ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
ПРОТОКОЛ № 6/30.09.2019г. на ОИК Съединение
Днес, 30.09.2019 г., от 13,30 часа, в град Съединение, сграда на Община
Съединение, с адрес бул. „6-ти септември” № 13, ет. 2, се проведе заседание на
Общинска избирателна комисия (ОИК) – Съединение, област Пловдив при
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
От общо 13 членове на ОИК на заседанието присъстваха 13 членове.
Отсъстват: няма
Заседанието бе открито и водено от Председателя на ОИК Янко Радунчев.
За протоколчик беше избрана Петя Борисова Стайкова
Установи се, че има кворум и Комисията може да взема валидни решения.
След встъпителните думи на Председателя, бе предложен следния проект за
дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД:

№

Материали за заседанието
Проект на решение относно Одобряване на графичния файл с образец на
бюлетина за кандидати за Кмет на Община Съединение, кметове на
кметства: с.Неделево, с.Найден Герово, с.Голям Чардак, с.Малък чардак и
с.Царимир и кандидати за общински съветници на Община Съединение,
както и начина за изписване на имената на партиите, коалициите и местните
коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
Проект на решение относно Поправка на явна фактическа грешка в
Решение № 64-МИ/27.09.2019 г., относно назначаване на поименните
състави на секционните избирателни комисии на територията на община
Съединение при произвеждане на изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г.

1

2

Разни

3

След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на проекта за дневен ред, същият беше
подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

2.

Николай Георгиев Стойчев

за
за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за
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7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
Дневният ред се прие с единодушие от присъстващите членове на Общинска
избирателна комисия – Съединение.
По т. 1 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Одобряване на графичния файл с образец на бюлетина за кандидати за Кмет на
Община Съединение, кметове на кметства: с.Неделево, с.Найден Герово, с.Голям
Чардак, с.Малък чардак и с.Царимир и кандидати за общински съветници на Община
Съединение, както и начина за изписване на имената на партиите, коалициите и
местните коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

2.

Николай Георгиев Стойчев

за
за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за
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11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 66-МИ
Съединение, 30.09.2019 год.
ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с образец на бюлетина за кандидати
за Кмет на Община Съединение, кметове на кметства: с.Неделево, с.Найден Герово,
с.Голям Чардак, с.Малък чардак и с.Царимир и кандидати за общински съветници на
Община Съединение, както и начина за изписване на имената на партиите, коалициите
и местните коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от ИК, Решение № 1130-МИ от 18.09.2019 г. на
ЦИК във връзка с Решение № 630-МИ от 20.08.2019 г. и Решение № 1242-МИ от
27.09.2019 г. на ЦИК и получен чрез Системата за управление на бюлетини и изборни
книжа от Общинска избирателна комисия Съединение на дата: 30.09.2019 год. графичен
файл с предпечат на хартиените бюлетини, Общинската избирателна комисия
Съединение
Р Е Ш И:
1.Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за кмет на Община
Съединение, (съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение).
2. Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за общински съветници на
Община Съединение, (съгласно приложение № 2, неразделна част от настоящото
решение).
3. Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за кмет на кметство
с.Неделево, (съгласно приложение № 3, неразделна част от настоящото решение).
4. Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за кмет на кметство
с.Найден Герово, (съгласно приложение№ 4, неразделна част от настоящото решение).
5. Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за кмет на кметство с.Голям
Чардак, (съгласно приложение № 5, неразделна част от настоящото решение).
6. Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за кмет на кметство
с.Малък Чардак, (съгласно приложение № 6, неразделна част от настоящото решение).
7. Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за кмет на кметство
с.Царимир, (съгласно приложение № 7, неразделна част от настоящото решение).
Приложенията не се обявяват.
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Разпечатаните образци на бюлетините да се подпишат от присъстващите членове
на комисията, да бъде посочена дата и час и да изпишат собственоръчно трите си
имена.
Електронните образци на бюлетините да бъдат подписани с електронния подпис
на комисията.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 2 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 64-МИ/27.09.2019 г.,
относно назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на
територията на община Съединение при произвеждане на изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

2.

Николай Георгиев Стойчев

за
за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
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РЕШЕНИЕ
№ 67-МИ
Съединение, 30.09.2019 год.
ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 64МИ/27.09.2019 г., относно назначаване на поименните състави на секционните
избирателни комисии на територията на община Съединение при произвеждане на
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, Общинската избирателна комисия
Съединение,
Р Е Ш И:
Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 64-МИ от 27.09.2019
г., относно назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на
територията на община Съединение при произвеждане на изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. допусната в номерацията на СИК
навсякъде в решението вместо 1733ХХХХХ да се чете 1633ХХХХХ.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 3 от дневния ред:
По тази точка от дневния ред комисията обсъди организационни въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ПРОТОКОЛЧИК:
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