
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  - КАРНОБАТ 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 2 

На  07 септември  2015г.  се проведе заседание на Общинската 

избирателна комисия при следния  

Д н е в е н     р е д 

1. Разглеждане на постъпили писма от Кмета на Община Карнобат, 

относно Заповед № 555/28.08.2015 г. за образуване на избирателните 

секции в Община Карнобат и Заповед № 572/03.09.2015 г. за 

определяне местата обявяване на предварителните избирателни 

списъци във връзка с произвеждането на избори за  общински 

съветници и кметове и произвеждането на референдум. 

2. Разглеждане на постъпила информация от ЦИК с вх. №3 и 4 от 

07.09.2015г. относно определяне от ОИК на технически сътрудник и 

експерт, които да подпомагат работата й и искане за представяне на 

информация за връзка с ОИК. 

3. Реквизити и начини на защита на печатите на ОИК, СИК и ПСИК. 

4. Разглеждане на постъпили в ОИК жалби. 

      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. 

Отсъстваха: 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 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 отсъства  

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 9 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 № 2 

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

1/05.09.2015 г. относно Заповед № 555/28.08.2015 г. за образуване на 

избирателните секции в Община Карнобат и вх. № 2/05.09.2015 г. относно 

Заповед № 572/03.09.2015 г. за определяне местата обявяване на 

предварителните избирателни списъци във връзка с произвеждането на 

избори за  общински съветници и кметове и произвеждането на референдум 

По т.2 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 отсъства  

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 9 гласа „за“, и на основание 

чл.87, ал. 1, т. 1 и чл. 78 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №1546-

МИ/ НР от 27 .08.2015 г., Общинската избирателна комисия прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 3:  

Определя Пенка Видева Динева, с ЕГН ********** и постоянен адрес 

гр. Карнобат, ул. „Витоша“ № 23 за технически сътрудник - специалист в 

ОИК  

Определя Ненко Градев Касабов, ЕГН: **********, с  постоянен адрес 

гр.Карнобат, ул. „Москва” № 83 за експерт в ОИК.  



Да се изпрати информация на ЦИК, изисквана с писмо изх. № МИ-06-

389/04.09.2015 г.  

Копие от решението да се изпрати незабавно на кмета на Община 

Карнобат за сключване на договори с посочените лица считано от 05.09.2015 

г. като има предвид, че средствата за възнагражденията са по план – 

сметката, приета с ПМС№ 230/27.08.2015г 

По т.3 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 отсъства  

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 9 гласа „за“, на основание 

чл.87, ал. 1, т. 1, от Изборния кодекс и Решение №1517-МИ от 12.08.2015 на 

ЦИК, Общинската избирателна комисия прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 4  

І. Печатът на общинската избирателна комисия е кръгъл с един 

пръстен. Във вътрешния кръг е изписан текстът „ОИК", наименованието и 

кодът на общината по ЕКАТТЕ. В пръстена е изписан текстът „МЕСТНИ 

ИЗБОРИ 2015".  

Броят на печатите за общинската избирателна комисия е  3 (три).  

Печатите да се маркират от Председателят на общинската избирателна 

комисия и Йорданка Милкова. За маркирането да се състави протокол, 

съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от всеки от маркираните печати, 

подписан от членовете на ОИК.  

   ІІ.  Печатът на секционните избирателни комисии е правоъгълен. На 

отделни редове отгоре надолу се изписват надписи: СИК МИ 2015 и 

уникален деветцифрен номер, който съдържа буквено-цифрения код на 

общината по ЕКАТТЕ (общо пет позиции - три позиции за името на областта 



и две позиции за номера на общината в областта), а последните четири 

позиции започват с 0001 и продължават съобразно с броя на печатите.  

Броят на печатите за секционните избирателни комисии е с 10 % по-

голям от общия брой на секциите.  

Печатът на подвижните секционни избирателни комисии е кръгъл с 

един пръстен. В пръстена се изписва текстът „МИ 2015". Във вътрешния кръг 

се изписва уникален деветцифрен номер съгласно т. 1 от раздел втори.  

За всяка подвижна секционна избирателна комисия се изработва по 

един резервен печат.  

Председателят на секционната избирателна комисия/ подвижната 

секционна избирателна комисия и определен от СИК член при откриване на 

изборния ден маркират по уникален начин печата на СИК/ПСИК, с който се 

подпечатват бюлетините и изборните книжа. За маркирането се съставя 

протокол (Приложение № 78-МИ от изборните книжа), подписан от 

членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от 

маркирания печат.  

По т.4 от дневния ред  докладва г-жа Кирязова – Председател на 

комисията. 

Постъпила е жалба с вх. № 1/06.09.2015 г. от Желю Драганов Желев 

относно Заповед № 555/28.08.2015 г. на Кмета на Община Карнобат относно 

определяне на секциите за гласуване на територията на община Карнобат.  

Постъпила е и жалба с вх. № 2/07.09.2015 г. от ПП ГЕРБ Карнобат, чрез  

Владимир Добромиров Крумов – координатор, против същата заповед на 

Кмета на Община Карнобат - № 555/28.08.2015 г. 

В жалбите се оспорва заповедта в частта, в която е определено мястото 

за гласуване на секции -21 и  22. Твърди се, че до настоящите избори 

гласуването е осъществявано в сградата на НУ „Паисий Хилендарски” като 

със заповедта на кмета същите са преместени на ул.Петър Берон 22 – бивше 

ПУ „Минко Неволин”, като по този начин се създава затруднение на 

гражданите от посочените секции, тъй като ново определените места са на 

около 2 км от предишните такива.  

Към първата жалба е приложен списък на граждани на района 

подкрепящи  жалбата, а към втората - справка от google maps за разстоянието 

между двете бивши училища на територията на града. 

След постъпване на жалбите представители на ОИК – Карнобат 

председателя Иванка Кирязова и Димитър Няголов, съвместно със Секретаря 

на Община Карнобат и Зам.кмета на Община Карнобат извършиха проверка 

на място.  

Председателят на ОИК направи предложение да се дадат указания на 

Кмета на общината за извършване на ремонтни дейности в бивше НУ „Отец 

Паисий” и същите да бъдат ползвани като място за гласуване. 



След направените обсъждания се премина към гласуване. 

Име, презиме, фамилия ЗА ПРОТИВ 

Иванка Маринова Кирязова за  

Минка Андреева Колева за  

Дарина Димитрова Вълчева отсъства  

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 9 гласа „за“, на основание 

чл.87, ал. 1, т. 1 и т. 7 и във вр. с чл. 8, ал. 4  от Изборния кодекс, Общинската 

избирателна комисия прие 

Р Е Ш Е Н И  Е № 5:  

Приема жалбите за допустими и по същество за основателни, тъй като 

в случая интересите на избирателите имат приоритет пред 

административните пречки при определяне местата за гласуване. 

Избирателните секции следва да бъдат разположени на място, удобно за 

избирателите, поради което и: 

Указва на Кмета  на Община Карнобат да приведе помещенията в 

бивше НУ „Паисий Хилендарски” във вид, подходящ за ползване и съответно 

да определи в тях местата за гласуване на Секции № 21 и  № 22 в град 

Карнобат. 

Копие от решението да се изпрати незабавно на кмета на Община 

Карнобат  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Иванка  Кирязова……………………. 

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Минка Андреева……………………… 

 


