
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  - КАРНОБАТ 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 3 

На  09 септември  2015г.  се проведе заседание на Общинската избирателна 

комисия при следния  

Д н е в е н     р е д 

1. Разглеждане на постъпили заявления за регистрация в ОИК на партии, 

коалиции, местни коалиции и инициативно комитети. 

2. Определяне броя на членовете на СИК, съобразно  решение № 1984-МИ/НР от 

08.09.2015 г. на ЦИК  

3. Формиране  на единните  номера на избирателните секции в общината 

съобразно единната номерация на секциите, определена  решение на ЦИК. 

      Присъстваха: Иванка Маринова Кирязова, Минка Андреева Колева,  Зоя Колева 

Чанкова, Кристина Костадинова Янева, Пламена Христова Пенева, Димитър 

Лъчезаров Няголов, Пенка Бенчева Недялкова, Йорданка Петкова Милкова, Радка 

Маринова Петрова, Станка Русева Савова и Дарина Димитрова Вълчева 

Заседанието бе открито в 17,00ч. и председателствано от госпожа Иванка 

Кирязова – Председател на комисията. 

По т.1 от дневния ред  докладва Председателя на комисията докладва: 

Постъпили са три заявления от партия ГЕРБ, подписани от Владимир 

Добромиров Крумов в качеството му на упълномощен представител на партията, 

заведено под № 1, 2 и 3 на 8 септември 2015 г. в регистъра на партиите на ОИК за 

участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г. Заявено е участие в 

изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство. Към заявленията 

са приложени изискуемите съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК. 

Във връзка с така подадените три заявления, председателя предложи гласуването 

за регистрирането на партиите за заявеното от тях участие в изборите, да бъде 

направено едновременно. 

Във връзка с така направеното прецедурно предложение се пристъпи към 

гласуване:  

Име, презиме, фамилия ЗА ПРОТИВ 

Иванка Маринова Кирязова за  



Минка Андреева Колева за  

Дарина Димитрова Вълчева за  

Зоя Колева Чанкова за  

Кристина Костадинова Янева за  

Пламена Христова Пенева за  

Димитър Лъчезаров Няголов за  

Пенка Бенчева Недялкова за  

Йорданка Петкова Милкова за  

Радка Маринова Петрова за  

Станка Русева Савова за  

 

След проведеното поименно гласуване единодушно се прие следното  

процедурно решение: 

Подадените от партиите и коалициите заявления за регистрация за отделните 

видове избор да се гласуват едновременно, като с това гласуване се приемат отделни 

решения по всяко едно от заявленията. 

Пристъпи се към гласуване на подадените от партия ГЕРБ заявления.  

Име, презиме, фамилия ЗА ПРОТИВ 

Иванка Маринова Кирязова за  

Минка Андреева Колева за  

Дарина Димитрова Вълчева за  

Зоя Колева Чанкова за  

Кристина Костадинова Янева за  

Пламена Христова Пенева за  

Димитър Лъчезаров Няголов за  

Пенка Бенчева Недялкова за  

Йорданка Петкова Милкова за  

Радка Маринова Петрова за  

Станка Русева Савова за  

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

1, т. 12, от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия прие следните решения: 

Р Е Ш Е Н И Е № 6 

Регистрира и обявява партия ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници 

в община Карнобат 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ГЕРБ. 

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен 

регистър на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за 

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 



Р Е Ш Е Н И Е № 7 

Регистрира и обявява партия ГЕРБ за участие в изборите за  кмет на община  

Карнобат 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ГЕРБ. 

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен 

регистър на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за 

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Р Е Ш Е Н И Е № 8 

Регистрира и обявява партия ГЕРБ за участие в изборите за  кмет на кметство в 

селата Аспарухово, Венец, Деветак, Детелина, Добриново, Екзарх Антимово, 

Житосвят, Зимен, Искра, Крумово градище, Невестино, Огнен, Сигмен, Соколово, 

Сърнево, Хаджиите, Черково. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ГЕРБ. 

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен 

регистър на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за 

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Председателя на ОИК докладва постъпило заявление от инициативен комитет за 

издигане на Сребрин Петров Петров за независим кандидат за кмет на кметство 

СИГМЕН, подписано от всички членове на инициативния комитет, заведено под № 1 

на 9 септември 2015 г. в регистъра на инициативните комитети на ОИК с искане за 

регистрация за участие в изборите за кмет на кметство на 25 октомври 2015 г. Към 

заявлението са приложени изискуемите съгласно чл. 153, ал. 4 от ИК. 

Пристъпи се към гласуване на подаденото заявление.  

Име, презиме, фамилия ЗА ПРОТИВ 

Иванка Маринова Кирязова за  

Минка Андреева Колева за  

Дарина Димитрова Вълчева за  

Зоя Колева Чанкова за  

Кристина Костадинова Янева за  

Пламена Христова Пенева за  

Димитър Лъчезаров Няголов за  

Пенка Бенчева Недялкова за  

Йорданка Петкова Милкова за  

Радка Маринова Петрова за  

Станка Русева Савова за  

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

1, т. 13 във връзка с чл. 154, ал. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия 

прие  



Р Е Ш Е Н И Е № 9 

Регистрира и обявява инициативен комитет за издигане на  Сребрин Петров 

Петров като независим кандидат за кмет на кметство. 

Наименованието на  инициативния комитет за отпечатване в бюлетината е: ИК 

„СРЕБРИН  ПЕТРОВ ПЕТРОВ – НЕЗАВИСИМ” . 

Председателя докладва Постъпило са заявление от инициативен комитет за 

издигане на БЕХЧЕТ ЮМЕРКЯМИЛ ИСМАИЛ за независим кандидат за кмет на 

кметство КЛИКАЧ, подписано от всички членове на инициативния комитет, заведено 

под № 2 на 9 септември 2015 г. в регистъра на инициативните комитети на ОИК с 

искане за регистрация за участие в изборите за кмет на кметство на 25 октомври 2015 г. 

Към заявлението са приложени изискуемите съгласно чл. 153, ал. 4 от ИК 

Пристъпи се към гласуване.  

Име, презиме, фамилия ЗА ПРОТИВ 

Иванка Маринова Кирязова за  

Минка Андреева Колева за  

Дарина Димитрова Вълчева за  

Зоя Колева Чанкова за  

Кристина Костадинова Янева за  

Пламена Христова Пенева за  

Димитър Лъчезаров Няголов за  

Пенка Бенчева Недялкова за  

Йорданка Петкова Милкова за  

Радка Маринова Петрова за  

Станка Русева Савова за  

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

1, т. 13 във връзка с чл. 154, ал. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия 

прие  

Р Е Ш Е Н И Е № 10 

Регистрира и обявява инициативен комитет за издигане на  Бехчет Юмеркямил 

Исмаил като независим кандидат за кмет на кметство. 

Наименованието на  инициативния комитет за отпечатване в бюлетината е: ИК  

„БЕХЧЕТ ЮМЕРКЯМИЛ ИСМАИЛ- НЕЗАВИСИМ”. 

Председателя на ОИК докладва постъпили заявления за регистрация от партия 

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, подписани от Ивайло 

Вагенщайн Русинов в качеството му на упълномощен представител на партията, 

заведени под №  4, 5 и 6 на 9 септември 2015 г. в регистъра на партиите на ОИК за 

участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Заявено 



е участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство. Към 

заявленията са приложени изискуемите съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК. 

Пристъпи се към гласуване на подадените от партия НФСБ заявления.  

Име, презиме, фамилия ЗА ПРОТИВ 

Иванка Маринова Кирязова за  

Минка Андреева Колева за  

Дарина Димитрова Вълчева за  

Зоя Колева Чанкова за  

Кристина Костадинова Янева за  

Пламена Христова Пенева за  

Димитър Лъчезаров Няголов за  

Пенка Бенчева Недялкова за  

Йорданка Петкова Милкова за  

Радка Маринова Петрова за  

Станка Русева Савова за  

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

1, т. 13 във връзка с чл. 154, ал. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия 

прие следните решения 

Р Е Ш Е Н И Е № 11 

Регистрира и обявява партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ  за участие в изборите за кмет на община Карнобат.  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: НАЦИОНАЛЕН 

ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ). 

Р Е Ш Е Н И Е № 12 

Регистрира и обявява партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници в община Карнобат 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: НАЦИОНАЛЕН 

ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ). 

Р Е Ш Е Н И Е № 13 

Регистрира и обявява партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 

БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за  кмет на кметство в селата Венец и Аспарухово. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: НАЦИОНАЛЕН 

ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ). 

По точка втора от дневния ред  



Председателя на ОИК докладва проекто решение за определяне броя на 

членовете на СИК, съобразно  решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК 

Пристъпи се към гласуване.  

Име, презиме, фамилия ЗА ПРОТИВ 

Иванка Маринова Кирязова за  

Минка Андреева Колева за  

Дарина Димитрова Вълчева за  

Зоя Колева Чанкова за  

Кристина Костадинова Янева за  

Пламена Христова Пенева за  

Димитър Лъчезаров Няголов за  

Пенка Бенчева Недялкова за  

Йорданка Петкова Милкова за  

Радка Маринова Петрова за  

Станка Русева Савова за  

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

ал. 1, т. 1, във вр. чл. 107, ал. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия 

прие  

Р Е Ш Е Н И Е № 14 

1. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-

председател, секретар и членове.  

2. Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-

председател и секретар, е:  

а) 9 членове - за секции с над 500 избиратели  

б) 7 членове - за секции с до 500 избиратели  

в) в случай на сформиране на подвижна секция, както и в секция в 

специализирани институции – 5 членове   

 3. При провеждане на консултациите и подготовка на предложение за 

назначаване на СИК за се спазва решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и 

утвърдената с него методика. 

 Копие от решението да се изпрати незабавно на Кмета на Община Карнобат. 

По точка трета от дневния ред. 

Председателя докладва проекто-решение за формиране  на единните  номера на 

избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, 

определена  решение на ЦИК. 



Пристъпи се към гласуване.  

Име, презиме, фамилия ЗА ПРОТИВ 

Иванка Маринова Кирязова за  

Минка Андреева Колева за  

Дарина Димитрова Вълчева за  

Зоя Колева Чанкова за  

Кристина Костадинова Янева за  

Пламена Христова Пенева за  

Димитър Лъчезаров Няголов за  

Пенка Бенчева Недялкова за  

Йорданка Петкова Милкова за  

Радка Маринова Петрова за  

Станка Русева Савова за  

След проведеното поименно гласуване, с 11 гласа „за“, и на основание чл. 8, ал. 

8, от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия прие  

Р Е Ш Е Н И Е № 15 

Формира номерата на избирателните секции на територията на община Карнобат 

както следва: 

020900001 – гр.Карнобат 

020900002 – гр.Карнобат 

020900003 – гр.Карнобат 

020900004 -  гр.Карнобат 

020900005 –гр.Карнобат 

020900006 – гр.Карнобат 

020900007 – гр.Карнобат 

020900008  - гр.Карнобат 

020900009 – гр.Карнобат 

020900010 – гр.Карнобат 

020900011 – гр.Карнобат 

020900012 -  гр.Карнобат 

020900013 –гр.Карнобат 

020900014 – гр.Карнобат 



020900015 – гр.Карнобат 

020900016  - гр.Карнобат 

020900017 – гр.Карнобат 

020900018 – гр.Карнобат 

020900019 – гр.Карнобат 

020900020 -  гр.Карнобат 

020900021 –гр.Карнобат 

020900022 – гр.Карнобат 

020900023 – гр.Карнобат 

020900024  - гр.Карнобат 

020900025 – гр.Карнобат 

020900026 – гр.Карнобат 

020900027 – гр.Карнобат 

020900028 -  с.Искра 

020900029 –с.Екзарх Антимово 

020900030 – с.Екзарх Антимово  

020900031 – с. Драганци 

020900032  - с. Добриново 

020900033 -  с.Смолник 

020900034 – с.Житосвят 

020900035 – с.Деветак  

020900036 – с. Сан-Стефано 

020900037 – с. Железник 

020900038  - с. Невестино 

020900039 -  с. Мъдрино 



020900040 – с. Сигмен 

020900041 – с.Раклица  

020900042 – с. Соколово 

020900043 – с. Драгово 

020900044  - с. Глумче 

020900045 -  с. Зимен 

020900046 – с. Кликач 

020900047 – с. Хаджиите  

020900048 – с. Козаре 

020900049 – с. Крушово 

020900050 – с. Аспарухово 

020900051  - с. Детелина 

020900052 -  с.Черково 

020900053 – с. Сърнево 

020900054 – с. Церковски  

020900055 – с. Венец 

020900056 – с. Крумово градище 

020900057 – с. Деветинци  

020900058 – с. Огнен 

020900059 – подвижна СИК 

 Председателя на ОИК запозна членовете с постъпилите в ОИК писва и решения 

на ЦИК във връзка с работата на комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Иванка  Кирязова……………………. 

 

СЕКРЕТАР: 



Дарина Вълчева…………………… 


