
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 9 

Смолян, 16 септември 2015 г. 
 
Днес 16 септември 2015 г., 16:45 часа се проведе заседание на ОИК – Смолян, в зала 

211, в сградата на Община  – Смолян.  

На заседанието присъстват 8 члена:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктор Руменов Монев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

СЕКРЕТАР: Вели Вахдиев Паликаров 

ЧЛЕНОВЕ: Радка Железова Желева 

 Малинка Минчева Кордова 

 Маргарита Георгиева Солакова      

Елена Костадинова Илиева 

Зоя Емилова Бенкова 

 

 

Отсъстват: Атанас Димитров Ангелов, Симеон Атанасов Велинов, Димитър Стоянов Марев 

 

 

Председателят на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

 

1. Регистрация на независим кандидат за кмет на кметство Сивино – Карамфила Асенова 

Кашокова – ЕГН:*********** за участие в изборите за кмет на кметство Сивино, 

община Смолян на 25 октомври 2015 г., съгласно чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния 

кодекс. 

2. Определяне на член на ОИК - Смолян за предаване на списъците по чл. 416, ал. 2 от 

ИК за подкрепа на независими кандидати за проверка в ТЗ „ГРАО” Смолян за 

проверка. 

 

По точка първа 

ОТНОСНО: Регистрация на независим кандидат за кмет на кметство Сивино – 

Карамфила Асенова Кашокова – ЕГН:*********** за участие в изборите за кмет на кметство 

Сивино, община Смолян на 25 октомври 2015 г., съгласно чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния 

кодекс. 

Постъпило е предложение - Приложение № 59 МИ /от изборните книжа за 

провеждане на местни избори 2015/, заведено с вх. № 41 / 15.09.2015 г., за регистрация на 

независим кандидат за кмет на кметство Сивино, издигнат от инициативен комитет, 

представляван от Стоян Ясенов Каладжиев.  

Към предложението са приложени: 

1. Списък на избирателите, подкрепящи независим кандидат за кмет на кметство Сивино 

- Приложение №66 – МИ; 
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2. Заявление-съгласие от кандидата - Приложение №62 – МИ; 

3. Декларация, подписана от кандидата - Приложение №63 – МИ; 

4. Декларация, подписана от кандидата - Приложение №64 – МИ. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т. 14 от Изборния кодекс след 

проведеното явно и поименно гласуване, с 8 гласа „ЗА”, и 0 гласа „ПРОТИВ” ОИК – Смолян 

единодушно 

Р Е Ш И:  

РЕГИСТРИРА Карамфила Асенова Кашокова, като независим кандидат за кмет на кметство 

Сивино, община Смолян за участие на изборите за кмет на кметство Сивино на 25 октомври 

2015 г. 

 

ИЗДАВА удостоверение на независимия кандидат за кмет на кметство Сивино, община 

Смолян за участие на изборите за кмет на кметство Сивино на 25 октомври 2015 г. 

 

ПРЕДАВА незабавно списъка по чл. 416, ал. 2 от ИК, в структуриран електронен вид, на ТЗ 

„ГРАО” Смолян за проверка. 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК  

 

По точка втора 

ОТНОСНО: Определяне на член на ОИК - Смолян за предаване на списъците по чл. 416, 

ал. 2 от ИК за подкрепа на независими кандидати за проверка в ТЗ „ГРАО” Смолян за 

проверка. 

Във връзка с предаване на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на 

везависими кандидати в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г. на ТЗ 

„ГРАО” Смолян и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във вр. с чл.418, ал.4 от ИК след 

проведеното явно и поименно гласуване, с 8 гласа „ЗА”, и 0 гласа „ПРОТИВ” ОИК – Смолян 

единодушно 

Р Е Ш И: 

Определя всеки един от членовете на ОИК - Смолян да предава на ТЗ „ГРАО” Смолян 

списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независими кандидати в изборите 

за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г. за проверка. 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК  

След изчерпване на точките по дневния ред ОИК – Смолян приключи своето 

заседание в 17:00 часа. 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      ВИКТОР МОНЕВ 

 

СЕКРЕТАР:       

                       ВЕЛИ ПАЛИКАРОВ 

 


