
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 16 - 2131 МИ 

Смолян, 03 октомври 2019 г. 
 

Днес 03 октомври 2019 г., 17:00 часа се проведе заседание на ОИК – 

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

 

На заседанието присъстват 13 членове:  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

Симеон Атанасов Велинов 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Зоя Емилова Бенкова 

Иван Михайлов Райков 

 

СЕКРЕТАР:  Емилиян Здравков Бакърджиев 

 

ЧЛЕНОВЕ:   

 

Златко Славчев Карамучев 

 

Малинка Минчева Кордова 

 

Василка Димитрова Гатешка 

 

Маргарита Георгиева Солакова 

 

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева 

 

Галя Валентинова Русева 

 

Станислав Анастасов Карагяуров 

Елица Валентинова Маринова 

Андрей Емилов Петев 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

1. Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Георги 

Атанасов Атанасов за независим кандидат за общински съветник в 

община Смолян в изборите за общински съветници и кметове на 27 

октомври 2019г. 

 

 



 2 

По точка първа: 

 

С Решение №13 - 2131 МИ от 11.09.2019 г. на ОИК – Смолян e 

регистрирала инициативен комитет за издигане на Георги Атанасов Атанасов за 

независим кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и 

за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Смолян. В изпълнение на 

решението е  издадено удостоверение за регистрация на инициативния комитет 

под № 6 от 11.09.2019 г. 

В определения срок (24.09.2019 г.) от инициативния комитет за издигане 

на Георги Атанасов Атанасов за независим кандидат за общински съветник не 

са внесени необходимите по закон:  

1. Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим 

кандидат (Приложение №64 – МИ); 

2. Заявление-декларация от кандидат (Приложение №65 – МИ); 

3. Списък на избирателите, подкрепящи независим кандидат за 

общински съветник в община Смолян (Приложение №67 – МИ). 

 

На основание чл. 87, ал.1, т. 16 и чл. 416 ал.1 от Изборния кодекс и 

Раздел VIII от Решение №943-МИ от 02.09.2019,  ОИК – Смолян 

РЕШИ: 

1. Служебно ЗАЛИЧАВА регистрацията на инициативен комитет за 

издигане на ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ за независим кандидат за 

общински съветник на Община Смолян в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 година, в състав: 

- Кузман Иванов Читанов с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. 

Смолян, ул. Родопи №56А; 

- Кристиян Росенов Сариев с ЕГН ***********, с постоянен адрес: с. 

Смилян, ул. Здравец №10; 

- Албена Ангелова Ковачева-Говедарова с ЕГН ***********, с постоянен 

адрес: гр. Смолян, ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев“ №22, вх.б, ап.3. 

2. АНУЛИРА издаденото удостоверение на инициативния комитет. 

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: 13 членове  

ПРОТИВ: няма 

 

След изчерпване на точките по дневния пред ОИК – Смолян приключи 

своето заседание в 17:30 часа. 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

СЕКРЕТАР:      

ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 


