
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 35 - 2131 МИ 

Смолян, 30 октомври 2019 г. 
 

Днес 30 октомври 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 

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 

 
 

 

отсъстват: Зоя Емилова Бенкова и Иван Михайлов Райков.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОИК – Смолян предложи следния дневен ред:  

 

1. Жалба с вх. № 165 / 30.10.2019 г. в ОИК – Смолян от Сийка Кирова 

Карталова – Суркова. 

 

По точка първа: 

 

В ОИК – Смолян е постъпила жалба с вх. № 165 / 30.10.2019 г. в ОИК – 

Смолян от Сийка Кирова Карталова – Суркова, в която се навеждат твърдения 

относно обстоятелствата, че от 29.10.2019 г. върху гаража, който ползва в с. 

Момчиловци, ул. “Александър Стамболийски“ има агитационни материали на 

ПП ГЕРБ, за които никой не е дал съгласие за поставянето им. Наред с това 



 2 
Сийка Кирова Карталова – Суркова изяснява, че из цялото село 

Момчиловци са разлепени плакати на същата политическа партия на 

нерегламентирани затова места в нарушение на ИК. Въз основа на 

гореизложеното жалбоподателката моли ОИК – Смолян да вземе отношение по 

случая, като прилага снимки от гаража. 

 

След като разгледа жалбата ОИК – Смолян установи, че в случая е 

приложима нормата на чл.186 ал.1 от ИК, съгласно която: „Кметът на 

общината, района или кметството или кметският наместник по решение 

на районната или общинската избирателна комисия и при необходимост 

със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи 

премахва или изземва агитационните материали, поставени или 

разпространени в нарушение на кодекса. Премахването и изземването на 

такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните 

избирателни комисии.“ 

 

На основание чл. 87, ал.1, т.1 и т.22 и чл.186 ал.1 от Изборния кодекс 

 ОИК – Смолян  

 

Р Е Ш И : 

 

1. ВЪЗЛАГА на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство с. 

Момчиловци - Веска Жекина, да извърши проверка относно достоверността на 

обстоятелствата описани в жалбата и ако установи, че са на лице, незабавно да 

предприеме действия по премахване на агитационния материал - плакат. 
 

2. ВЪЗЛАГА на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство с. 

Момчиловци - Веска Жекина, да извърши проверка относно наличието на други 

агитационни материали на територията на село Момчиловци поставени в 

нарушение на Изборния кодекс и в случай че установи такива незабавно да 

предприеме действия по премахването им. 
 

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. 

  
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 

 

СЕКРЕТАР:      

ЕМИЛИЯН БАКЪРДЖИЕВ 


