
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  - КАРНОБАТ 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 35-МИ 

На 01 ноември 2019 г. се проведе заседание на Общинската избирателна комисия при 

следния  

Д н е в е н     р е д 

1. Приемане на списъци на представители на партии, коалиции, инициативни 

комитети. 

2. Регистриране на застъпници. 

3. Обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа от ПП ДВИЖЕНИЕ 

ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА “БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ”. 

4. Извършване на промени в състава на СИК за провеждане на втори тур на изборите за 

кметове на 3 ноември 2019 г. на територията на община Карнобат. 

5. Допълване на решение. 

 

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. 

Постъпили са заявления с вх. № 206/31.10.2019 г. и вх. № 220/ 01.11.2019 г. на ОИК  

Карнобат от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, представлявана от Аспарух Данчев Иванов - 

упълномощен представител, с което са представени списъци с общо 4 /четирима/ 

представители на  коалицията във втория тур на изборите за кмет на 03 ноември 2019г. на 

електронен носител и надлежно подписани на хартия. Списъците имат изискуемото от закона 

съдържание - посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на 

представителите не надхвърля общия брой секции в община Карнобат. 

Списъците с предложените представители са проверени от „Информационно 

обслужване“ АД, като  са установени несъответствия по отношение на един от 

представителите. 

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. чл.124, ал.4 

от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК Общинска избирателна комисия Карнобат 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

 № 148-МИ 

Да се допълни публикуваният на интернет страницата на Общинска избирателна 

комисия  Карнобат, списък на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ с 4 /четирима/ представители за 

втория тур на изборите за кметове на 03.11.2019 г. при спазване на изискванията на ЗЗЛД. 

Три имена № на пълномощно 

Иван Димитров Желязков  №173-8 / 10.09.2019 

Аптрахим Исмаил Исмаил №173-8 / 10.09.2019 г. 

Красимира Христова Христова №173-8 / 10.09.2019 г. 

Адем Исмаил Адем № 173-8/ 10.09.2019 г. 

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

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

Постъпило е заявление с вх. № 209/01.11.2019 г. на ОИК  Карнобат от ИК за независим 

кандидат за кмет – ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ, за участие във втори тур на изборите за 

кмет на 03 ноември 2019 г., представляван от Христо Христов - упълномощен представител, с 

което е представен списък с общо 43 /четиридесет и трима/ представители на  независимия 

кандидат за кмет на Община Карнобат  във втория тур на изборите за кметове на 03 ноември 

2019 г. на електронен носител и надлежно подписан на хартия. Списъкът има изискуемото от 

закона съдържание - посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият 

брой на представителите не надхвърля общия брой секции в община Карнобат. 

Списъкът с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ 

АД, като  са установени несъответствия по отношение на един от представителите. 

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. чл.124, ал.4 от 

ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК Общинска избирателна комисия Карнобат прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 149-МИ 

Да се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия  Карнобат, 

списък с  42 /четиридесет и двама/ представители на  независим кандидат за кмет за община 

Карнобат – ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ втори тур на изборите за кмет на 03 ноември 2019 

г., при спазване на изискванията на ЗЗЛД. 

Тодор Костадинов Иванов №1 / 01.11.2019 

Маринка Петкова Водева №2 / 01.11.2019 

Спаска Тенева Димова №3 / 01.11.2019 

Виолета Дечева Димитрова №4 / 01.11.2019 

Мария Щерева Грунова №5 / 01.11.2019 

Гергана Тоткова Демирева №6  / 01.11.2019 

Константина Янчева Георгиева №7 / 01.11.2019 

Лиляна Бориславова Тодорова №8 / 01.11.2019 

Елена Георгиева Георгиева №9 / 01.11.2019 

Христиана Владиславова Тодорова №10 / 01.11.2019 

Неделчо Бенчев Иванов №11 / 01.11.2019 

Тодорка Стефанова Митева №12 / 01.11.2019 

Иваничка Кънева Димитрова №13 / 01.11.2019 

Борислава Данаилова Димитрова №14 / 01.11.2019 

Апостол Василев Георгиев №16 / 01.11.2019 

Димитър Костов Чилингиров №17 / 01.11.2019 

Радослав Димитров Димитров №18 / 01.11.2019 

Христина Ганчева Стаматова №19 / 01.11.2019 

Христо Сандов Иванов №20 / 01.11.2019 

Йорданка Русева Йовчева №21 / 01.11.2019 

Златка Минчева Ганева №22 / 01.11.2019 

Ергюл Билял Хюсеин №23 / 01.11.2019 

Иван Янков Стоянов №24 / 01.11.2019 

Симеон Радев Гарджев №25 / 01.11.2019 

Иван Димитров Пенков №26 / 01.11.2019 

Росен Маринов Николов №27 / 01.11.2019 

Хюсеин Осман Мехмед №28 / 01.11.2019 

Димитър Андонов Трендафилов №29 / 01.11.2019 

Минка Илиева Георгиева №30 / 01.11.2019 

Сюлейман Селим Селим  №31 / 01.11.2019 

Айше Леатив Кадир №32 / 01.11.2019 

Илия Алексиев Христов №33 / 01.11.2019 

Антон Стоев Митев №34 /01.11.2019 

Атанаска Иванова Димитрова №35 / 01.11.2019 

Кристияна Калчева Терзиева №36 / 01.11.2019 



Иванка Гьонова Георгиева №37 / 01.11.2019 

Христинка Въткова Стоянова №38 / 01.11.2019 

Стойка Колева Велева №39 / 01.11.2019 

Радостина Желева Маркова №40 / 01.11.2019 

Божидар Петков Митев №41 / 01.11.2019 

Наска Георгиева Стоянова №42 / 01.11.2019 

Сибел Рамзи Хабил №43 / 01.11.2019 

ОТКАЗВА обявяването в списъка на представителите на  независимия кандидат за кмет 
за община Карнобат – ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ на ВАСКО АНГЕЛОВ КИСКИНОВ. 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК- Карнобат  в    тридневен срок 
от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс. 

 По т. 2 от дневния ред докладва Минка Колева.  

Постъпили са заявления от Инициативен комитет за издигане на ГЕОРГИ ИВАНОВ 

ДИМИТРОВ като независим кандидат за кмет на община Карнобат, подписано от Христо 

Алексиев Христов, представляващ  инициативния комитет, заведени под № 3.2 от 01.11.2019 г. 

и № 3.3. от 01.11.2019 г. в Регистъра на ОИК  за застъпници  за участие в изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.  

Заявленията са по образец и е заявена  регистрация на 6 застъпници в изборите за  кмет 

на община. Към предложението са  приложени изискуемите съгласно чл. 118, ал. 1  от ИК 

документи.  

След извършена проверка се  установи, че са изпълнени изискванията на  чл. 118, ал. 1 и 

чл. 117, ал. 4  от  Изборния кодекс и  Решение № 1080–МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК. 
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. 18 
във връзка с чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 150-МИ 

РЕГИСТРИРА: 

1 Румяна Августова Кирова 

2 Сандо Стефанов Иванов 

3 Радостин Йорданов Йорданов 

4 Севдалин Халим Хабил 

 



5 

6 

Ганка Паскалева Вълчева 

Бедрие Беинч Сюлейман 
 

 

за  ЗАСТЪПНИЦИ на Инициативен комитет за издигане на ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ 

като независим кандидат за кмет на община Карнобат  за произвеждане на втори тур на 

изборите за кметове  на 3 ноември 2019 година в община Карнобат. 

 

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

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

По т. 3 от дневния ред докладва Минка Колева  

Постъпило е заявление с вх. № 211/01.11.2019 г. от Георги Димитров Димитров, лично 

входирано от него в ОИК Карнобат, с което същият заявява, че не желае да встъпи в 

правомощията на общински съветник, поради лични причини и моли да бъде заличен от 

списъка на избраните общински съветници.  

С решение № 131-МИ от 28.10.2019 г., Георги Димитров Димитров е обявен от ОИК 

Карнобат за избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА 

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ”. Предвид изричния отказ на лицето да 

встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващия 

кандидат от листата на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА „БЪЛГАРСКАТА 

ПРОЛЕТ”. 

В случаите, в които е налице отказ от встъпване в правомощия, правната последица  от 

отказа е освобождаване на съответното място в листата на съответната партия, а реда по който 

следва да бъде обявен следващият кандидат е уреден в чл. 454 ал. 1 във вр. ал. 3 от ИК - според 

броят на валидните преференции на кандидатите, получили мандат с преференции над 7 % от 

общинската избирателна квота и включени в списък А по методика съгласно приложение № 5 

към чл. 453 ал.1 от ИК, а при липса на такива по първоначалното подреждане в листата, 

съгласно списък Б.  

В тази връзка бе изискана справка от “Информационно обслужване” АД, като съгласно 

предоставените справки за класиране според преференциите, изготвени от „Информационно 

обслужване“ АД, ОИК Карнобат  следва да обяви за избран ГЕНЧО ТАНЕВ ТАНЕВ.           

Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1, т. 24 и т. 26 във вр.чл. 454, ал. 1 и чл. 

453 ал. 5 от Изборен кодекс, Общинска избирателна комисия Карнобат прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 151-МИ 

ЗАЛИЧАВА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ с ЕГН …………………… от списъка 

на общинските съветници, обявени за избрани с Решение № 131-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК  

Карнобат. 

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник ГЕНЧО ТАНЕВ ТАНЕВ, с ЕГН 

………………., от кандидатската листа на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

„БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ”. 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.459 от Изборния кодекс пред 

Административен съд гр.Бургас чрез Общинската избирателна комисия в срок до седем дни от 

обявяването му.  



По т. 4 от дневния ред докладва Минка Колева  

В ОИК – Карнобат е постъпило заявление с вх. № 213 от 01.11.2019 г. от Стойка 

Недкова Вълкова, упълномощен представител на ПП ДБГ, с което са заявени промени в 
съставите на СИК – Карнобат, придружени с изискуеми документи. 

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. 6 

и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. Общинската 

избирателна комисия прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 152-МИ 

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Карнобат от 

квотата на ПП ДБГ, както следва: 

В секция 020900055 освобождава Милка Петрова Стоянова и  назначава Пенка Лазарова 

Димитрова като член. 

В секция 02090044 освобождава Дена Грудова Вълчева и назначава Михаела Иванова 

Вълкова като член. 

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

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

 

В ОИК – Карнобат е постъпило заявление с вх. № 215 от 01.11.2019 г. от Тошка Петкова 

Русева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с което са заявени промени в съставите на 
СИК – Карнобат, придружени с изискуеми документи. 

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. 6 

и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. Общинската 
избирателна комисия прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 153-МИ 

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Карнобат от 

квотата на ПП ГЕРБ, както следва: 

В секция 020900028 освобождава Златка Куцарова Иванова и назначава Елка Атанасова 

Василева като член. 

В секция 020900008 освобождава Десислава Пламенова Манолова и назначава Янка 

Добрева Кръстева като член. 

В секция 020900038 освобождава Георги Генов Генов и назначава Петя Георгиева 

Недева като председател. 
         

 В ОИК – Карнобат е постъпило заявление с вх. № 216 от 01.11.2019 г. от Гюрка 

Николова Иванова, упълномощен представител на ПП ВОЛЯ , с което са заявени промени в 
състава на СИК на територията на община Карнобат, придружени с изискуеми документи. 

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. 6 

и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. Общинската 

избирателна комисия прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 154-МИ 

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община  Карнобат 

от квотата на ПП ВОЛЯ, както следва: 

В секция 020900007  освобождава Надежда Чанева Димитрова назначава Христо 

Чанков Михов като член. 

В секция 020900017 освобождава Вероника Ростиславова Гърбова и назначава Росица 

Димова Тодорова като член. 

В секция 020900018 освобождава Полина Генова Солакова и назначава Таня Иванова 

Видева като член. 



В секция 020900041 освобождава Стоянка Йорданова Манолова и назначава Галя 

Кирова Христова. 

В секция 020900056 освобождава Веселина Атанасова Овчарова и назначава Йорданка 

Генчева Желева като заместник-председател.   

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

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

В ОИК Карнобат е постъпило заявление с вх. № 217 от 01.11.2019 г. от Наил Хасан 

Хасан, упълномощен представител на ПП Движение за права и свободи - ДПС, с което е 

заявена промяна в състава на СИК № 020900011, придружено с изискуеми документи. 

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. 6 

и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. Общинската 
избирателна комисия прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 155-МИ 

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК № 020900011 от квотата на  ПП 

Движение за права и свободи - ДПС, като освобождава Мийрем Мехмед Хасан и назначава 

Йозлем Мохамед Мустафа като член. 

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

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

В ОИК – Карнобат е постъпило заявление с вх. № 219 от 01.11.2019 г. от Аспарух Данчев 

Иванов, упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, с което са заявени 

промени в съставите на СИК – Карнобат, придружени с изискуеми документи. 

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. 6 

и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. Общинската 

избирателна комисия прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 156-МИ 

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на община Карнобат от 

квотата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, както следва: 

В секция 020900033 освобождава Цонка Кирова Делева и  назначава Петя Петрова 

Николова  като секретар. 

В секция 020900039 освобождава Евгени Стоянов Палачоров и  назначава Невен 

Стоянов Недев  като секретар. 

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

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

 По т. 5 от дневния ред 

С Решение № 131/28.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Карнобат е обявила за 

избрани общинските съветници за Общински съвет – Карнобат. В последствие е постъпило 

писмо, изх. № МИ-15-1327/31.10.2019 г. от Централната избирателна комисия, същото заведено 

под вх. № 208/31.10.2019 г. във входящия регистър на Общинска избирателна комисия – 

Карнобат. С писмото се дават задължителни указания, адресирани до всички общински 

избирателни комисии за допълване на вече приети решения за обявяване на резултатите от 

първи тур на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год. 

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 основание чл.87, ал.1, т.26, 

т.34 и във вр. с чл.452, във вр. с чл.459, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Карнобат 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 157-МИ 

Допълва Решение № 131/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карнобат, 

както следва: 



„Решение № 131/28.10.2019 г. може да се оспорва по реда на чл.459 от Изборния кодекс 

пред Административен съд гр.Бургас, чрез Общинската избирателна комисия в 7-дневен срок 

от обявяването му”.   

Настоящето решение е неразделна част от Решение № 131/28.10.2019 г. Общинска 

избирателна комисия  Карнобат. 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 

от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

С Решение № 132/28.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Карнобат е допуснала 

за участие във втори тур на изборите за кмет на община Карнобат ГЕОРГИ ИВАНОВ 

ДИМИТРОВ и ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ. В последствие е постъпило писмо, изх. № МИ-15-

1327/31.10.2019 г. от Централната избирателна комисия, същото заведено под вх. № 

208/31.10.2019 г. във входящия регистър на Общинска избирателна комисия – Карнобат. С 

писмото се дават задължителни указания, адресирани до всички общински избирателни 

комисии за допълване на вече приети решения за обявяване на резултатите от първи тур на 

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

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 основание чл.87, ал.1, т.26, 

т.34 и във вр. с чл.452, във вр. с чл.459, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Карнобат 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 158-МИ 

Допълва Решение № 132/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карнобат, 

както следва: 

„Решение № 132/28.10.2019 г. може да се оспорва по реда на чл.459 от Изборния кодекс 

пред Административен съд гр.Бургас, чрез Общинската избирателна комисия в 7-дневен срок 

от обявяването му”.   

Настоящето решение е неразделна част от Решение № 132/28.10.2019 г. Общинска 

избирателна комисия  Карнобат. 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 

от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 



С Решение № 133/28.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Карнобат е обявила за 

избран ХЮЕИН СЕЛИМ СЕЛИМ за кмет на кметство КЛИКАЧ.  В последствие е постъпило 

писмо, изх. № МИ-15-1327/31.10.2019 г. от Централната избирателна комисия, същото заведено 

под вх. № 208/31.10.2019 г. във входящия регистър на Общинска избирателна комисия – 

Карнобат. С писмото се дават задължителни указания, адресирани до всички общински 

избирателни комисии за допълване на вече приети решения за обявяване на резултатите от 

първи тур на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год. 

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 основание чл.87, ал.1, т.26, 

т.34 и във вр. с чл.452, във вр. с чл.459, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Карнобат 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 159-МИ 

Допълва Решение № 133/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карнобат, 

както следва: 

„Решение № 133/28.10.2019 г. може да се оспорва по реда на чл.459 от Изборния кодекс 

пред Административен съд гр.Бургас, чрез Общинската избирателна комисия в 7-дневен срок 

от обявяването му”.   

Настоящето решение е неразделна част от Решение № 133/28.10.2019 г. Общинска 

избирателна комисия  Карнобат. 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 

от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

С Решение № 134/28.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Карнобат е обявила за 

избран НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА за кмет на кметство КРУМОВО ГРАДИЩЕ.  В 

последствие е постъпило писмо, изх. № МИ-15-1327/31.10.2019 г. от Централната избирателна 

комисия, същото заведено под вх. № 208/31.10.2019 г. във входящия регистър на Общинска 

избирателна комисия – Карнобат. С писмото се дават задължителни указания, адресирани до 

всички общински избирателни комисии за допълване на вече приети решения за обявяване на 

резултатите от първи тур на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 

год. 

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 основание чл.87, ал.1, т.26, 

т.34 и във вр. с чл.452, във вр. с чл.459, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Карнобат 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 160-МИ 

Допълва Решение № 134/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карнобат, 

както следва: 

„Решение № 134/28.10.2019 г. може да се оспорва по реда на чл.459 от Изборния кодекс 

пред Административен съд гр.Бургас, чрез Общинската избирателна комисия в 7-дневен срок 

от обявяването му”.   

Настоящето решение е неразделна част от Решение № 134/28.10.2019 г. Общинска 

избирателна комисия  Карнобат. 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 

от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

С Решение № 135/28.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Карнобат е обявила за 

избран НАИЛ ХАСАН ХАСАН за кмет на кметство ДРАГОВО.  В последствие е постъпило 

писмо, изх. № МИ-15-1327/31.10.2019 г. от Централната избирателна комисия, същото заведено 

под вх. № 208/31.10.2019 г. във входящия регистър на Общинска избирателна комисия – 

Карнобат. С писмото се дават задължителни указания, адресирани до всички общински 

избирателни комисии за допълване на вече приети решения за обявяване на резултатите от 

първи тур на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год. 

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 основание чл.87, ал.1, т.26, 

т.34 и във вр. с чл.452, във вр. с чл.459, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Карнобат 

прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 161-МИ 

Допълва Решение № 135/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карнобат, 

както следва: 

„Решение № 135/28.10.2019 г. може да се оспорва по реда на чл.459 от Изборния кодекс 

пред Административен съд гр.Бургас, чрез Общинската избирателна комисия в 7-дневен срок 

от обявяването му”.   

Настоящето решение е неразделна част от Решение № 135/28.10.2019 г. Общинска 

избирателна комисия  Карнобат. 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 

от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

С Решение № 136/28.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Карнобат е обявила за 

избран МАРИЯ ЖЕЛЕВА ИВАНОВА за кмет на кметство ИСКРА.  В последствие е постъпило 

писмо, изх. № МИ-15-1327/31.10.2019 г. от Централната избирателна комисия, същото заведено 

под вх. № 208/31.10.2019 г. във входящия регистър на Общинска избирателна комисия – 

Карнобат. С писмото се дават задължителни указания, адресирани до всички общински 

избирателни комисии за допълване на вече приети решения за обявяване на резултатите от 

първи тур на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год. 

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 основание чл.87, ал.1, т.26, 

т.34 и във вр. с чл.452, във вр. с чл.459, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Карнобат 
прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 162-МИ 



Допълва Решение № 136/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карнобат, 

както следва: 

„Решение № 136/28.10.2019 г. може да се оспорва по реда на чл.459 от Изборния кодекс 

пред Административен съд гр.Бургас, чрез Общинската избирателна комисия в 7-дневен срок 

от обявяването му”.   

Настоящето решение е неразделна част от Решение № 136/28.10.2019 г. Общинска 

избирателна комисия  Карнобат. 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 

от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

С Решение № 137/28.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Карнобат е обявила за 

избран НЕЖДЕТ АЛИАЙДИН МЕХМЕД за кмет на кметство СОКОЛОВО.  В последствие е 

постъпило писмо, изх. № МИ-15-1327/31.10.2019 г. от Централната избирателна комисия, 

същото заведено под вх. № 208/31.10.2019 г. във входящия регистър на Общинска избирателна 

комисия – Карнобат. С писмото се дават задължителни указания, адресирани до всички 

общински избирателни комисии за допълване на вече приети решения за обявяване на 

резултатите от първи тур на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 

год. 

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 основание чл.87, ал.1, т.26, 

т.34 и във вр. с чл.452, във вр. с чл.459, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Карнобат 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 163-МИ 

Допълва Решение № 137/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карнобат, 

както следва: 

„Решение № 137/28.10.2019 г. може да се оспорва по реда на чл.459 от Изборния кодекс 

пред Административен съд гр.Бургас, чрез Общинската избирателна комисия в 7-дневен срок 

от обявяването му”.   

Настоящето решение е неразделна част от Решение № 137/28.10.2019 г. Общинска 

избирателна комисия  Карнобат. 



Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 

от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

С Решение № 138/28.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Карнобат е обявила за 

избран САШКО ДАНЕВ ИВАНОВ за кмет на кметство ЕКЗАРХ АНТИМОВО.  В последствие 

е постъпило писмо, изх. № МИ-15-1327/31.10.2019 г. от Централната избирателна комисия, 

същото заведено под вх. № 208/31.10.2019 г. във входящия регистър на Общинска избирателна 

комисия – Карнобат. С писмото се дават задължителни указания, адресирани до всички 

общински избирателни комисии за допълване на вече приети решения за обявяване на 

резултатите от първи тур на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 

год. 

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 основание чл.87, ал.1, т.26, 

т.34 и във вр. с чл.452, във вр. с чл.459, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Карнобат 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 164-МИ 

Допълва Решение № 138/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карнобат, 

както следва: 

„Решение № 138/28.10.2019 г. може да се оспорва по реда на чл.459 от Изборния кодекс 

пред Административен съд гр.Бургас, чрез Общинската избирателна комисия в 7-дневен срок 

от обявяването му”.   

Настоящето решение е неразделна част от Решение № 138/28.10.2019 г. Общинска 

избирателна комисия  Карнобат. 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 

от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

С Решение № 139/28.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Карнобат е 

ДОПУСНАЛА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО 

Невестино ДЯНКО РУСЕВ НЕНЧЕВ и КРАСИМИР РАШКОВ ЛАЗАРОВ. В последствие е 

постъпило писмо, изх. № МИ-15-1327/31.10.2019 г. от Централната избирателна комисия, 

същото заведено под вх. № 208/31.10.2019 г. във входящия регистър на Общинска избирателна 

комисия – Карнобат. С писмото се дават задължителни указания, адресирани до всички 

общински избирателни комисии за допълване на вече приети решения за обявяване на 



резултатите от първи тур на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 

год. 

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 основание чл.87, ал.1, т.26, 

т.34 и във вр. с чл.452, във вр. с чл.459, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Карнобат 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 165-МИ 

Допълва Решение № 139/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карнобат, 

както следва: 

„Решение № 139/28.10.2019 г. може да се оспорва по реда на чл.459 от Изборния кодекс 

пред Административен съд гр.Бургас, чрез Общинската избирателна комисия в 7-дневен срок 

от обявяването му”.   

Настоящето решение е неразделна част от Решение № 139/28.10.2019 г. Общинска 

избирателна комисия  Карнобат. 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 

от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СЕКРЕТАР: 

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


