
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  - КАРНОБАТ 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 4 

На  10 септември  2015г.  се проведе заседание на Общинската избирателна 

комисия при следния  

Д н е в е н     р е д 

1. Поправка на решение. 

2. Текущи.  

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

коалиции, местни коалиции и инициативно комитети. 

      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 16,30ч. и председателствано от госпожа Иванка 

Кирязова – Председател на комисията. 

По точка първа от дневния ред  докладва Председателя на комисията докладва: 

Допусната е техническа грешка в Решение № 10 – МИ от 09.09.2015 г. на 

Общинска избирателна комисия  относно регистрация на инициативен комитет за 

участие в изборите за кмет на кметство, която следва да бъде отстранена. 

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 № 16 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 10 – МИ от 09.09.2015 г.  

на ОИК, както следва:  на страница първа,  на ред четвърти и пети отдолу нагоре 

вместо „Сребрин Петров Петров” да се чете „Бехчет Юмеркямил Исмаил”. 

 По точка втора от дневния ред:  

Председателя на ОИК докладва постъпило писмо от Кмета на Община Карнобат, 

относно Заповед № РД-586/09.09.2015 г. за допълване на  местата за обявяване на 

предварителните избирателни списъци за произвеждането на национален референдум 

25 октомври 2015 г. 

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 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия прие  

Р Е Ш Е Н И Е № 17 

Приема за информация писмо от Кмета на Община Карнобат с вх. № 

13/10.09.2015 г. относно Заповед № РД-586/09.09.2015 г. за допълване на  местата за 

обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждането на национален 

референдум на 25 октомври 2015 г. 

 По точка трета от дневния ред: 

Председателя на ОИК докладва:  Постъпили са три заявления от партия 

Българска Социалистическа Партия, подписани от Тодор Байчев Байчев в качеството 

му на упълномощен представител на партията, заведени под № 7, 8 и 9 на 10 септември 

2015 г. в регистъра на партиите на ОИК за участие в изборите 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 партията за заявеното от нея участие в изборите, да бъде 

направено едновременно, като предложи по този начин да се гласуват всички подадени 



от една партия или коалиция заявления за участие в различните видове избори, без да 

се приема за всяка една от тях отделно процедурно решение.  

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 Българска Социалистическа 

Партия  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, във връзка с чл. 147, ал. 6  от Изборния кодекс, Общинската избирателна 

комисия прие следните решения: 

Р Е Ш Е Н И Е № 18 



Регистрира и обявява БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие 

в изборите за общински съветници в община Карнобат 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. 

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 № 19 

Регистрира и обявява БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие 

в изборите за кмет на община 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. 

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 № 20 

Регистрира и обявява БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие 

в изборите за кмет на кметство в селата Аспарухово, Венец, Добриново, Деветак, 

Детелина, Зимен, Житосвят, Кликач, Крумово градише, Сигмен, Сърнево, Екзарх 

Антимово, Черково, Церковски, Невестино, Огнен. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. 

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. 

 Заседанието бе закрито в 17.20 часа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Иванка  Кирязова……………………. 

 

СЕКРЕТАР: 

Дарина Вълчева…………………… 

 


