
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ОБЩИНА КАРНОБАТ, ОБЛАСТ БУРГАС 

РЕШЕНИЕ 

№ 172-МИ 

Карнобат, 05.11.2019 г. 

ОТНОСНО:  обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа от ПП 

ГЕРБ 

 

Постъпило е заявление с вх. № 229/04.11.2019 г. от Владимир Добромиров Крумов, 

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

правомощията на общински съветник, поради несъвместимост с длъжността, която заема в 

момента.  

С решение № 131-МИ от 28.10.2019 г., Владимир Добромиров Крумов е обявен от 

ОИК Карнобат за избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ. 

Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в правомощията на общински съветник, 

следва да бъде обявен за избран следващият кандидат от листата на ПП ГЕРБ. 

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 редът 

по който следва да бъде обявен следващият кандидат, е уреден в чл. 454 ал. 1 във вр. ал. 3 

от ИК - според броя 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 Драгомир 

Господинов Вълчев.           

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 

Р Е Ш И 

ЗАЛИЧАВА ВЛАДИМИР ДОБРОМИРОВ КРУМОВ, 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 ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ 

ВЪЛЧЕВ, с ЕГН ---------------, от кандидатската листа на ПП ГЕРБ. 

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.  



 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………..  

 

СЕКРЕТАР: …………………… 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………… 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................... 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. ……………………………………………..… 5. ………………………..……………………… 

2. …………………………………………….…. 6. ………………………….……………………. 

3. ………………………………..….………...… 7. …………………....….………………………. 

4. …………………………………………….….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


