
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 13 - 2131 МИ 

Смолян, 27 септември 2019 г. 
 

 
Днес 27 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: Зоя Емилова Бенкова  

Иван Михайлов Райков 

 

СЕКРЕТАР:  Елица Валентинова Маринова 

 

ЧЛЕНОВЕ:   Златко Славчев Карамучев 

 

Малинка Минчева Кордова 

 

Василка Димитрова Гатешка 

 

Маргарита Георгиева Солакова 

 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

 

Андрей Емилов Петев. 

 

отсъстват: Емилиян Здравков Бакърджиев, Галя Валентинова Русева. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

1. Утвърждаване на образците на бюлетините за общински съветници, кмет 

на община Смолян и кметове на кметства на територията на община Смолян в 

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

 

След като ОИК - Смолян извърши проверка на кандидатските листи и 

разгледа представените образци на бюлетини за общински съветници и кметове 

в община Смолян в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г., за всеки отделен вид избор, по отношение на имената и 

номерата на регистрираните партии/коалиции/местни коалиции и техните 

кандидатски листи, включително на независимите кандидати, ОИК Смолян не 

установи несъответствия и непълноти в тях. 

 На основание чл. 87, ал. 1, т. 9, чл. 421 и чл. 422 от ИК, Решение № 993-МИ от 

07.09.2019 на ЦИК, ОИК – Смолян:  

 

Р Е Ш И : 
  

1. УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за общински съветници в Община 

Смолян, (съгласно Приложение №1). 

2. УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на Община Смолян, 

(съгласно Приложение №2).  

3. УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство Виево, (съгласно 

Приложение №3). 

4. УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство Влахово, 

(съгласно Приложение №4). 

5. УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство Могилица, 

(съгласно Приложение №5). 

6. УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство Момчиловци, 

(съгласно Приложение №6). 

7. УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство Смилян, 

(съгласно Приложение №7). 

8. УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство Търън, (съгласно 

Приложение №8).  

9. УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство Широка лъка, 

(съгласно Приложение №9). 

10. Приложенията по т. 1-9 към настоящото решение не се публикуват. 

 

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: 10 членове  

ПРОТИВ: няма 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 18:00 часа. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

      ЗА СЕКРЕТАРЯ:      

                              ЕЛИЦА МАРИНОВА 

 


