветник на Община Смолян в 

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

състав: 

- Росица Асенова Карова с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. 

„Хаджи Хр. Попгеоргиев“ №18;  
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- Асен Александров Шехов с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. 

Смолян, ул. „Кокиче“ №4; 

- Радка Асенова Карова с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. 

„Хаджи Хр. Попгеоргиев“ №18. 

 

2. Инициативният комитет се представлява от Росица Асенова Карова. 

 

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 втора.   
 

В ОИК - Смолян е постъпило Заявление с вх. № 4/10.09.2019 г. от 

инициативен комитет в състав: Красимира Събева Минчева с ЕГН ***********, 

с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. „Соколица“ №50, Милена Иванова Пенчева с 

ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. „Спартак“ №10 и Славей 

Фиданов Филизов с ЕГН ***********, с постоянен адрес: с. Смилян, ул. 

„Морава“ №26, за издигане на независим кандидат за общински съветник в 

общински съвет Смолян – СТОЯН МИТКОВ КОВАЧЕВ, 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 10.09.2019 г.;  

- Удостоверение за банкова сметка от 09.09.2019 г. от Банка ДСК ЕАД. 

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 СТОЯН МИТКОВ 

КОВАЧЕВ за независим кандидат за общински съветник на Община Смолян в 

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

състав: 
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- Красимира Събева Минчева с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. 

Смолян, ул. „Соколица“ №50; 

- Милена Иванова Пенчева с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. Смолян, 

ул. „Спартак“ №10; 

- Славей Фиданов Филизов с ЕГН ***********, с постоянен адрес: с. Смилян, 

ул. „Морава“ №262.  

 

2. Инициативният комитет се представлява от Красимира Събева Минчева. 

 

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. 

 

В ОИК- Смолян е постъпило Заявление с вх. № 5/10.09.2019 г. от 

инициативен комитет в състав: Светла Асенова Халваджиева с ЕГН 

***********, с постоянен адрес:с. Търън, обл. Смолян, Красимир Стойчев 

Кьосев с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. „Кирил и 

Методий“ №11 и Милен Минков Иванов с ЕГН ***********, с постоянен адрес: 

гр. Смолян, ул. „Острица“ №20, за издигане на независим кандидат за общински 

съветник в общински съвет Смолян – СЛАВИ АЛЕКСЕЕВ КАРОВ, 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 10.09.2019 г.;  

- Удостоверение за банкова сметка от 09.09.2019 г. от Банка ДСК- 

ЕАД. 

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. 
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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 СЛАВИ 

АЛЕКСЕЕВ КАРОВ за независим кандидат за общински съветник на Община 

Смолян в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 

година, в състав: 

- Светла Асенова Халваджиева с ЕГН ***********, с постоянен адрес:с. 

Търън, обл. Смолян; 

- Красимир Стойчев Кьосев с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. 

Смолян, ул. „Кирил и Методий“ №11; 

- Милен Минков Иванов с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. 

Смолян, ул. „Острица“ №202.  

 

2.Инициативният комитет се представлява от Светла Асенова 

Халваджиева 

 

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 четвърта. 

 

В ОИК- Смолян е постъпило Заявление с вх. № 6/11.09.2019 г. от инициативен 

комитет в състав: Кузман Иванов Читанов с ЕГН ***********, с постоянен 

адрес: гр. Смолян, ул. Родопи №56А, Кристиян Росенов Сариев с ЕГН 

***********, с постоянен адрес: с. Смилян, ул. Здравец №10, Албена Ангелова 

Ковачева-Говедарова с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. 

„Хаджи Христо Попгеоргиев“ №22, вх.б, ап.3, за издигане на независим 

кандидат за общински съветник в общински съвет Смолян – ГЕОРГИ 

АТАНАСОВ АТАНАСОВ, 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 11.09.2019 г.;  

- Удостоверение за банкова сметка от 09.09.2019 г. от банка ДСК-ЕАД. 

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

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

АТАНАСОВ за независим кандидат за общински съветник на Община Смолян в 

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

състав: 

- Кузман Иванов Читанов с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. Смолян, 

ул. Родопи №56А; 

- Кристиян Росенов Сариев с ЕГН ***********, с постоянен адрес: с. Смилян, 

ул. Здравец №10; 

- Албена Ангелова Ковачева-Говедарова с ЕГН ***********, с постоянен адрес: 

гр. Смолян, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев“ №22, вх.б, ап.3. 

 

2.Инициативният комитет се представлява от Кузман Иванов Читанов. 

 

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 пета 

 

      Постъпило е заявление за регистрация от партия ВОЛЯ с вх. №1/11.09.2019 

г., подписано от Росен Антимов Багрянов, в качеството му на упълномощен 

представител на партията, заведено под №1/ 11.09.2019 г. в регистъра на 

партиите на ОИК за участие в изборите за общински съветници в Община 

Смолян на 27 октомври 2019 г. 

      Към заявлението са приложени:   Пълномощни – 2 бр.; 

      Наименованието на партията за изписване в бюлетината е съгласно Решение 

№963- МИ/05 септември 2019 на ЦИК за регистрацията, а именно: ВОЛЯ. 

       Налице са изискванията на чл.147 от Изборния кодекс и решение № 936-

МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции в ОИК за участие 

в изборите за  общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 за 

регистрация на партия ВОЛЯ за участие в изборите за общински съветници. 
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       Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.12 във връзка с 

чл.147, ал.6 и от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Смолян, 

 

 

Р Е Ш И: 

 

РЕГИСТРИРА партия ВОЛЯ за участие в изборите за общински съветници в 

Община Смолян на 27 октомври 2019 г. 

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: партия  ВОЛЯ. 

 

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 шеста 

 

    Формира и утвърждава единни номера на избирателните секции на 

територията на община Смолян и броя членове на всяка СИК, съобразно 

Приложение №1. 

   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. 

ЗА предложението: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка седма  

 

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 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 
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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:  

 - Димитър Томиславов Томов. 

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. 

ЗА предложението: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 18:40 часа. 

  

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

ЗА СЕКРЕТАРЯ:    

        ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 

 
 


