
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 13 

Смолян, 22 септември 2015 г. 
 
Днес 22 септември 2015 г., 20:00 часа се проведе заседание на ОИК – Смолян, в зала 

211, в сградата на Община  – Смолян.  

 

На заседанието присъстват 9 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 

Малинка Минчева Кордова 

Елена Костадинова Илиева 

Симеон Атанасов Велинов 

Отсъстват: Димитър Стоянов Марев и Зоя Емилова Бенкова 

 
 

Председателят на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

 

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

коалиция „КРОС“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г. 

2. Регистрация на кандидати за кметове на кметства в община Смолян от местна коалиция 

„КРОС“ 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 местна 

коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН“ 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 местна коалиция 

„КОАЛИЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 

2015 г. 

5. процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, 

местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните радио и 

телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г. 
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6. Регистрация на кандидатска листа за Кмет на Община Смолян от ПП „НАЦИОНАЛЕН 

ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници 

и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

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

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

8. Регистрация на кандидати за кметове на кметства в община Смолян от местна коалиция 

ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

9. Регистрация на кандидати за общински съветници в община Смолян от Коалиция 

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 

25 октомври 2015 г. 

10. Регистрация на кандидати за общински съветници в община Смолян от ПП „ Движение за 

радикална промяна Българска пролет” за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г. 

11. Регистрация на кандидатска листа за Кмет на Община Смолян от ПП „АБВ“ 

(Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за общински съветници и 

за кметове на 25 октомври 2015 г. 

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

„АБВ“ (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

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

Инициатевен комитет за регистрация на независим кандидат за общински съветник за 

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

14. Регистрация на кандидатска листа за Кмет на Община Смолян от ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ 

ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 

2015 г. 

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

„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 25 октомври 2015 г. 

По точка първа 

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

местна коалиция „КРОС“ 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 местна коалиция „КРОС“ за участие в изборите за общински съветници и 

за кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 56 / 21.09.2015 г., Анастас Георгиев Караджов , 

упълномощен от Спас Янев Панчев в качеството си нa председател и представляващ 

политическа партия „ЗС Ал. Стамболийски“, заведено под № 9 от 21 септември 2015 г. в 
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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 Кирил Иванов Асенов ********** 

2 Кирил Хараламбиев Хаджихристев ********** 

3 Костадин Христов Маринов ********** 

4 Валентин Венциславов Кюлхански ********** 

5 Сийка Кирова Карталова-Суркова ********** 

6 Анастас Георгиев Караджов ********** 

7 Димитър Венциславов Костов ********** 

8 Тодор Димитров Радев ********** 

9 Бойка Янкова Янева ********** 

10 Татяна Василева Михайлова ********** 

11 Дафина Димитрова Маламова ********** 

12 Цонка Тодорова Дурева ********** 

13 Радослава Ангелова Вълчанова-Кисимова ********** 

14 Никола Йовков Николов ********** 

15 Елисавета Христова Лободова ********** 

16 Атанас Райчев Кокудев ********** 

17 Тодор Димитров Главинков ********** 

18 Веселин Милков Чавдаров ********** 

19 Андрей Илиев Андреев ********** 

20 Вася Иванова Семерджиева ********** 

21 Илия Николаев Томов ********** 

22 Валентин Цолов Цолов ********** 
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23 Красимир Димитров Пампоров ********** 

24 Никола Добрев Марков ********** 

25 Дияна Янкова Терзиева ********** 

26 Атанас Христов Христов ********** 

27 Костадин Иванов Марзянов ********** 

28 Васил Тодоров  Тиролски ********** 

29 Иван Тодоров Пищалов ********** 

  

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 местна коалиция „КРОС“. 

  

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 местна коалиция „КРОС“ в изборите 

за общински съветници на 25.10.2015г.                                              

Предвид гореизложеното и след проведеното явно и поименно гласуване, с 9 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 местна коалиция 

„КРОС“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 

2015 г., както следва: 
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№ по ред в 

листата 

Име на кандидата за общински съветник ЕГН 

1 Кирил Иванов Асенов ********** 

2 Кирил Хараламбиев Хаджихристев ********** 

3 Костадин Христов Маринов ********** 

4 Валентин Венциславов Кюлхански ********** 

5 Сийка Кирова Карталова-Суркова ********** 

6 Анастас Георгиев Караджов ********** 

7 Димитър Венциславов Костов ********** 

8 Тодор Димитров Радев ********** 

9 Бойка Янкова Янева ********** 

10 Татяна Василева Михайлова ********** 

11 Дафина Димитрова Маламова ********** 

12 Цонка Тодорова Дурева ********** 

13 Радослава Ангелова Вълчанова-Кисимова ********** 

14 Никола Йовков Николов ********** 

15 Елисавета Христова Лободова ********** 

16 Атанас Райчев Кокудев ********** 

17 Тодор Димитров Главинков ********** 

18 Веселин Милков Чавдаров ********** 

19 Андрей Илиев Андреев ********** 

20 Вася Иванова Семерджиева ********** 

21 Илия Николаев Томов ********** 

22 Валентин Цолов Цолов ********** 

23 Красимир Димитров Пампоров ********** 

24 Никола Добрев Марков ********** 

25 Дияна Янкова Терзиева ********** 
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26 Атанас Христов Христов ********** 

27 Костадин Иванов Марзянов ********** 

28 Васил Тодоров  Тиролски ********** 

29 Иван Тодоров Пищалов ********** 

  

2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати за общински съветници в 

община Смолян издигнати от местна коалиция „КРОС“  за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка втора 

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

коалиция „КРОС“ 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 местна коалиция „КРОС“ за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 56 / 21.09.2015 г., подписано от Анастас Георгиев 

Караджов , упълномощен от Спас Янев Панчев в качеството си нa председател и 

представляващ политическа партия „ЗС Ал. Стамболийски“, заведено под № 6 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 Момчиловци Сийка Кирова Карталова - 

Суркова 

********** с. Момчиловци 

 

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/. 
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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 местна коалиция „КРОС“. 

                                                                       

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.14 и чл.414 от Изборния кодекс, 

Общинска избирателна комисия - Смолян  

 

Р Е Ш И: 

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

местна коалиция „КРОС“ 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 Сийка Кирова Карталова - 

Суркова 

********** Момчиловци 21 31 49014 

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

община Смолян предложени от местна коалиция „КРОС“ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка трета 

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

местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН“ 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 местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И 

УСТОЙЧИВОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ за участие в изборите за общински съветници и 

за кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 57 / 22.09.2015 г. , подписано от Стоян Иванов 

Иванов , упълномощен от Емил Ценов Георгиев в качеството си нa председател на 

политическа партия Политически клуб „Екогласност “, заведено под № 10 от 22 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: 
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№ по ред в 

листата 

Име на кандидата за общински съветник ЕГН 

1 Стоян Иванов Иванов ********** 

2 Коста Атанасов Начев ********** 

3 Слави Здравков Янков ********** 

4 Виолета Стоянова Тодорова ********** 

5 Атанас Юриев Боров ********** 

6 Нели Колева Топалова ********** 

7 Емилиян Здравков Бакърджиев ********** 

8 Недялко Николов Колев ********** 

9 Мария Георгиева Аврамова ********** 

10 Атанас Дамянов Панайотов ********** 

11 Митко Здравков Топалов ********** 

12 Стоян Евгениев Кисьов ********** 

13 Борислав Ангелов Стойчев ********** 

14 Кристина Хранимирова Чекичева ********** 

15 Любозар Христов Узунов ********** 

16 Михаил Костадинов Чолаков ********** 

17 Фиданка Славенова Хаджиева ********** 

18 Галина Юриева Райкова ********** 

19 Адриана Росенова Калоянова ********** 

20 Тодор Иванов Кюлханов ********** 

21 Сийка Лазарова Каневска ********** 

22 Димитър Андреев Чолаков ********** 

23 Данаил Веселинов Хаджиев ********** 

24 Ясен Якимов Манев ********** 

25 Валентин Лазаров Кънев ********** 

26 Анелия Димитрова Кехайова ********** 
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27 Катерина Райчева Чилингирова ********** 

28 Демир Ясенов Чолаков ********** 

29 Георги Сандов Рашков ********** 

  

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 местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И 

УСТОЙЧИВОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“. 

  

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 местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА 

ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ в изборите за 

общински съветници на 25.10.2015г. 

                                                           

Предвид гореизложеното и след проведеното явно и поименно гласуване, с 9 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 местна коалиция 

„КОАЛИЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 

2015 г., както следва: 
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№ по ред в 

листата 

Име на кандидата за общински съветник ЕГН 

1 Стоян Иванов Иванов *********** 

2 Коста Атанасов Начев *********** 

3 Слави Здравков Янков *********** 

4 Виолета Стоянова Тодорова *********** 

5 Атанас Юриев Боров *********** 

6 Нели Колева Топалова *********** 

7 Емилиян Здравков Бакърджиев *********** 

8 Недялко Николов Колев *********** 

9 Мария Георгиева Аврамова *********** 

10 Атанас Дамянов Панайотов *********** 

11 Митко Здравков Топалов *********** 

12 Стоян Евгениев Кисьов *********** 

13 Борислав Ангелов Стойчев *********** 

14 Кристина Хранимирова Чекичева *********** 

15 Любозар Христов Узунов *********** 

16 Михаил Костадинов Чолаков *********** 

17 Фиданка Славенова Хаджиева *********** 

18 Галина Юриева Райкова *********** 

19 Адриана Росенова Калоянова *********** 

20 Тодор Иванов Кюлханов *********** 

21 Сийка Лазарова Каневска *********** 

22 Димитър Андреев Чолаков *********** 

23 Данаил Веселинов Хаджиев *********** 

24 Ясен Якимов Манев *********** 

25 Валентин Лазаров Кънев *********** 

26 Анелия Димитрова Кехайова *********** 
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27 Катерина Райчева Чилингирова *********** 

28 Демир Ясенов Чолаков *********** 

29 Георги Сандов Рашков *********** 

  

2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати за общински съветници в 

община Смолян издигнати от местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“  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 местна 

коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ОБЩИНА 

СМОЛЯН“ 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 местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И 

УСТОЙЧИВОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ за участие в изборите за общински съветници и 

за кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 57 / 22.09.2015 г., подписано от Стоян Иванов 

Иванов , упълномощен от Емил Ценов Георгиев в качеството си нa председател на 

политическа партия Политически клуб „Екогласност “, заведено под № 7 от 22 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 Полк. Серафимово Христо Костадинов Василев ********** с. Фатово 

  

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/. 
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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 местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И 

УСТОЙЧИВОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“. 

                                                                       

Предвид гореизложеното и след проведеното явно и поименно гласуване, с 9 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 

местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВОСТ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ 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 Христо Костадинов Василев ********** Полк. Серафимово 21 31 57282 

  

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

община Смолян предложени от местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ 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 реда за представяне на партиите, 

коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните 

радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г. 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 196, ал. 1 и 3, изречение първо от Изборния кодекс 

Общинска избирателна комисия – Смолян 

  

Р Е Ш И: 
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Регламентира следната процедура за теглене на жребии за определяне на реда за представяне 

в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ на 

регистрираните в ОИК Смолян за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

партии, коалиции, местни коалиции и независимите кандидати. 

1. ОИК - Смолян провежда самостоятелен жребий за определяне поредността за участие 

в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове съответно на БНР и 

БНТ. 

2. Жребият е общ между партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните 

комитети регистрирали в ОИК - Смолян поне един кандидат за общински съветник 

или за кмет. 

3. В програмното си време регионалните радио и телевизионни центрове предоставят 

еднакво време за предизборни излъчвания в Община Смолян, чиято територия е 

покрита от ефирното им разпръскване. 

4. Екипите, формите, условията и темите за реализиране на диспутите се определят 

съобразно т. 40 от Решение № 2095-МИ от 10 септември 2015 г. на ЦИК. 

Процедура: 

1. Жребият се води от председателя на ОИК Смолян. При негово отсъствие жребият се 

провежда от заместник-председател или от секретаря. 

2. В една кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които 

съдържа име на присъстващ член на ОИК и без плик с името на провеждащия жребия. 

Кутията се обозначава с надпис „ОИК". 

3. В друга кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които 

съдържа пълното или съкратеното наименование на партия, коалиция или местна 

коалиция, регистрирани пред ОИК поне за един вид избор и без да се повтарят. 

Наименованието на партията, коалицията или местната коалиция се изписват както са 

заявени за изписване в бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове. 

Кутията се обозначава с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И 

НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ". 

4. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ОИК, 

който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия. 

5. Определеният чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис „ПАРТИИ, 

КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ” 

последователно по един плик до изчерпването им. Поредността на изтеглените 

пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията и 

местната коалиция или независимия кандидат в диспутите по регионалния радио 

и/или телевизионен оператор. 

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

реда на чл. 87, ал. 2 от ИК. 

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

представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети 

и регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и 

кметове на 25 октомври 2015 г., представители на регионалните радио и телевизионни 

центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване. 

8. Тегленето на жребия ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 12:00ч. в ст. 211 в 

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

№ 12. 
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По точка шеста 

 

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

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 58 / 22.09.2015 г., 

подписано от Валери Симеонов Симеонов, в качеството му на председател ПП 

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“, заведено под № 6 от 22 

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. 1. Анастас Ставрев Коджебашев ЕГН **********, с постоянен / настоящ адрес 

гр.Смолян, ул.„Родопи” № 31 

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 „НАЦИОНАЛЕН 

ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 9 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 Анастас Ставрев Коджебашев ЕГН********** за кандидат за Кмет 

на Община Смолян, издигнат от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г. за Кмет на Община Смолян. 



 15 

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

издигнат от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за 

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

 

По точка седема 

 

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

ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 58 / 

22.09.2015 г., подписано от Валери Симеонов Симеонов, в качеството му на председател на 

ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“, заведено под № 11 от 22 

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 Анастас Ставрев Коджебашев *********** 

2 Мария Метаксинова Жайгaрова *********** 

3 Тодор Димитров Илчев *********** 

4  Никола Димитров Парев *********** 

5 Георги Николов Узунов *********** 

6 Светослав Хубенов Шехов *********** 

7 Андрей Емилов Петев *********** 

8  Атанас Йорданов Ташев *********** 

9 Трендафил Недков Беделев *********** 

10 Лиляна Стефанова Акташева *********** 

11 Георги Костадинов Василев *********** 

12 Спас Иванов Нямов *********** 

13 Елена Георгиева Стронгелова – Илиева *********** 
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14 Илия Атанасов Атанасов *********** 

15 Юри Славчев Русев *********** 

16 Никола Костадинов Петров *********** 

17 Христо Янков Перпериев *********** 

18 Росен Антимов Багрянов *********** 

19 Никола Иванов Чоралски *********** 

20 Захари Йорданов Христов *********** 

21 Николай Петров Пишинов *********** 

22 Лиляна Цветанова Павлова *********** 

  

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 22 (двадесет и двама), 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 „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“. 

  

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 след проведеното явно и поименно гласуване, с 9 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: 
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1. РЕГИСТРИРА предложената листа за кандидати за общински съветници в община 

Смолян, представляващ многомандатен изборен район № 21 31 от ПП 

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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  Анастас Ставрев Коджебашев *********** 

2 Мария Метаксинова Жайгaрова *********** 

3 Тодор Димитров Илчев *********** 

4  Никола Димитров Парев *********** 

5 Георги Николов Узунов *********** 

6 Светослав Хубенов Шехов *********** 

7 Андрей Емилов Петев *********** 

8  Атанас Йорданов Ташев *********** 

9 Трендафил Недков Беделев *********** 

10 Лиляна Стефанова Акташева *********** 

11 Георги Костадинов Василев *********** 

12 Спас Иванов Нямов *********** 

13 Елена Георгиева Стронгелова – Илиева *********** 

14 Илия Атанасов Атанасов *********** 

15 Юри Славчев Русев *********** 

16 Никола Костадинов Петров *********** 

17 Христо Янков Перпериев *********** 

18 Росен Антимов Багрянов *********** 

19 Никола Иванов Чоралски *********** 

20 Захари Йорданов Христов *********** 

21 Николай Петров Пишинов *********** 

22 Лиляна Цветанова Павлова *********** 
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2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати за общински съветници в 

община Смолян издигнати от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г. 

 

По точка осем 

 

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

коалиция ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 58 / 22.09.2015 

г., подписано от Валери Симеонов Симеонов, в качеството му на председател ПП 

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“, заведено под № 8 от 22 

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 Смилян Трендафил Недков Беделев ********** с. Смилян 

2 Бостина Лиляна Стефанова Акташева ********** с. Бостина 

  

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 „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“. 

                                                                       

Предвид гореизложеното и след проведеното явно и поименно гласуване, с 9 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: 
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1. РЕГИСТРИРА предложените кандидати за кметове на кметства в община Смолян от 

ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 Трендафил Недков Беделев ********** Смилян 21 31 67547 

  

1.2. Регистрира: 

№ по 

ред 

Име на кандидата ЕГН Кметство № на изборен 

район 

1 Лиляна Стефанова 

Акташева 

********** Бостина 21 31 05801 

  

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

община Смолян предложени от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г. 

 

По точка девета 

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за общински съветници в община Смолян от 

Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за общински съветници в община 

Смолян от Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 59 / 22.09.2015г.,  подписано от  

Димитър Костадинов Палагачев, упълномощен от Николай Нaнков Ненчев, Меглена 

Щилянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Божидар Цецов Лукарски, Корман Якубов 

Исмаилов в качеството им на представляващи  и  коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, 

заведено под № 12 от 22 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. 

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 Име на кандидата за общински съветник ЕГН 



 20 

листата 

1 Димитър Костадинов Палагачев *********** 

2 Сафидин Исенов Чикуртев *********** 

3 Артур Иванов Сулинаджиев *********** 

4 Борис Кирилов Милкотев *********** 

5 Камелия Петрова Кацарова *********** 

6 Никола Димитров Пашов *********** 

7 Дима Атанасова  Коруева *********** 

8 Георги Анастасов Бадев *********** 

9 Емилия Янева Чернева *********** 

10 Росица Людмилова Шехова *********** 

11 Милко Илиев Милковски *********** 

12 Атанаска Иванова Илчевска – Караиванова *********** 

13 Мария Николаева Рускова *********** 

14 Димитър Василев Димитров *********** 

15 Елица Валентинова Маринова *********** 

16 Галина Тодорова Хаджихристева *********** 

17 Данчо Стефанов Чаталбашев *********** 

18 Пенко Дончев Чешмеджиев *********** 

19 Любен Динков Атанасов *********** 

  

 

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/; 
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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 19 (деветнадесет), 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 Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 

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 след проведеното явно и поименно гласуване, с 9 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 Коалиция 

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 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 Димитър Костадинов Палагачев *********** 

2 Сафидин Исенов Чикуртев *********** 

3 Артур Иванов Сулинаджиев *********** 

4 Борис Кирилов Милкотев *********** 

5 Камелия Петрова Кацарова *********** 

6 Никола Димитров Пашов *********** 

7 Дима Атанасова  Коруева *********** 

8 Георги Анастасов Бадев *********** 
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9 Емилия Янева Чернева *********** 

10 Росица Людмилова Шехова *********** 

11 Милко Илиев Милковски *********** 

12 Атанаска Иванова Илчевска – Караиванова *********** 

13 Мария Николаева Рускова *********** 

14 Димитър Василев Димитров *********** 

15 Елица Валентинова Маринова *********** 

16 Галина Тодорова Хаджихристева *********** 

17 Данчо Стефанов Чаталбашев *********** 

18 Пенко Дончев Чешмеджиев *********** 

19 Любен Динков Атанасов ***********  

  

2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати за общински съветници в 

община Смолян издигнати от Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в 

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

 

По точка десета 

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за общински съветници в община Смолян от ПП „ 

Движение за радикална промяна Българска пролет” за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за общински съветници в община 

Смолян от ПП „ Движение за радикална промяна Българска пролет” за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. 60 № 22.09.2015г.,  подписано 

от  Тодор Иванов Пищалов, упълномощен от Велизар Пенков Енчев в качеството му  на 

 председател на  ПП „Движение за радикална промяна Българска пролет”,  заведено под № 

13 от 22 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. 

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 Славчо Митков Станевски ********** 
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2 Тодор Иванов Пищалов ********** 

3 Елена Илиева Кривошиева ********** 

  

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 3 (трима), 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 радикална промяна Българска пролет”. 

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 след проведеното явно и поименно гласуване, с 9 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 

радикална промяна Българска пролет” 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 Славчо Митков Станевски ********** 

2 Тодор Иванов Пищалов ********** 

3 Елена Илиева Кривошиева ********** 
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2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати за общински съветници в 

община Смолян издигнати от ПП „Движение за радикална промяна Българска пролет” 

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

 

По точка единадесета 

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за Кмет на Община Смолян от ПП „АБВ“ 

(Алтернатива за българско възраждане) 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 „АБВ“ (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 61 / 22.09.2015 г., подписано от Васил 

Христов Тиганев, упълномощен от Димитър Карамфилов Трендафилов, в качеството му 

пълномощник на председателя на ПП „АБВ“ (Алтернатива за българско възраждане), 

заведено под № 7 от 22 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. 1. Димитър Карамфилов Трендафилов ЕГН**********, с постоянен / настоящ 

адрес гр.Смолян, ул.„Младост” № 20, вх.Б, ет.4, ап.24. 

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 „АБВ“ 

(Алтернатива за българско възраждане) 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 9 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 Димитър Карамфилов Трендафилов ЕГН ***********, издигнат от 

ПП „АБВ“ (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. за Кмет на Община Смолян. 
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1. ИЗДАВА удостоверениe на регистрирания кандидат за кмет на община Смолян 

издигнат от ПП „АБВ“ (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите 

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

 

По точка дванадесета 

 

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

ПП „АБВ“ (Алтернатива за българско възраждане) 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 „АБВ“ (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите 

за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 61 / 22.09.2015 г., 

подписано от  Васил Христов Тиганев, упълномощен от Димитър Карамфилов Трендафилов, 

в качеството му пълномощник на председателя на ПП „АБВ“ (Алтернатива за българско 

възраждане), заведено под № 14 от 22 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 Димитър Карамфилов Трендафилов ********** 

2 Васил Христов Тиганев ********** 

3 Костадин Щильонов Буков ********** 

4 Юлия Валентинова Танева ********** 

5 Румен Петров Бечев ********** 

6 Димитър Миладинов Симов ********** 

7 Иван Николов Даритков ********** 

8 Елвис Алтимиров Белински ********** 

9 Младен Сашев Кадиев ********** 

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/. 
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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 9 (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 „АБВ“ (Алтернатива за българско възраждане). 

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 след проведеното явно и поименно гласуване, с 9 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 „АБВ“ 

(Алтернатива за българско възраждане) 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 Димитър Карамфилов Трендафилов ********** 

2 Васил Христов Тиганев ********** 

3 Костадин Щильонов Буков ********** 

4 Юлия Валентинова Танева ********** 

5 Румен Петров Бечев ********** 

6 Димитър Миладинов Симов ********** 

7 Иван Николов Даритков ********** 

8 Елвис Алтимиров Белински ********** 

9 Младен Сашев Кадиев ********** 
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2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати за общински съветници в 

община Смолян издигнати от ПП „АБВ“ (Алтернатива за българско възраждане) за 

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

 

По точка тринадесета 

 

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

Инициатевен комитет за регистрация на независим кандидат за общински съветник за 

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

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

местни избори 2015/, заведено с вх. № 62 / 22.09.2015 г., за регистрация на Лидия Атанасова 

Арсова с ЕГН:*********** за независим кандидат за общински съветник в община Смолян, 

издигнат от инициативен комитет, представляван от Александър Кирилов Караджов. 

Към предложението са приложени: 

1. Списък на избирателите, подкрепящи независим кандидат за общински съветник в 

община Смолян - Приложение №66 – МИ; 

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 след проведеното явно и поименно гласуване, с 9 гласа 

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

кодекс, 

  

РЕШИ: 

  

РЕГИСТРИРА Лидия Атанасова Арсова с ЕГН:***********, като независим кандидат за 

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

община Смолян на 25 октомври 2015 г. 

  

ИЗДАВА удостоверение на независим кандидат за общински съветник в община Смолян за 

участие на изборите за общински съветници в община Смолян 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. 

 

 

По точка четиринадесета 

 

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

„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 

25 октомври 2015 г. 
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Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа за Кмет на Община Смолян 

от ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 63 / 22.09.2015 г., подписано от Николай Петров 

Янакиев, упълномощен от Николай Тихомиров Бареков, в качеството му председателя на ПП 

„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, заведено под № 8 от 22 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. 1. Николай Петров Янакиев ЕГН *********, с постоянен / настоящ адрес 

гр.Смолян, ул.„Перелик” № 3, ет.5, ап.13, вх.А. 

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 „БЪЛГАРИЯ БЕЗ 

ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 

г. с посочения кандидат за кмет на Община  Смолян. 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.14 във вр. с чл.414 от Изборния кодекс, 

Общинска избирателна комисия Смолян 

  

Р Е Ш И: 

  

1. РЕГИСТРИРА Николай Петров Янакиев ЕГН **********, издигнат от ПП 

„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ 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 „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

 

По точка петнадесета 

 

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

ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 25 октомври 2015 г. 
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Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в 

община Смолян от ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., с вх. № 63 / 22.09.2015 г., подписано от  

подписано от Николай Петров Янакиев, упълномощен от Николай Тихомиров Бареков, в 

качеството му председателя на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, заведено под № 16 от 22 

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 Николай Петров Янакиев ********** 

2 Милко Яворов Халваджиев ********** 

  

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 2 (двама), 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 „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“. 

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 след проведеното явно и поименно гласуване, с 9 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 „БЪЛГАРИЯ 
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БЕЗ ЦЕНЗУРА“ 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 Николай Петров Янакиев *********** 

2 Милко Яворов Халваджиев *********** 

  

  

2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати за общински съветници в 

община Смолян издигнати от ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите 

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

 

 

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

заседание в 20:30 часа. 

 

     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      ВИКТОР МОНЕВ 

 

 

СЕКРЕТАР:       

                       ВЕЛИ ПАЛИКАРОВ 


