
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 19 - 2131 МИ 

Смолян, 10 октомври 2019 г. 
 

Днес 10 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. Сигнал от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“. 

2. Определяне на работна група по разглеждане на жалби и сигнали и 

изготвяне на проекти за решения. 
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По точка първа: 

 

В ОИК-Смолян с вх. № 51/08.10.2019 г. е постъпил сигнал от Коалиция 

„БСП за БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Милко Гавазов, с което уведомяват 

ОИК – Смолян, че на 07.10.2019 г. при откриването на физкултурния салон на 

Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски“ в кв. „Райково“ 

е допуснато грубо нарушение на  изборните правила. Кандидатът  за общински 

съветник от ПП „ГЕРБ“ Марин Захариев е поднесъл „поздравление“ с ясно 

изразена предизборна насоченост. Г-н Гавазов твърди че с  тези действия е била 

нарушена забраната на чл. 182, ал. 1 от ИК.  

Във връзка с гореизложеното ОИК - Смолян взе в предвид, че сигнала е 

подаден при наличие на правен интерес от пълномощник на коалиция „БСП за 

БЪЛГАРИЯ“, поради което същата е допустима, но разгледана по същество е 

неоснователна поради следните съображения: 

 В сигнала не е конкретизирано и липсват каквито и да е било 

доказателства относно това, по какъв начин е била извършена и в какво точно се 

е изразявала предизборната агитация, чрез поднасяне на поздравление при 

откриването на физкултурния салон на ПМГ  „Васил Левски“ в кв. „Райково“, за 

да може ОИК-Смолян да извърши проверка относно наведените твърдения, 

дали е била нарушена разпоредбата на чл.182, ал.1 във връзка с изречение първо 

от параграф 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, според 

който: „Предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на 

кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори”. 

На следващо място с оглед на обстоятелството, че описаното в сигнала 

събитие се е състояло на 07.10.2019 г., а самия сигнал е подаден в ОИК – 

Смолян ден по-късно на 08.10.2019 г., от обективна страна не е възможно  да се 

извърши непосредствена проверка на вече състояло се и приключило 

мероприятие, въз основа на което ОИК – Смолян не констатира нарушение на 

изборните правила. 

С оглед горното  на основание чл. 87, ал. 1,  т. 1 и т. 22 от Изборния 

кодекс, Общинска избирателна комисия - Смолян 

Р Е Ш И: 

1. Не установява нарушение на предизборните правила. 

2. Оставя сигнал с вх. № 51/08.10.2019 г. подаден от Коалиция „БСП за 

БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Милко Гавазов без уважение, като 

недоказан и неоснователен. 

 

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорва 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 
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По точка втора: 

 

На основание на чл.87, ал.1, т.1 и т.1 предложение второ от Изборния 

Кодекс, ОИК – Смолян  

Р Е Ш И : 

  Определя работна група по разглеждане на жалби и сигнали и изготвяне 

на проекти за решения в състав от следните членове:  

1. Анастасия Манолева Караманолева-Пенева; 

2. Златко Славчев Карамучев; 

3. Станислав Анастасов Карагяуров. 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия.  

Гласували както следва: 

 

ЗА предложението: 13 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 


