
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  - КАРНОБАТ 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 24 

На 22 октомври 2019 г. се проведе заседание на Общинската избирателна комисия 

при следния  

Д н е в е н     р е д 

1. Разглеждане на жалба от АСПАРУХ ДАНЧЕВ ИВАНОВ – Председател 

на ОбС на БСП – гр. Карнобат, обл. Бургас, относно раздаване на агитационни 

материали без необходимите  реквизити  (запалки и химикали) в предизборния щаб на 

независимия кандидат за кмет Георги Димитров. 

2. Определяне и упълномощаване на членове на ОИК за приемане на 

бюлетини от Областна управа Бургас. 

3. Упълномощаване на представители на Общинска избирателна комисия – 

Карнобат, които съвместно с общинската администрация да снабдят секционните 

избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини за гласуване, избирателни 

списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и контролира тяхното 

съхранение, разпределение по секции и транспортиране в предизборния ден, за 

провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

Присъстваха: Минка Андреева Колева, Мелек Съдика Шериф, Радка Маринова 

Петрова, Светла Иванова Железчева, Зоя Колева Чанкова, Пенка Бенчева Недялкова, 

Йорданка Петкова Милкова, Гергана Христова Иванова, Маргарит Василев Илиев, 

Ганка Тодорова Димитрова и Янка Божанова Мичева. 

 

Заседанието бе открито в 17,00 ч. и председателствано от Минка Колева– 

председател на комисията. 

 

По т. 1 от дневния ред  докладва Минка Колева. 

 Постъпила е жалба вх. № 3-Ж /22.10.2019 г., подписана от Аспарух Данчев 

Иванов - Председател на ОбС на БСП – гр. Карнобат, обл. Бургас.  Жалбоподателят 

твърди, че на 18.10.2019 г. в предизборния щаб на   независимия кандидат за кмет 

Георги Димитров, намиращ се  в  Община Карнобат, са  раздавани  агитационни 

материали без необходимите реквизити (запалки и химикали). Към жалбата е приложен 

агитационният материал - запалка и химикал с надписи „Георги Димитров“ и  „№ 67“.  

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс. 

 ОИК констатира, че твърденията на жалбоподателя  касаят нарушение на 

разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с това извърши проверка 

в предизборния щаб на кандидата за кмет Георги Димитров, находящ се в град 

Карнобат, ул. „Д. Полянов“.    

 При извършената проверка от представителите на ОИК Карнобат  се установи, 

че в предизборния щаб на независимия кандидат за кмет на община Георги Димитров 

са налични агитационни материали, отговарящи на изискванията на чл. 183, ал. 2 – 

налице са запалки и химикали, идентични с представените от жалбоподателя, но 



съдържащи надпис от едната страна „Георги Димитров“ и  „№ 67“ и от другата страна 

надпис “Купуването и продаването на гласове е престъпление“ . Проверката е 

обективирана в констативен протокол от 22.10.2019 г.   

 

 След направените обсъждания се премина към гласуване. 

Име, презиме, фамилия ЗА ПРОТИВ 

Минка Андреева Колева  за  

Мелек Съдика Шериф за  

Радка Маринова Петрова  за  

Светла Иванова Железчева за  

Зоя Колева Чанкова за  

Пенка Бенчева Недялкова  за  

Йорданка Петкова Милкова за  

Гергана Христова Иванова за  

Маргарит Василев Илиев за  

Ганка Тодорова Димитрова за  

Янка Божанова Минчева за  

 След проведеното поименно гласуване  с  11 гласа „за“  и на  основание на 

основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс,  Общинската избирателна 

комисия прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 97-МИ 

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на АСПАРУХ  ДАНЧЕВ ИВАНОВ – 

Председател на ОбС на БСП – гр. Карнобат, обл. Бургас, относно разпространение на 

агитационни материали в предизборната кампания при произвеждане на местните 

избори за общински съветници и кметове  на 27 октомври 2019 г. в нарушение на чл. 

183, ал. 2 от ИК като неоснователна и недоказана. 

 Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК- Карнобат  в тридневен 

срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 

 

 По точка 2 от дневния ред – докладва Минка Колева 

 

 Във връзка с необходимостта от определяне и упълномощаване на членове на 

ОИК за приемане на бюлетини от Областна управа Бургас, предлагам да бъдат 

упълномощени Зоя Колева Чанкова и Радка Маринова Петрова. 

След направените обсъждания се премина към гласуване. 

Име, презиме, фамилия ЗА ПРОТИВ 

Минка Андреева Колева  за  

Мелек Съдика Шериф за  

Радка Маринова Петрова  за  

Светла Иванова Железчева за  

Зоя Колева Чанкова за  

Пенка Бенчева Недялкова  за  



Йорданка Петкова Милкова за  

Гергана Христова Иванова за  

Маргарит Василев Илиев за  

Ганка Тодорова Димитрова за  

Янка Божанова Минчева за  

 След проведеното поименно гласуване с 11 гласа „за“  и на  основание чл. 

87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и във връзка с изпълнението на решение на ЦИК № 

993-МИ от 07.09.2019 г. Общинската избирателна комисия прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 98-МИ 

Определя и упълномощава членовете на ОИК Карнобат – РАДКА МАРИНОВА 

ПЕТРОВА и ЗОЯ КОЛЕВА ЧАНКОВА да присъстват при приемането на отпечатаните 

хартиени бюлетини от ОБЛАСТНА УПРАВА БУРГАС, приемат бюлетините и 

подпишат приемо-предавателния протокол, и да съпровождат транспортното средство, 

което ги превозва до град Карнобат. 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК- Карнобат  в тридневен 

срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 

       Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК- Карнобат  в тридневен 

срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 

 

 По точка 3 от дневния ред – докладва Минка Колева 

 Относно необходимостта  от упълномощаване на представители на Общинска 

избирателна комисия – Карнобат, които съвместно с общинската администрация да 

снабдят секционните избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини за 

гласуване, избирателни списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и 

контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране в 

предизборния ден, за провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 

октомври 2019 год., председателят направи конкретни предложения за разпределение 

на членовете на  ОИК по определените от Община Карнобат маршрути за снабдяване 

на СИК  

След направените обсъждания се премина към гласуване. 

Име, презиме, фамилия ЗА ПРОТИВ 

Минка Андреева Колева  за  

Мелек Съдика Шериф за  

Радка Маринова Петрова  за  

Светла Иванова Железчева за  

Зоя Колева Чанкова за  

Пенка Бенчева Недялкова  за  

Йорданка Петкова Милкова за  

Гергана Христова Иванова за  

Маргарит Василев Илиев за  

Ганка Тодорова Димитрова за  



Янка Божанова Минчева за  

След проведеното поименно гласуване с 11 гласа „за“ и на основание чл.87, ал.1, 

т.1 и т.20 и чл.215 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 99-МИ 

 ОПРЕДЕЛЯ и упълномощава членове от Общинска избирателна комисия – 

Карнобат, които съвместно с общинската администрация да снабдят секционните 

избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини за гласуване, избирателни 

списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и контролира тяхното 

съхранение, разпределение по секции и транспортиране в предизборния ден, за 

провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год., 

както следва: 

За СИК с № от 1 до 27 и ПСИК - Зоя Колева Чанкова и Минка Андреева Колева, 

действащи поотделно. 

За СИК № 51, 49, 50, 53, 52 – Маргарит Василев Илиев 

За СИК № 29, 30, 33 – Мелек Садика Шериф 

За СИК № 31, 34, 32, 36 ,56 – Йорданка Петкова Милкова 

За СИК № 28, 58 – Янка Божанова Мичева 

За СИК №  55, 54, 57, 35 ,37 – Пенка Бенчева Недялкова 

За СИК № 44, 45, 46 – Ганка Тодорова Димитрова 

За СИК № 42, 43, 47, 48 - Светла Иванова Железчева 

За СИК № 39, 38, 40 ,41 – Радка Маринова Петрова 

 Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК- Карнобат  в тридневен 

срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЕКРЕТАР: 

Минка Колева ……………………   Светла Железчева ……………. 

 

 

 

 


