
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 12 

Смолян, 21 септември 2015 г. 
 
Днес 21 септември 2015 г., 16:00 часа се проведе заседание на ОИК – Смолян, в зала 

211, в сградата на Община  – Смолян.  

 

На заседанието присъстват 10 члена:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктор Руменов Монев 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

СЕКРЕТАР: Вели Вахдиев Паликаров 

 

ЧЛЕНОВЕ: Радка Железова Желева 

Маргарита Георгиева Солакова      

Атанас Димитров Ангелов 

Димитър Стоянов Марев 

Малинка Минчева Кордова 

Елена Костадинова Илиева 

Симеон Атанасов Велинов 

 

Отсъстват: Зоя Емилова Бенкова 

 
 

Председателят на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

 

1. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Смолян от 

Политическа партия „Движение 21“ за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г. 

2. Регистрация на кандидатска листа за Кмет на Община Смолян  от  ПП „ ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г. 

3. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Смолян от ПП „ 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници и 

за кметове на 25 октомври 2015 г. 

4. Регистрация на кандидати за кметове на кметства в община Смолян от  ПП „ 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  за участие в изборите за общински съветници и 

за кметове на 25 октомври 2015 г. 

5. Процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, 

местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

 

 



 2 
По точка първа 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Смолян от 

Политическа партия „Движение 21“ за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в 

община Смолян от Политическа партия „Движение 21“ за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 54 / 21.09.2015 г.,  подписано 

от Данаил Валериев Георгиев, упълномощен от Татяна Дончева Тотева, в качеството си на 

председател на Политическа партия „Движение 21“, заведено под № 7 от 21 септември 2015 

г. в регистъра на кандидатите за общински съветници в община Смолян в изборите за 

общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 

1. В предложението се съдържат имената, единния граждански номер и постоянния 

адрес /настоящ адрес на поименно посочените кандидати за общински съветници в 

община Смолян, както следва: 

№ по ред в 

листата 

Име на кандидата за общински съветник ЕГН 

1 Нелия Костова Маринова - Янкова ********** 

2 Кирил Димитров Пулчев ********** 

3 Венцислав Димитров Кацаров ********** 

4 Антон Пламенов Абаджиев ********** 

5 Таня Атанасова Калайджиева ********** 

6 Мария Манолова Палагачева ********** 

7 Радка Иванова Свиркова ********** 

8 Соня Василева Маджарова ********** 

  

Към предложението за всеки един от кандидатите са приложени: 

1. Заявление съгласие от кандидата по чл. 414, ал.1, т.3 от ИК /Приложение №62-МИ/; 

2. Декларация по чл. 414, ал.1, т.5 от ИК /Приложение №63-МИ/; 

3. Декларация от кандидат-български гражданин за общински съветници и кметове по 

чл. 414, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК /Приложение № 64-МИ/. 

Броят на членовете на Общински съвет Смолян, съгласно Решение № 30-2131 

МИ/12.09.2015г. на ОИК Смолян и чл.19, ал.1, т.3 от ЗМСМА е 29 (двадесет и девет). 
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Броят на кандидатите в предложената кандидатска листа е 8 (осем), т.е. съответства 

на изискването по чл.412, ал.3 от ИК. 

Налице са изискванията на чл.156, чл.397 и § 1, т.5 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 

1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в 

община Смолян от Политическа партия „Движение 21“. 

След разглеждане на представените документи се установи, че са налице изискванията на 

чл.414, ал.1, т.1, 3 – 5, чл.414, ал.3 от ИК и т.VІІ от Решение №1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК 

за регистрация на кандидатска листа по предложение на партия в изборите за общински 

съветници на 25.10.2015г.                         

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.14 от ИК, във вр. с чл.414, ал.1, т.1, 3-5 

и ал.3 от ИК, ОИК – СМОЛЯН 

 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА предложената листа за кандидати за общински съветници в община 

Смолян, представляващ многомандатен изборен район № 21 31 от Политическа 

партия „Движение 21“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 

25 октомври 2015 г., както следва: 

№ по ред в 

листата 

Име на кандидата за общински съветник ЕГН 

1 Нелия Костова Маринова - Янкова ********** 

2 Кирил Димитров Пулчев ********** 

3 Венцислав Димитров Кацаров ********** 

4 Антон Пламенов Абаджиев ********** 

5 Таня Атанасова Калайджиева ********** 

6 Мария Манолова Палагачева ********** 

7 Радка Иванова Свиркова ********** 

8 Соня Василева Маджарова ********** 

  

2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати за общински съветници в 

община Смолян издигнати от Политическа партия „Движение“ № 21 за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
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По точка втора 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за Кмет на Община Смолян от 

политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа за Кмет на Община 

Смолян от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 55 / 21.09.2015 г., 

подписано от  Лютви Ахмед Местан, в качеството му на председател ПП „ДВИЖЕНИЕ 

ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, заведено под № 5 от 21 септември 2015 г. в регистъра на 

кандидатите за  кмет в община Смолян в изборите за общински съветници и кметове на 

25 октомври 2015 г. 

В предложението се съдържат имената, единния граждански номер и постоянния 

адрес/настоящ адрес на поименно посоченият кандидат за кмет в община Смолян, както 

следва: 

1. Салих Рамадан Аршински ЕГН **********, с постоянен / настоящ адрес с. Стража, 

община Смолян. 

Към предложението за кандидата са приложени: 

1. Заявление-съгласие от кандидата по чл. 414, ал. 1, т.3 от ИК /Приложение № 62-    

МИ/, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия; 

2. Декларация по чл. 414, ал.1, т.5 от ИК /Приложение № 63-МИ/; 

3. Декларация от кандидат-български гражданин за общински съветници и кметове по 

чл. 414, ал.1, т. 4, че отговаря на условията по чл. 397, ал.1 от ИК /Приложение № 64-

МИ/. 

Налице са изискванията на чл.156, чл.397 и § 1, т.5 от ДР на Изборния кодекс и Решение 

№ 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК за регистрация на кандидатска листа на  ПП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници и 

за кметове на 25 октомври 2015 г. с посочения кандидат за кмет на Община  Смолян. 

Предвид гореизложеното и след проведеното явно и поименно гласуване, с 10 гласа „ЗА”, 

и 0 гласа „ПРОТИВ” и на основание чл. 87, ал.1, т.14 във вр. с чл.414 от Изборния кодекс, 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА Салих Рамадан Аршински ЕГН **********, за кандидат за Кмет на 

Община Смолян, издигнат от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие 

в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. за Кмет на 

Община Смолян. 

2. ИЗДАВА удостоверениe на регистрирания кандидат за кмет на община Смолян 

издигнат от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
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По точка трета 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Смолян от 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници и 

за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в 

община Смолян от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 55 / 21.09.2015 г., 

подписано от  Лютви  Ахмед Местан, в качеството му на председател ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“, заведено под № 8 от 21 септември 2015 г. в регистъра на кандидатите 

за общински съветници в община Смолян в изборите за общински съветници и кметове на 25 

октомври 2015 г. 

1. В предложението се съдържат имената, единния граждански номер и постоянния 

адрес /настоящ адрес на поименно посочените кандидати за общински съветници в 

община Смолян, както следва: 

№ по ред в 

листата 

Име на кандидата за общински съветник ЕГН 

1 Салих Рамадан Аршински ********** 

2 Милен Руженов Журналов ********** 

3 Десислава Събева Димитрова ********** 

4 Росица Симова Станевска ********** 

5 Владимир Сашев Бозов ********** 

6 Радосвета Веселинова Кейванова ********** 

7 Ясен Максимов Хаджиев ********** 

8 Емил Веселинов Хаджиев ********** 

9 Янко Николов Атанасов ********** 

10 Анелия Земфирова Рупцова ********** 

11 Недялка Светославова Захариева ********** 

12 Денислав Венелинов Сираков ********** 

13 Сара Адемова Шекирова ********** 

14 Джейлян Расим Юмер ********** 

15 Виждана Велкова Младенова ********** 
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16 Емилия Миткова Делиева ********** 

17 Елеонора Теофилова Табакова ********** 

18 Веселин Захаринов Моллов ********** 

19 Станислав Карамфилов Хаджиев ********** 

20 Росица Емилова Борова ********** 

21 Даниела Васкова Солакова ********** 

22 Боян Събинов Маджаров ********** 

23 Вели Акифов Солаков ********** 

24 Юлия Янкова Лалова ********** 

25 Митко Руменов Комитов ********** 

26 Асан Асанов Даракчиев ********** 

27 Събина Събинова Живкова ********** 

28 Недко Симов            Деянов ********** 

29 Радослав Николов Узунов ********** 

  

Към предложението за всеки един от кандидатите са приложени: 

1. Заявление съгласие от кандидата по чл. 414, ал.1, т.3 от ИК /Приложение №62-МИ/; 

2. Декларация по чл. 414, ал.1, т.5 от ИК /Приложение №63-МИ/; 

3. Декларация от кандидат-български гражданин за общински съветници и кметове по 

чл. 414, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК /Приложение № 64-МИ/. 

Броят на членовете на Общински съвет Смолян, съгласно Решение № 30 - 2131 

МИ/12.09.2015г. на ОИК Смолян и чл.19, ал.1, т.3 от ЗМСМА е 29 (двадесет и девет). 

Броят на кандидатите в предложената кандидатска листа е 29 (двадесет и девет ), т.е. 

съответства на изискването по чл.412, ал.3 от ИК. 

Налице са изискванията на чл.156, чл.397 и § 1, т.5 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 

1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в 

община Смолян от ПП „ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ . 

  

След разглеждане на представените документи се установи, че са налице изискванията на 

чл.414, ал.1, т.1, 3 – 5, чл.414, ал.3 от ИК и т.VІІ от Решение №1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК 

за регистрация на кандидатска листа по предложение на партия в изборите за общински 

съветници на 25.10.2015г. 
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Предвид гореизложеното и след проведеното явно и поименно гласуване, с 10 гласа „ЗА”, и 

0 гласа „ПРОТИВ” и на основание чл. 87, ал.1, т.14 във вр. с чл.414 от Изборния кодекс, 

 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА предложената листа за кандидати за общински съветници в община 

Смолян, представляващ многомандатен изборен район № 21 31 от ПП  „ДВИЖЕНИЕ 

ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 25 октомври 2015 г., както следва: 

№ по ред в 

листата 

Име на кандидата за общински съветник ЕГН 

1 Салих Рамадан Аршински ********** 

2 Милен Руженов Журналов ********** 

3 Десислава Събева Димитрова ********** 

4 Росица Симова Станевска ********** 

5 Владимир Сашев Бозов ********** 

6 Радосвета Веселинова Кейванова ********** 

7 Ясен Максимов Хаджиев ********** 

8 Емил Веселинов Хаджиев ********** 

9 Янко Николов Атанасов ********** 

10 Анелия Земфирова Рупцова ********** 

11 Недялка Светославова Захариева ********** 

12 Денислав Венелинов Сираков ********** 

13 Сара Адемова Шекирова ********** 

14 Джейлян Расим Юмер ********** 

15 Виждана Велкова Младенова ********** 

16 Емилия Миткова Делиева ********** 

17 Елеонора Теофилова Табакова ********** 

18 Веселин Захаринов Моллов ********** 

19 Станислав Карамфилов Хаджиев ********** 

20 Росица Емилова Борова ********** 
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21 Даниела Васкова Солакова ********** 

22 Боян Събинов Маджаров ********** 

23 Вели Акифов Солаков ********** 

24 Юлия Янкова Лалова ********** 

25 Митко Руменов Комитов ********** 

26 Асан Асанов Даракчиев ********** 

27 Събина Събинова Живкова ********** 

28 Недко Симов Деянов ********** 

29 Радослав Николов Узунов ********** 

  

2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати за общински съветници в 

община Смолян издигнати от ПП „ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие 

в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

 

По точка четвърта 

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за кметове на кметства в община Смолян от 

политическа партия „ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за кметове на кметства в община 

Смолян от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 55 / 21.09.2015 г., подписано от  

Салих Рамадан Аршински, упълномощен от Лютви  Ахмед Местан, в качеството му на 

председател ПП „ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, заведено под № 5 от 21 септември 

2015 г. в регистъра на кандидатите за кметове на кметства в община Смолян в изборите за 

общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 

В предложението се съдържат имената, единния граждански номер и постоянния адрес 

/настоящ адрес на поименно посочените кандидати за кметове на кметства в община Смолян, 

както следва: 

  

№ по 

ред 

Кандидат за кмет на 

кметство 

Име на кандидата ЕГН Постоянен/ настоящ 

адрес 

1 Арда Венцислава Сашева Чолакова ********** Арда 

2 Влахово Николай Борисов Кокаланчев ********** Влахово 

3 Еленска Събина Събинова Живкова ********** Еленска 
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4 Катраница Вели Акифов Солаков ********** Катраница 

5 Кутела Митко Руменов Комитов ********** Кутела 

6 Могилица Маргарита Минчева Найденова ********** Могилица 

7 Река Веселин Невенов Роданжиев ********** Река 

8 Ровина Анелия Севдалинова Царева ********** Ровина 

9 Сивино Асан Асанов Даракчиев ********** Сивино 

10 Смилян Анелия Земфирова Рупцова ********** Смилян 

11  Стража Добрин  Чавдаров Адамов ********** Стража 

12 Требище Фехри Хасанов Кръпчев ********** Требище 

13 Търън Ахмед Кадиров Крушков ********** Търън 

  

Към предложението за всеки един от кандидатите са приложени: 

1. Заявление съгласие от кандидата по чл. 414, ал.1, т.3 от ИК /Приложение №62-МИ/; 

2. Декларация по чл. 414, ал.1, т.5 от ИК /Приложение №63-МИ/; 

3. Декларация от кандидат-български гражданин за общински съветници и кметове по 

чл. 414, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК /Приложение № 64-МИ/. 

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397 и § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 

1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК за регистрация на кандидати за кметове на кметства в община 

Смолян, предложени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“. 

                                                                       

Предвид гореизложеното и след проведеното явно и поименно гласуване, с 10 гласа „ЗА”, и 0 

гласа „ПРОТИВ” и на основание чл. 87, ал.1, т.14 във вр. с чл.414 от Изборния кодекс, 

Р Е Ш И: 

1. РЕГИСТРИРА предложените кандидати за кметове на кметства в община Смолян от 

 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както следва: 

  

1.1. Регистрира: 

№ по 

ред 

Име на кандидата ЕГН Кметство № на изборен 

район 

1 Венцислава Сашева Чолакова ********** Арда 21 31 00597 
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1.2. Регистрира: 

№ по 

ред 

Име на кандидата ЕГН Кметство № на изборен 

район 

1 Николай Борисов Кокаланчев ********** Влахово 21 31 11572 

  

1.3. Регистрира: 

№ по 

ред 

Име на кандидата ЕГН Кметство № на изборен 

район 

1 Събина Събинова Живкова ********** Еленска 21 31 27262 

  

1.4. Регистрира: 

№ по 

ред 

Име на кандидата ЕГН Кметство № на изборен 

район 

1 Вели Акифов Солаков ********** Катраница 21 31 36631 

  

1.5. Регистрира: 

№ по 

ред 

Име на кандидата ЕГН Кметство № на изборен 

район 

1 Митко Руменов Комитов ********** Кутела 21 31 40748 

  

1.6. Регистрира: 

№ по 

ред 

Име на кандидата ЕГН Кметство № на изборен 

район 

1 Маргарита Минчева 

Найденова 

********** Могилица 21 31 48814 

  

1.7. Регистрира: 

№ по 

ред 

Име на кандидата ЕГН Кметство № на изборен 

район 

1 Веселин Невенов Роданжиев ********** Река 21 31 62462 

  

1.8. Регистрира: 
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№ по 

ред 

Име на кандидата ЕГН Кметство № на изборен 

район 

1 Анелия Севдалинова Царева ********** Ровина 21 31 62760 

  

1.9. Регистрира: 

№ по 

ред 

Име на кандидата ЕГН Кметство № на изборен 

район 

1 Асан Асанов Даракчиев ********** Сивино 21 31 66384 

  

1.10. Регистрира: 

№ по 

ред 

Име на кандидата ЕГН Кметство № на изборен 

район 

1 Анелия Земфирова Рупцова ********** Смилян 21 31 67547 

  

1.11. Регистрира: 

№ по 

ред 

Име на кандидата ЕГН Кметство № на изборен 

район 

1 Добрин  Чавдаров Адамов ********** Стража 21 31 69585 

  

1.12. Регистрира: 

№ по 

ред 

Име на кандидата ЕГН Кметство № на изборен 

район 

1 Фехри Хасанов Кръпчев ********** Требище 21 31 73033 

  

1.13. Регистрира: 

№ по 

ред 

Име на кандидата ЕГН Кметство № на изборен 

район 
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1 Ахмед Кадиров Крушков ********** Търън 21 31 73777 

  

2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати за кметове на кметства в 

община Смолян предложени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

 

По точка пета 

 

ОТНОСНО: Процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, 

коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за 

гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Предвид гореизложеното и след проведеното явно и поименно гласуване, с 10 гласа „ЗА”, и 0 

гласа „ПРОТИВ” и на основание чл. 87, ал.1, т.14 във вр. с чл.414 от Изборния кодекс, 

 

Р Е Ш И: 

Общи правила 

1. Общинска избирателна комисия - Смолян провежда жребий за определяне на 

поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите 

кандидати в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 

2015 г. 

2. Жребият е общ за всички видове избори - за общински съветници, за кмет на община, 

и за кметове на кметства. 

3. В жребия участват партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните 

комитети, регистрирали в ОИК поне един кандидат. 

4. Изтегленият от ОИК при общия жребий номер важи за всички видове местни избори 

на територията на общината (Кмет на Община, общински съветници и кметове на 

кметства). Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, 

отпечатано в бюлетината за общински съветници/кмет на община/кметове на кметства 

срещу наименованието на избраната при жребия партия, коалиция, местна коалиция 

или инициативен комитет. 

5. При идентичност на партиите, коалициите (включително местните коалиции), 

регистрирали кандидати за общински съветници или за кметове в ОИК, същите имат 

еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избори, за който са регистрирали 

кандидати на територията на общината. 

Под „идентичност" се разбира еднаквост при изписване на наименованието на партията или 

на наименованието и на състава на коалицията на територията на общината. 

Процедура 

1. Жребият се води от председателя на ОИК. 
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При негово отсъствие той се замества от заместник-председател или от секретаря на 

комисията. 

1. В първата кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които съдържа 

името на присъстващ член от ОИК и без плик с името на водещия процедурата по 

жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК". 

2. Във втората кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които съдържа 

пълното или съкратено наименование на партия, коалиция, местна коалиция, 

инициативен комитет, регистрирали кандидат/и в ОИК, независимо от вида избор (за 

общински съветници, за кмет на община или за кметове на кметства) и без да се 

повтаря. Наименованието на партията, на коалицията, местната коалиция или 

инициативния комитет се записва така, както е посочено в заявлението й за 

регистрация. Кутията се обозначава с надпис „ПАРТИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ, 

КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ”. 

3. В третата кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които съдържа 

пореден номер. Броят на пликовете в тази кутия е равен на броя на пликовете от 

втората кутия. Кутията с поредни номера се обозначава с надпис „НОМЕРА". 

4. Председателят на ОИК изтегля два плика от първата кутия и обявява имената на 

членовете на ОИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората и към теглене 

на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ОИК двата 

плика се връщат в първата кутия. 

5. Първият определен чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис 

„ПАРТИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ” 

плик, съдържащ наименованието на регистрираната в ОИК партия, коалиция или 

местна коалиция. Вторият, определен чрез жребия член на ОИК, изтегля от третата 

кутия с надпис „НОМЕРА" плик, съдържащ номер, под който партията, местната 

коалиция или коалицията ще бъде обозначен в бюлетината. 

6. Процедурата по т. 11 и 12 се повтаря до изчерпване на пликовете във втората и в 

третата кутия. 

Резултат от жребия и обявяване 

1. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК, което се обявява по 

реда на чл. 87, ал. 2 от ИК. 

2. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват 

представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните 

комитети регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински 

съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

3. Тегленето на жребия ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 11:00 ч. в ст. 211 в 

сградата на Общинска администрация Смолян на адрес: гр. Смолян, бул.“България“ 

№12. 

 

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

заседание в 17:00 часа. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

      ВИКТОР МОНЕВ 

 

СЕКРЕТАР:   

                           

    ВЕЛИ ПАЛИКАРОВ 


