
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 12 - 2131 МИ 

Смолян, 26 септември 2019 г. 
 

 
Днес 26 септември 2019 г., 17:00 часа се проведе заседание на ОИК – 

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

 

На заседанието присъстват 10 членове:  

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

Симеон Атанасов Велинов 

 

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 

 

Шинка Андреева Щинкова 

Елица Валентинова Маринова 

 

отсъстват: Зоя Емилова Бенкова, Галя Валентинова Русева и Андрей Емилов 

Петев. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

1. Процедура за определяне на поредните номера на местните коалиции и 

инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за 

общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година. 
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 По точка първа: 

 

На основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т. 9, чл. 423, ал. 2 от ИК, Решение № 

1095-МИ от 13.09.2019 г. и Решение №1184-МИ от 25.09.2019 г. на ЦИК и във 

връзка с писмо, изх. № МИ-15-407 от 25.09.2019 г. на ЦИК, съгласно което 

поредността на номерата на местните коалиции, регистрирали кандидатски 

листи и на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, се 

определя съгласно поредността на регистрацията им в ОИК по входящия 

регистър на местните коалиции (Приложение № 49-МИ) и съответно входящия 

регистър на инициативните комитети (Приложение № 56-МИ), Общинска 

избирателна комисия в Смолян 

 

РЕШИ: 

 

Определя и подрежда поредните номера на местните коалиции и 

инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински 

съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г., както следва: 

Пореден номер 

в бюлетините 

Местна коалиция/Независим кандидат 

67 МИРОСЛАВ СЪБЕВ ФИСИНСКИ 

независим кандидат за кмет на община Смолян 

68 ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ 

независим кандидат за общински съветник 

69 АННА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА 

независим кандидат за общински съветник 

70 СТОЯН МИТКОВ КОВАЧЕВ 

независим кандидат за общински съветник 

71 СЛАВИ АЛЕКСЕЕВ КАРОВ 

независим кандидат за общински съветник 

72 МЕДИХА САЛИХОВА ЗАИМОВА 

независим кандидат за общински съветник 

73 ПЕНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА 

независим кандидат за общински съветник 

74 НОВОТО ВРЕМЕ 

местна коалиция 

 

 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. 
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Гласували както следва: 

 

ЗА предложението: 10 членове  

 

ПРОТИВ: няма 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 18:00 часа. 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

СЕКРЕТАР:      

ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 


