
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 4- 2131 МИ 

Смолян, 13 септември 2019 г. 
 

Днес 13 септември 2019 г., 17:00 часа се проведе заседание на ОИК – 

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

 

На заседанието присъстват 12 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 

 

Маргарита Георгиева Солакова 

 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

 

Галя Валентинова Русева 

Елица Валентинова Маринова 

Андрей Емилов Петев 

 

   

 

отсъства: Шинка Андреева Щинкова. 

 

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. 
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3. Регистрация на политическа партия ГЕРБ за участие в изборите  за 

общински съветници, кмет на община Смолян и кметове на кметства 

на територията на община Смолян на 27.10.2019 г в община Смолян. 

4. Регистрация на  партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за 

участие в изборите  за общински съветници, кмет на община Смолян 

и кметове на кметства на територията на община Смолян на 

27.10.2019 г в община Смолян. 

5. Регистрация на  политическа партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите  за общински 

съветници и кмет на община Смолян на 27.10.2019 г. в община 

Смолян. 

6. Регистрация на  ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в изборите  за общински 

съветници в община Смолян на 27.10.2019 г. в община Смолян. 

7. Регистрация на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за 

участие в изборите  за общински съветници, кмет на община Смолян 

и кметове на кметства на територията на община Смолян на 

27.10.2019 г в община Смолян. 

8. Регистрация на политическа партия  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ“ за участие в изборите  за общински съветници, кмет на 

община Смолян и кметове на кметства на територията на община 

Смолян на 27.10.2019 г в община Смолян. 

9. Регистрация на политическа партия  „ВМРО - БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите  за общински 

съветници, кмет на община Смолян и кметове на кметства на 

територията на община Смолян на 27.10.2019 г. в община Смолян. 

10. Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в 

изборите  за общински съветници, кмет на община Смолян и 

кметове на кметства на територията на община Смолян на 

27.10.2019 г в община Смолян. 

11. Заявление за оттегляне на заявленията 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 27.10.2019 г в община Смолян. 

12. Регистрация на политическа партия „Атака“ за участие в изборите  

за общински съветници, кмет на община Смолян и кметове на 

кметства на територията на община Смолян на 27.10.2019 г в 

община Смолян. 

13. Определяне на броя на мандатите за общински съветници при 

провеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 

насрочени за 27.10.2019г. 

14. Определяне и обявяването на номерата на изборните райони в 

община Смолян. 
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По точка първа. 

 

В ОИК- Смолян е постъпило Заявление с вх. № 7/12.09.2019 г. от 

инициативен комитет в състав: Златка Асенова Якубова с ЕГН ***********, с 

постоянен адрес: гр. Смолян, ул. Иглика  №31, Роза Събева Митева с ЕГН 

***********, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. Васил Петлешков №40, Христо 

Йосифов Чаушев с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. 

„Превала“ №20, за издигане на независим кандидат за общински съветник в 

общински съвет Смолян – МЕДИХА САЛИХОВА ЗАИМОВА, при 

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

2019 г.  

Към заявлението по приложение №53-МИ са приложени:  

- Протокол от събрание за създаване на инициативен комитет за 

издигане на независим кандидат за общински съветници в Общински 

съвет Смолян от 10.09.2019 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 12.09.2019 г. от банка 

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК – 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 МЕДИХА 

САЛИХОВА ЗАИМОВА за независим кандидат за общински съветник в 

Общински съвет Смолян в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 година, в състав: 

- Златка Асенова Якубова с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. 

Смолян, ул. Иглика  №31;  

- Роза Събева Митева с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. Смолян, 

ул. Васил Петлешков №40;  

- Христо Йосифов Чаушев с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. 

Смолян, ул. „Превала“ №20. 

2.Инициативният комитет се представлява от Златка Асенова Якубова. 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка втора. 
 

В ОИК- Смолян е постъпило Заявление с вх. № 8/12.09.2019 г. от 

инициативен комитет в състав: Елена Събева Чаушева с ЕГН ***********, с 

постоянен адрес: гр. Смолян, ул. Братан Шукеров  №26, Софка Сергеева 

Кубинска с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. Наталия №15, 

Йорданка Димитрова Сбиркова с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. 

Смолян, ул. „Орфей“ №3, за издигане на независим кандидат за общински 

съветник в общински съвет Смолян – ПЕНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА, 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 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 ПЕНКА 

ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА за независим кандидат за общински съветник на 

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

2019 година, в състав: 

- Елена Събева Чаушева с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. 

Смолян, ул. Братан Шукеров  №26; 
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-  Софка Сергеева Кубинска с ЕГН ***********, с постоянен адрес: 

гр. Смолян, ул. Наталия №15; 

-  Йорданка Димитрова Сбиркова с ЕГН ***********, с постоянен адрес: 

гр. Смолян, ул. „Орфей“ №32. 

2.Инициативният комитет се представлява от Елена Събева Чаушева. 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка трета. 

 

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия ГЕРБ с вх. 

№2/12.09.2019 г., подписано от Ефрем Замфиров Велинов, в качеството му на 

упълномощен представител на партията, заведено в регистъра на партиите на 

ОИК 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. № 2/12.09.2019 г. за регистрация на политическа партия 

ГЕРБ  за участие в изборите за общински съветници в общински съвет Смолян; 

- заявление вх. № 2/12.09.2019 г. за регистрация на политическа партия 

ГЕРБ  за участие в изборите за кмет на община Смолян; 

- заявление вх. № 2/12.09.2019 г. за регистрация на политическа партия 

ГЕРБ  за участие в изборите за кметове на кметства на територията на община 

Смолян. 

Към трите заявления по приложение №44-МИ са приложени:  

- Пълномощни – 2 бр.; 

- Удостоверение за регистрация в ЦИК с Решение  №962 - МИ  от 

05.09.2019 г.;  

      Наименованието на партията за изписване в бюлетината е съгласно Решение 

№962- МИ/05 септември 2019 на ЦИК за регистрацията, а именно: ПП ГЕРБ. 

       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 политическа партия ГЕРБ за участие в изборите за общински 
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съветници, кмет на община Смолян и кметове на кметства на територията на 

община Смолян. 

       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: 

1. РЕГИСТРИРА политическа партия ГЕРБ 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. 

2. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ГЕРБ. 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка четвърта. 

 

Постъпило е заявление за регистрация от  партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ 

НАРОДЕН СЪЮЗ“ с вх. №3/12.09.2019 г., подписано от Костадин Кръстев 

Василев, в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено в 

регистъра на партиите на ОИК 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. № 3/12.09.2019 г. за регистрация на партия 

„ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за общински 

съветници в общински съвет Смолян; 

- заявление вх. № 3/12.09.2019 г. за регистрация на партия 

„ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за кмет на община 

Смолян; 

- заявление вх. № 3/12.09.2019 г. за регистрация на партия 

„ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за кметове на 

кметства на територията на община Смолян. 

Към трите заявления по приложение №44-МИ са приложени:  

- Пълномощно – 1 бр.; 

- Решение  №1032 - МИ  от 10.09.2019 г. на ЦИК;  
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      Наименованието на партията за изписване в бюлетината е съгласно 

Решение №1032- МИ/10 септември 2019 на ЦИК за регистрацията, а именно: 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ. 

       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 ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите 

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

територията на община Смолян. 

     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: 

1. РЕГИСТРИРА партия ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ 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. 

2. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ. 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка пета. 

 

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия 

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ с вх. №4/12.09.2019 

г., подписано от Незабравка Миткова Петева, в качеството и на упълномощен 

представител на партията, заведено в регистъра на партиите на ОИК за участие 

в изборите за общински съветници и кмет на община Смолян, насрочени на 

27.10.2019 г., както следва: 

- заявление с вх. № 4/12.09.2019 г. за регистрация на политическа партия 

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите 

за общински съветници в общински съвет Смолян; 

- заявление вх. № 4/12.09.2019 г. за регистрация на политическа партия 

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите 

за кмет на община Смолян; 

Към двете заявления по приложение №44-МИ са приложени:  
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- Пълномощно – 1 бр.; 

- Решение  №1050 - МИ  от 11.09.2019 г. на ЦИК; 

      Наименованието на партията за изписване в бюлетината е съгласно Решение 

№1050- МИ/11 септември 2019 на ЦИК за регистрацията, а именно: 

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ. 

       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  политическа партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ 

НА БЪЛГАРИЯ  за участие в изборите за общински съветници и кмет на 

община Смолян. 

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: 

1. РЕГИСТРИРА политическа партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 

СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински 

съветници и  кмет на община Смолян на 27 октомври 2019 г. 

 

2. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ. 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

По точка шеста. 

 

Постъпило е заявление за регистрация от  ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

„СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ с вх. №5/12.09.2019 г., подписано от 

Иван Лазаров Кънев, в качеството му на упълномощен представител на 

партията, заведено в регистъра на партиите на ОИК за участие в изборите за 

общински съветници в община Смолян, насрочени на 27.10.2019 г., както 

следва: 

- заявление с вх. № 5/12.09.2019 г. за регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в изборите за 

общински съветници в общински съвет Смолян; 

- заявление вх. № 5/12.09.2019 г. за регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в изборите за 

кмет на община Смолян; 
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- заявление вх. № 5/12.09.2019 г. за регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в изборите за 

кметове на кметства на територията на община Смолян. 

Към заявленията по приложение №44-МИ са приложени:  

- Пълномощно – 1 бр.; 

- Решение  №983 - МИ  от 05.09.2019 г. на ЦИК;  

      Наименованието на партията за изписване в бюлетината е съгласно Решение 

№983- МИ/05 септември 2019 на ЦИК за регистрацията, а именно: 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“. 

       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  ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ“ за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Смолян 

и кметове на кметства на територията на община Смолян на 27.10.2019 г в 

община Смолян. 

       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: 

1. РЕГИСТРИРА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА 

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ 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. 

 

2. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ 

СИЛИ. 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

 

По точка седма. 

 

Постъпило е заявление за регистрация на коалиция „Движение ЗАЕДНО 

за промяна“ с вх. № 6 от 13.09.2019 г., подписано от Росица Симова Станевска, 

в качеството и на упълномощен представител на движението, заведено в 
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регистъра на партиите на ОИК 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. № 6 от 13.09.2019 г. за регистрация на коалиция 

„Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за общински съветници 

в общински съвет Смолян; 

- заявление вх. № 6 от 13.09.2019 г. за регистрация на коалиция 

„Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за кмет на община 

Смолян; 

- заявление вх. № 6 от 13.09.2019 г. за регистрация на коалиция 

„Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за кметове на кметства 

на територията на община Смолян. 

Към трите заявления по приложение № 44-МИ са приложени:  

- Пълномощно – 1 бр.; 

- Удостоверение за регистрация в ЦИК с Решение  № 989 - МИ  от 

05.09.2019 г.;  

      Наименованието на коалицията за изписване в бюлетината е съгласно 

Решение № 989- МИ от 05 септември 2019 на ЦИК за регистрацията, а именно: 

Движение ЗАЕДНО за промяна. 

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

от 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 Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за 

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

територията на община Смолян. 

       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: 

1. РЕГИСТРИРА коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ 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. 

 

2. Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: Движение 

ЗАЕДНО за промяна. 

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: 

 



 11 
ЗА предложението: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка осма. 

 

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ с вх. № 7 /13.09.2019 г., подписано от 

Салих Рамадан Аршински, в качеството му на упълномощен представител на 

партията, заведено в регистъра на партиите на ОИК 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. № 7/13.09.2019 г. за регистрация на политическа партия 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в изборите за общински 

съветници в общински съвет Смолян; 

- заявление вх. № 7/13.09.2019 г. за регистрация на политическа партия 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ  за участие в изборите за кмет на община 

Смолян; 

- заявление вх. № 7/13.09.2019 г. за регистрация на политическа партия 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ  за участие в изборите за кметове на 

кметства на територията на община Смолян. 

Към трите заявления по приложение №44-МИ са приложени:  

- Пълномощни – 2 бр.; 

- Удостоверение за регистрация в ЦИК с Решение  №1013 - МИ  от 

09.09.2019 г.;  

      Наименованието на партията за изписване в бюлетината е съгласно Решение 

№1013- МИ/05 септември 2019 на ЦИК за регистрацията, а именно: Движение 

за права и свободи - ДПС. 

       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 политическа партия  ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за 

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

на кметства на територията на община Смолян. 

       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: 

1. РЕГИСТРИРА политическа партия Движение за права и свободи 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. 
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2. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка девета. 

 

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ВМРО-

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ с вх. № 8 /13.09.2019 г., 

подписано от Христо Костадинов Камишев, в качеството му на упълномощен 

представител на партията, заведено в регистъра на партиите на ОИК 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. № 8/13.09.2019 г. за регистрация на политическа партия 

ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите за 

общински съветници в общински съвет Смолян; 

- заявление вх. № 8/13.09.2019 г. за регистрация на политическа партия 

ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите за 

кмет на община Смолян; 

- заявление вх. № 8/13.09.2019 г. за регистрация на политическа партия 

ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите за 

кметове на кметства на територията на община Смолян. 

Към трите заявления по приложение №44-МИ са приложени:  

- Пълномощно – 1 бр.; 

- Удостоверение за регистрация в ЦИК с Решение  №1071 - МИ  от 

11.09.2019 г.;  

      Наименованието на партията за изписване в бюлетината е съгласно Решение 

№1071- МИ ОТ 11 септември 2019 на ЦИК за регистрацията, а именно: ПП 

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ. 

       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 политическа партия  ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 
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ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници, кмет на община 

Смолян и кметове на кметства на територията на община Смолян. 

       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: 

1. РЕГИСТРИРА политическа партия ВМРО - БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 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. 

 

2. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ВМРО 

– БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ. 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка десета. 

 

Постъпило е заявление за регистрация на коалиция „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ с вх. № 9 от 13.09.2019 г., подписано от Рабие Лютвиева Кьосева, 

в качеството и на упълномощен представител на движението, заведено в 

регистъра на партиите на ОИК 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. № 9 от 13.09.2019 г. за регистрация на коалиция „БСП 

ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в общински 

съвет Смолян; 

- заявление вх. № 9 от 13.09.2019 г. за регистрация на коалиция „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на община Смолян; 

- заявление вх. № 9 от 13.09.2019 г. за регистрация на коалиция „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кметове на кметства на територията на 

община Смолян. 

Към трите заявления по приложение № 44-МИ са приложени:  

- Пълномощно – 1 бр.; 
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- Удостоверение за регистрация в ЦИК с Решение  № 1012 - МИ  от 

09.09.2019 г.; 

- Удостоверение за регистрация на коалиция № 6 от 09.09.2019 г. издадено 

от ЦИК; 

- Решение за образуване  от партии за участие в общи листи  в изборите за 

кметове и общински съветници насрочени на 27 октомври 2019 г. от 

01.09.2019 г. 

      Наименованието на коалицията за изписване в бюлетината е съгласно 

Решение № 1012- МИ от 09 септември 2019 на ЦИК за регистрацията, а именно: 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. 

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

от 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 Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за 

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

територията на община Смолян. 

       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: 

1. РЕГИСТРИРА  коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 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. 

 

2. Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ. 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка единадесета. 

 

Постъпило е Заявление с вх.№9/13.09.2019г. от Анастас Караджов – 

представляващ Местна коалиция „КРОС“ за оттегляне на заявленията за 

регистрация на Местна коалиция „КРОС“ с вх. №1/06.09.2019г. за Общински 

съветници, вх. №2/06.09.2019г. за Кмет на Община Смолян и вх. 

№3/06.09.2019г. за Кметове на Кметства на територията на община Смолян. 

Към заявлението е приложено решение на Местна коалиция „КРОС“ от 

13.09.2019г. за заличаване на участието в местни избори 2019г. на територията 

на Община Смолян, в това число от участие в изборите на кмет на община 
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Смолян, за общински съветници в общински съвет Смолян и за кметове 

на кметства на територията на Община Смолян.  

       След анализ на представените документи ОИК Смолян установи, че са 

налице  изискванията на чл.150 от Изборния кодекс. 

       Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл.150 от 

Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Смолян,  

Р Е Ш И: 

1. ЗАЛИЧАВА регистрацията 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. на Местна 

коалиция „КРОС“, която е била извършена с взето  Решение№6-2321 

МИ/09.09.2019г. на ОИК Смолян. 

 

2. Анулира издаденото от ОИК – Смолян удостоверение 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. 

 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка дванадесета. 

 

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „АТАКА“ с 

вх. №10/13.09.2019 г., подписано от Борислав Костадинов Киряков, в качеството 

му на упълномощен представител на партията, заведено в регистъра на партиите 

на ОИК за участие в изборите за общински съветници в община Смолян, 

насрочени на 27.10.2019 г., както следва: 

Към трите заявлението по приложение №44-МИ са приложени:  

- Пълномощно – 1 бр.; 

- Решение  №1056 - МИ  от 11.09.2019 г. на ЦИК; 

 

      Наименованието на партията за изписване в бюлетината е съгласно Решение 

№1056- МИ/11 септември 2019 на ЦИК за регистрацията, а именно: ПП 

АТАКА. 

       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 
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регистрация на политическа партия „Атака“ за участие в изборите за 

общински съветници, в община Смолян. 

       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: 

1. РЕГИСТРИРА политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за 

общински съветници на територията на община Смолян  на 27 октомври 

2019 г. 

 

2. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП 

АТАКА. 

 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка тринадесета. 

 

Във връзка с постъпила Справка от община Смолян, за брой избиратели 

по избирателни секции в община Смолян, изготвена на база Предварителните 

избирателни списъци към 09.09.2019г., за гласуване в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както и Таблица на населението 

по постоянен адрес към 16 юли 2019 г. (таблицата е генерирана на 16.08.2019 г.) 

от сайта на ЦИК, се установи точния брой на избирателите с постоянен адрес в 

община Смолян, съгласно изискванията на чл.13 от ЗМСМА. От справката е 

видно, че общият брой на гражданите, които имат постоянен адрес на 

територията на община Смолян към 16.08.2019 г. e 41 483 граждани. 

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

кодекс във връзка с чл.13 и чл.19, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Решение № 944-МИ от 

03.09.2019 на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Смолян  

РЕШИ: 

Определя броя на мандатите за общински съветници в Общински съвет – 

Смолян на 29 /двадесет и девет/ съветници. 

Копие от настоящото решението на ОИК – Смолян да се изпрати 

незабавно до ЦИК и кметa на община Смолян. 

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. 
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Гласували както следва: 

ЗА предложението: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

По точка четиринадесета. 

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс и Решение № 571-МИ 

/26.07.2019 г. на Централната избирателна комисия 

            Общинска избирателна комисия – Смолян 

 

РЕШИ: 

 

Определя и обявява номерата на изборните райони в община Смолян, както 

следва: 

1. Определя многомандатен изборен район за избор на общински съветници 

в община Смолян: 

№ на изборен район Многомандатен  изборен  район  за  

избор  на общински  съветници  в  

община  Смолян 

21 31 

 

община Смолян 

2.  Определя един едномандатен изборен район за избор на кмет на община 

Смолян. 

№ на изборен район Едномандатен изборен район за 

избор на кмет на община Смолян 

21 31 община Смолян 

 

  

3. Определя 7 /седем/ едномандатни изборни райони за избор на кметове на 

кметства: 

№ на 

изборен 

район 

Административен 

център в 

Областта 

Административен 

център в 

Общината 

Населено 

място  административен 

център на кметство 

21 31 

11048 

Смолян Смолян Виево 

21 31 

11572 

Смолян Смолян Влахово 

21 31 Смолян Смолян Могилица 
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48814 

21 31 

49014 

Смолян Смолян Момчиловци 

21 31 

67547 

Смолян Смолян Смилян 

21 31 

73777 

Смолян Смолян Търън 

21 31 

83274 

Смолян Смолян Широка Лъка 

  

4. Настоящото решение на ОИК да се публикува на интернет-страницата на 

ОИК – Смолян, на адрес: https://oik2131.cik.bg/mi2019/ и да се обяви 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. 

5. Копие от настоящото решението на ОИК – Смолян да се изпрати 

незабавно до ЦИК и Кметa на община Смолян. 

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: 12 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 18:45 часа. 

 

  

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

ЗА СЕКРЕТАРЯ:    

        ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 

https://oik2131.cik.bg/mi2019/

