
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  - КАРНОБАТ 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 32-МИ 

На 29 октомври 2019 г. се проведе заседание на Общинската избирателна комисия 

при следния  

Д н е в е н     р е д 

1. Определяне и упълномощаване на членове на ОИК за приемане на отпечатаните 

бюлетини за втори тур на изборите за кмет  

2. Текущи. 

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. 

Съгласно решение на ЦИК  № 993-МИ от 07.09.2019 г. предаването на отпечатаните 

хартиени бюлетини ще се извърши на територията на печатницата (всяка печатница 

изпълнител) под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван със 

съответната ОИК и областна администрация график в присъствието на упълномощени 

представители на печатницата изпълнител, на съответната областна администрация и на двама 

упълномощени членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни партии и 

коалиции. Предложени бяха Маргарит Илиев и Йорданка Милкова съответно представители на 

ПП БСП и ПП ГЕРБ. 

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 Мичева за  

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

ал. 1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Карнобат, прие 



Р Е Ш Е Н И Е 

№ 141-МИ 

Определя и упълномощава членовете на ОИК Карнобат – МАРГАРИТ ВАСИЛЕВ 

ИЛИЕВ и ЙОРДАНКА ПЕТКОВА МИЛКОВА да присъстват при приемането на отпечатаните 

хартиени бюлетини от печатницата изпълнител, приемат бюлетините и подпишат приемо-

предавателния протокол, и да съпровождат транспортното средство, което ги превозва до 

областен център Бургас. 

По т. 1 от дневния ред  докладва Минка Колева. 

 Във връзка с организацията на вторият тур на изборите  се разгледаха 

документите, които следва да се подготвят. По повод две от приложения, които се 

предоставят на СИК се коментира, че посочването на конкретна дата на изборите ще 

създаде затруднения  в изборния ден – ще е необходимо постоянно да се обяснява че 

вторият тур е продължението на избора за общински съветници и кметове. Самата дата 

– 27 октомври ще обърка голяма част от членовете на СИК и ще създаде напрежение в 

работата, поради което и считаме за целесъобразно на приложение № 15 и № 80 да се 

изпише датата 03 ноември вместо 27 октомври. 

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 Мичева за  

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

ал. 1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Карнобат, прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 142-МИ 

Указва на общинска администрация в образец № 15 и образец № 80 от утвърдените от 

ЦИК изборни книжа, които се предоставят от общинска администрация на СИК, да се посочи 

датата на провеждане на втория тур от изборите за  кметове – 03 ноември 2019 г.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЕКРЕТАР: 

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


