
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  - КАРНОБАТ 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 1 

На  05 септември  2015г.  се проведе заседание на Общинската 

избирателна комисия при следния  

Д н е в е н     р е д 

1. Определяне на  единна последователна номерация на решенията, 

законност на заседанията на ОИК, начин на приемане на решения от 

ОИК, начин на гласуване, начин на подписване на Решенията, 

удостоверенията и текущата кореспонденция, обявяване и публикуване 

на решенията.  

2. Разни. 

Присъстваха: Иванка Маринова Кирязова, Минка Андреева Колева, 

Дарина Димитрова Вълчева, Зоя Колева Чанкова, Кристина Костадинова 

Янева, Пламена Христова Пенева, Димитър Лъчезаров Няголов, Пенка 

Бенчева Недялкова, Йорданка Петкова Милкова, Радка Маринова Петрова. 

Отсъстваха: Станка Русева Савова 

Заседанието бе открито в 16,30ч. и председателствано от госпожа 

Иванка Кирязова – Председател на комисията. 

По т.1 от дневния ред  докладва г-жа Кирязова – Председател на 

комисията. 

След направените обсъждания се премина 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 отсъства  

След проведеното поименно гласуване, с 10 гласа „за“, и на основание 

чл.87, ал. 1, т. 1, от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия прие 

следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1/МИ 

1. Взетите от ОИК решения имат единна последователна номерация с 

арабски цифри. 

2. Решенията се номерират като след съответната арабска цифра се 

поставя тире и се добавя едно или повече от следните съкращения: МИ - за 

избори за общински съветници, кметове на общини и кметства и НР – за 

национален референдум. 

3. Заседанието на общинската избирателната комисия е законно, когато на 

него присъстват повече от половината от членовете й. 

4. Общинската избирателна комисия приема решенията си с мнозинство 

две трети от присъстващите членове. Когато при приемане на решение 

липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице отказ, който се 

вписва в диспозитива на решението. 

5. Гласуването е поименно. Гласува се "за" или "против".  

6. Членовете на общинската избирателна  комисия могат да подписват 

протоколи и да гласуват решения с "особено мнение", като в този случай 

изрично отбелязват дали гласуват "за" или "против" конкретното решение и в 

какво се изразява особеното мнение. 

7. За заседанията на общинската избирателна комисия се съставя 

протокол, който се подписва от председателя и секретаря.  

8. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на 

избирателните комисии се подписват от председателя и секретаря. Когато 

председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите, 

удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, 



съответно от председателя, и от заместник-председател. При отсъствие на 

председателят и секретарят, решенията се подписват от зам.председателя и от 

Зоя Колева Чанкова. 

9. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция 

на общинската избирателна комисия се подпечатват с печата й. 

10. Общинската избирателна комисия поддържа интернет страница - 

karnobat.acstre.com, на която публикува незабавно решенията си, пълните 

протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от 

изборите, сканираните протоколи и други документи и данни, както и всички 

публични регистри водени от нея. 

11. Мястото за обявяване на решенията  на Общинската избирателна 

комисия е информационно табло, находящо се пред сградата на ОИК в 

гр.Карнобат, ул.“Иларион Макариополски“  №9 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 18,00часа. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Иванка  Кирязова……………………. 

 

СЕКРЕТАР: 

Дарина Вълчева……………………… 

 


