
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 6- 2131 МИ 

Смолян, 17 септември 2019 г. 
 

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

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

 

На заседанието присъстват 11 членове:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Атанасов Велинов 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Емилова Бенкова 

  

СЕКРЕТАР:  Емилиян Здравков Бакърджиев 

 

ЧЛЕНОВЕ:   

 

Златко Славчев Карамучев 

 

Малинка Минчева Кордова 

Василка Димитрова Гатешка 

 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

 

Галя Валентинова Русева 

Шинка Андреева Щинкова 

Елица Валентинова Маринова 

Андрей Емилов Петев 

 

 

отсъстват: Иван Михайлов Райков и Маргарита Георгиева Солакова. 

 

 

Председателят на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

 

1. Определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от 

партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  
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По точка първа. 

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 397, чл. 413, чл. 414, ал. 

6,  чл. 415 и чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс ОИК Смолян 

РЕШИ: 

Общинска избирателна комисия Смолян изпраща незабавно след 

постъпването на Централната избирателна комисия (ЦИК), но не по-късно от 25 

септември 2019 г., списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска 

листа в електронен вид в EXСEL формат (Приложение №1). Списъкът съдържа 

следните колони: 

 

- номер по ред; 

- ЕГН; 

- собствено име; 

- бащино име; 

- фамилно име; 

- наименованието (абревиатурата) на партията, коалицията или местната 

коалиция, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или 

инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като 

независим; 

- общината, където е заявен за регистрация кандидата; 

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната 

се попълва само за кандидатите за кмет на кметство). 

 

Решенията на общинската избирателна комисия може да се оспорват в 

тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по 

реда на чл. 88 от ИК. 

Гласували както следва: 

 

ЗА предложението: 11 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 18:00 часа. 

 

  

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

ЗА СЕКРЕТАРЯ:    

    ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 


