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ПРОТОКОЛ № 8/18.10.2019г. на ОИК Съединение 

 

Днес, 18.10.2019 г., от 14:00 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 

1 
Проект на решение относно Определяне на мерки за 

организацията и работата на Общинска избирателна комисия 

Пловдив в деня на изборите за общински съветници и за 

кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. 

2 
Проект на решение относно Определяне на членове на 

Общинска избирателна комисия Съединение за предаване на 

избирателните списъци на териториалното звено на ГД 

ГРАО след произвеждане на избори за общински съветници 

и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.  

3 
Проект на решение относно Реда за предаване от СИК на 

Общинска избирателна комисия Съединение на сгрешен при 

попълването му протокол с резултати от гласуването и 

получаване на нов протокол при произвеждане на изборите 

за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 

октомври 2019 г. 

4 
Проект на решение относно Предаване на общинска 

администрация на книжа и материали след произвеждане на 

изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 

27 октомври 2019 г.  

5 
Проект на решение относно Изключване на заснемащи 

устройства в изборните помещения при произвеждане на 

изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 

27 октомври 2019 г.  

6 
Проект на решение относно Транспортиране, охрана, 

организацията и вътрешния ред на СИК до и в ОИК при 

предаване и съхранение на изборните книжа и материали от 

изборите при произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в сградата на 

Община Съединение, определяне на зони за престой и 

присъствие на наблюдатели, застъпници на кандидатските 

листи, представители на партии, коалиции и инициативни 
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комитети, регистрирали кандидати, представители на 

средствата за масово осведомяване.  

7 
Проект на решение относно Начина на сгъване на 

бюлетината и откъсване на полето с номера при гласуване в 

изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 

27 октомври 2019 г.  

8 
Проект на решение относно Промяна в съставите на 

секционни избирателни комисии № 163300002, 163300003, 

163300004, 163300005, 163300007, 163300009, 163300010, 

163300012, 163300018 и 163300019, община Съединение в 

изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 

27.10.2019 г. 

9 
Проект на решение относно Привличане на специалист – 

технически сътрудник към Общинска избирателна комисия 

Съединение в изборите за общински съветници и кметове на 

27.10.2019 г. 

10 
Проект на решение относно Сигнал от Ангел Николов 

Чобанов – общински съветник в Общински съвет 

Съединение за нарушение ИК свързано с участието на г-н 

Георги Любенов Руменов – общински съветник, кандидат за 

общински съветник и кмет на Община Съединение в 

изборите за кметове и общински съветници на 27.10.2019 г. в 

редовна сесия на Общински съвет Съединение проведена на 

14.10.2019 г. 

11 
Разни 

 

 

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 за 

2. Николай Георгиев Стойчев 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 



О Б Щ И Н С К А   И З Б И Р А Т Е Л Н А    К О М И С И Я                                 

С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 

 

 

 

град Съединение,  бул. „6-ти септември” № 13, ет. 2, тел. 0318/ 2 39 62, e-mail: oik1633@cik.bg 

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 Определяне на мерки за организацията и работата на Общинска избирателна 

комисия Пловдив в деня на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 

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 за 

2. Николай Георгиев Стойчев 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 
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ПРОТИВ – 0 гласа 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма 

 

В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове,  Общинска 

избирателна комисия – Съединение, прие: 

 

РЕШЕНИЕ  

№ 71-МИ 

Съединение, 18.10.2019 г. 

     

 ОТНОСНО: Определяне на мерки за организацията и работата на Общинска 

избирателна комисия Пловдив в деня на изборите за общински съветници и за кметове, 

насрочени за 27 октомври 2019 г. 

 С цел организацията на работата на Общинска избирателна комисия Съединение 

в деня на изборите на 27 октомври 2019 г. и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния 

кодекс, Общинска избирателна комисия Съединение 

Р Е Ш И: 
 1.Указва на Кмет на Община Съединение или на оправомощени от него лица от 

общинската администрация в деня на изборите – 27.10.2019 г., да създаде необходимата 

организация за събиране от СИК, обобщаване и съобщаване в Общинска избирателна 

комисия на информация, както следва: 

 – до 7:45 ч. – открит ли е изборният ден във всички секции, явили ли са се 

всички членове на СИК и налице ли е необходимият кворум за започване на дейността 

им, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се 

посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове; 

 -до 10,00 ч., 12,30 ч. и 17,30 ч. в изборния ден общинската администрация 

събира информация от СИК за избирателната активност, като посочват броя на 

гласувалите избиратели. Информацията се събира от определено със заповед на кмета 

на общината лице, което обобщава събраната информация за общината и я изпраща на 

Общинска избирателна комисия по електронен път/факс/телефон.   

 – до 10:15 ч., 13:15 ч. и 17:15 ч. – броя на гласувалите в изборите за общински 

съветници и за кметове според броя на подписите им в избирателните списъци 

съответно към 10:00 ч., 13:00 ч. и 17:00 ч. 

 – до 20:15 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за 

секциите, в които гласуването продължава след 20:00 ч. 

 2.Копие от решението да се изпрати на Кмет на Община Съединение за 

изпълнение. 

 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 Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Съединение за 

предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД ГРАО след 

произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 

октомври 2019 г.  
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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 за 

2. Николай Георгиев Стойчев 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: 

 

РЕШЕНИЕ  

№ 72-МИ 

Съединение, 18.10.2019 г. 

 ОТНОСНО: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия 

Съединение за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД 

ГРАО след произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 

27 октомври 2019 г.  

 На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с и в изпълнение 

на Решение № 1129-МИ от 18.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, 

Общинска избирателна комисия Съединенине 

Р Е Ш И: 
 1. Определя следните членове на Общинска избирателна комисия, които да 

предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 от Решение № 1129-
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МИ от 18.09.2019 г. на ЦИК с книжата в тях не по-късно от 31 октомври 2019 г. (за 

първи тур) и 07 ноември 2019 г. (за втори тур): 

- Янко Христов Радунчев 

- Христо Стоянов Господарски 

- Николай Георгиев Стойчев 

 2. За предаването на списъците по т. 1 от настоящото решение се съставя 

протокол в два екземпляра между Общинска избирателна комисия и съответното звено 

на ГД „ГРАО“. 

 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: 

Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно Реда за предаване от СИК на Общинска избирателна комисия Съединение на 

сгрешен при попълването му протокол с резултати от гласуването и получаване на нов 

протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 

насрочени за 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 за 

2. Николай Георгиев Стойчев 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 
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В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове,  Общинска 

избирателна комисия – Съединение, прие: 

 

РЕШЕНИЕ  

№ 73-МИ 

Съединение, 18.10.2019 г. 

   

 ОТНОСНО: Реда за предаване от СИК на Общинска избирателна комисия 

Съединение на сгрешен при попълването му протокол с резултати от гласуването и 

получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за 

кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. 

 На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 433 от Изборния кодекс, във връзка с и в 

изпълнение на Решение № 1180-МИ от 24.09.2019 г. на Централна избирателна комисия 

Общинска избирателна комисия Съединение 

Р Е Ш И: 
 1. Определя начина на връщане на сгрешения протокол (Приложение № 89-МИ 

и/или Приложение № 90-МИ от изборните книжа) и предаване на новия протокол с 

приемо-предавателен протокол (Приложение № 88-МИ) от изборните книжа от СИК на 

Общинска избирателна комисия, както следва: 

 - ако при приемане и обработка на секционните протоколи Общинска 

избирателна комисия установи, че фабричният номер на представен протокол не 

съответства на получения от СИК протокол, както и когато установи съществено 

несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от 

тримата приносители на протокола, в Общинска избирателна комисия се събира цялата 

СИК и заедно с Общинска избирателна комисия извършват ново преброяване на 

гласовете след приемането на протоколите на всички останали секционни избирателни 

комисии; 

 - СИК връща сгрешения протокол на определените с настоящото решение 

членове, като фабричният му номер се сверява с номера на протокола, вписан в 

протокола за приемането и предаването на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 ИК 

(Приложение № 85-МИ от изборните книжа). При несъответствие между номерата, това 

обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол (Приложение № 88-МИ от 

изборните книжа). След получаване на сгрешения протокол определените членове 

предават на СИК новия формуляр на секционен протокол; 

 2. За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички 

членове на СИК и определеният с настоящото решение членове на Общинска 

избирателна комисия подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра – 

Приложение № 88-МИ от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на 

сгрешения и на новия формуляр на протокол, след което приемо-предавателният 

протокол се подписва от всички членове на СИК и от определеният членове на 

Общинска избирателна комисия. 

 3. Сгрешените секционни протоколи се описват по номера по реда на постъпване 

в опис, който се съхранява в Общинска избирателна комисия. 

 4. Общинска избирателна комисия изпраща сканирани екземпляри от сгрешените 

секционни протоколи и от описа за анализ по електронната поща на електронния адрес 

на ЦИК преди предаването им на общинската администрация по реда на т. 10 от 

Решение № 1180-МИ от 24.09.2019 г. на ЦИК. 



О Б Щ И Н С К А   И З Б И Р А Т Е Л Н А    К О М И С И Я                                 

С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
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 5. Определя Председателя на Общинска избирателна комисия да приема сгрешен 

протокол (Приложение № 89-МИ и/или Приложение № 90-МИ) и предава нов протокол 

с приемо-предавателен протокол (Приложение № 88-МИ) от изборните книжа на СИК: 

Янко Христов Радунчев. 

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК. 

 

 

По т. 4 от дневния ред: 

Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно Предаване на общинска администрация на книжа и материали след 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 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 за 

2. Николай Георгиев Стойчев 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: 

 



О Б Щ И Н С К А   И З Б И Р А Т Е Л Н А    К О М И С И Я                                 

С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
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РЕШЕНИЕ  

№ 74-МИ 

Съединение, 18.10.2019 г. 

  

 ОТНОСНО: Предаване на общинска администрация на книжа и материали след 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 

октомври 2019 г.  

  

 На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 33, във връзка чл. 457, ал. 4 от Изборния 

кодекс и в изпълнение на Решение № 1180-МИ от 24.09.2019 г. на Централна 

избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Съединение 

Р Е Ш И: 
 1.Определя следните членове на Общинска избирателна комисия Съединение да 

предадат на общинска администрация екземплярите от приемо-предавателните 

протоколи (Приложение № 88-МИ от изборните книжа) за Общинска избирателна 

комисия и оригиналите на сгрешените секционни протоколи в 7-дневен срок от 

обявяване на резултатите от изборите по реда на чл. 87, ал. 1, т. 33 от ИК, едновременно 

с изборните книжа и материали по чл. 457, ал. 4 от ИК: 

 - Цветана Кръстева Кръстева 

 - Йорданка Стоянова Кичукова 

 2. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи (Приложение № 88-МИ от 

изборните книжа) за Общинска избирателна комисия и оригиналите на сгрешените 

секционни протоколи се предават от Общинска избирателна комисия на общинската 

администрация в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите по реда на чл. 

87, ал. 1, т. 33 ИК, едновременно с изборните книжа и материали по чл. 457, ал. 4 ИК. 

Екземплярите от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените 

секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 457, ал. 4 ИК, се 

съхраняват в помещенията, определени от кмета на общината по чл. 445, ал. 8 ИК. 

 3. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на 

сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 457, ал. 

4 от ИК, да се съхраняват в помещенията, определени от кмета на общината по чл. 445, 

ал. 8 от ИК. 

 4. Копие от настоящото Решение да се изпрати до Кмета на община Съединение 

за сведение и изпълнение. 

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК. 

 

По т. 5 от дневния ред: 

Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно Изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 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 



О Б Щ И Н С К А   И З Б И Р А Т Е Л Н А    К О М И С И Я                                 

С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
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1. Янко Христов Радунчев за 

2. Николай Георгиев Стойчев 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: 

 

РЕШЕНИЕ  

№ 75-МИ 

Съединение, 18.10.2019 г. 

 ОТНОСНО: Изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 

октомври 2019 г.  

 Във връзка с изпълнение на общите принципи на Изборния кодекс за 

осигуряване на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и свободно 

изразяване волята на избирателите в изборите за общински съветници и за кметове и с 

цел опазване и защита на лични данни, при спазване принципите в Общия регламент за 

защита на данните и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1 от ИК, Общинска 

избирателна комисия Съединение 

Р Е Ш И: 
 1. В деня на изборите за общински съветници и за кметове (27 октомври 2019 г.) 

в периода от 7,00 часа до 20,00 часа, а там където гласуването продължава и след това, 

но не по-късно от 21,00 часа, да бъде преустановено използването и да се изключат 

всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните обективи в изборните 

помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии. 



О Б Щ И Н С К А   И З Б И Р А Т Е Л Н А    К О М И С И Я                                 

С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
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 2. Посоченото в т. 1 се извършва в изборните помещения и при произвеждане на 

втори тур за избор на кмет. 

 3. Общинската избирателна комисия да осъществят контрол за наличие на 

включени заснемащи устройства в помещенията за гласуване в изборния ден. 

 4. Настоящото решение да се изпрати за сведение и изпълнение на Община 

Съединение. 

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК. 

 

По т. 6 от дневния ред: 

Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно Транспортиране, охрана, организацията и вътрешния ред на СИК до и в ОИК 

при предаване и съхранение на изборните книжа и материали от изборите при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

в сградата на Община Съединение, определяне на зони за престой и присъствие на 

наблюдатели, застъпници на кандидатските листи, представители на партии, коалиции 

и инициативни комитети, регистрирали кандидати, представители на средствата за 

масово осведомяване.  

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 за 

2. Николай Георгиев Стойчев 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 



О Б Щ И Н С К А   И З Б И Р А Т Е Л Н А    К О М И С И Я                                 

С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
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В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове,  Общинска 

избирателна комисия – Съединение, прие: 

 

РЕШЕНИЕ  

№ 76-МИ 

Съединение, 18.10.2019 г. 

 ОТНОСНО: Транспортиране, охрана, организацията и вътрешния ред на СИК до 

и в ОИК при предаване и съхранение на изборните книжа и материали от изборите при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в 

сградата на Община Съединение, определяне на зони за престой и присъствие на 

наблюдатели, застъпници на кандидатските листи, представители на партии, коалиции 

и инициативни комитети, регистрирали кандидати, представители на средствата за 

масово осведомяване.  

 На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 20 и т.34 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия Съединение 

Р Е Ш И: 
 1. Транспортът и охраната на представителите на СИК, които ще предават 

протоколите и останалите книжа и материали от изборните помещения до ОИК в 

сградата на Община Съединение, се осигуряват от общинската администрация и от 

органите на МВР. Няколко съседни СИК могат да бъдат обслужени от едно транспортно 

средство. 

 2. Забранява се на членовете на СИК да пренасят протоколите, бюлетините, 

изборните книжа и други материали по домовете си или на други места освен в ОИК в 

общината. 

 3. Книжата и материалите се транспортират от секцията (изборното помещение) 

до ОИК със специално организиран транспорт. На всяко транспортно средство на 

предната видима част на стъклото се поставя табела с надпис „ОИК Съединение”. 

 4. Транспортното средство, ескортирано от автомобил със специален режим на 

движение превозва членовете на СИК, приносители на протоколите и останалите книжа 

и материали в ОИК за предаване на протоколите и списъците на ОИК до сградата на 

Община Съединение, след което останалите книжа и материали се предават на 

общинската администрация. 

 5. Не се позволява транспортирането със собствен транспорт на представителите 

на СИК, които ще предават протоколите и останалите книжа и материали от изборните 

помещения до ОИК в сградата на Община Съединение, както и транспортирането им 

без осигурена охрана от органите на МВР. 

 6. Достъпът до сградата на Община Съединение се осъществява с пропускателен 

режим. 

 7. Членовете на СИК слизат от транспортното средство и се насочват към 

определения вход. Следващото ППС, което пристигне, изчаква със затворени врати 

всички членове на СИК от предходното транспортно средство да получат поредни 

номера, след което отваря врати, за да слязат членовете на СИК, които превозва. 

Същото се отнася за всяко следващо транспортно средство. Контролът на достъп до 

входа на сградата на Община Съединение се възлага на органите на МВР и служителите 

на Община Съединение. 



О Б Щ И Н С К А   И З Б И Р А Т Е Л Н А    К О М И С И Я                                 

С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
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 8. Определените членове на ОИК следва да снабдяват с последователни номера 

пристигащите СИК непосредствено след входа на сградата на Община Съединение, 

определен за влизане на членовете на СИК, като при всеки даден от тях номер отразяват 

в таблична форма поредния номер и номер на секция. 

 9. Номерата да бъдат раздавани съобразно поредността на пристигане на 

членовете на СИК, приносители на изборните книжа и материали. 

 10. Приносителите на изборни книжа и материали членове на СИК се допускат 

до ИП, съобразно възможностите за обработването на секционните протоколи. 

Поредните номера се обявяват на табло, поставено на първия етаж на входа и видимо от 

всички членове на СИК. 

 11. Определя зона за престой и изчакване на приносителите на изборни книжа и 

материали членове на СИК във фойето на сградата на Община Съединение. 

 12. Определя зона за представителите на средства за масово осведомяване, в 

която ще се огласяват решенията на ОИК и ще се дават пресконференции – помещение, 

обособено на вторият етаж на сградата на Община Съединение, с обозначение. При 

възможност и необходимост, това място може да бъде променено. 

 13. При въвеждане на данните от протоколите на СИК в ИП на ОИК може да 

присъстват отговорникът на ИП, операторите на компютри, персоналът за сервизно 

обслужване на техниката, представителите на преброителя, членовете на ОИК, 

членовете на ЦИК, приносителите на протоколи от СИК, само по един наблюдател от 

една и съща неправителствена организация, само по един застъпник – на кандидатска 

листа на партия, коалиция и инициативен комитет и само по един представител на 

политическа партия, коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати на 

предварително определените от ОИК и отговорника на ИП места. Местата следва да 

осигуряват пряка видимост към компютрите, на които се въвеждат данни. Те не могат 

да се намесват при работата на операторите и членовете на СИК и ОИК. 

 14. При неспазване на реда в помещението, съответният нарушител се 

предупреждава, а при необходимост се отстранява от залата от ОИК /отговорника на 

ИП/. 

 15. След приемане на протоколите от ОИК членовете на СИК предават в 

общинската администрация на комисията, назначена по реда на чл. 445, ал. 7 от ИК със 

заповед на кмета на общината останалите книжа и материали. В състава на комисията 

се включват длъжностни лица от общинската администрация. 

 16. Запечатаните торби с бюлетините и другите книжа и материали на СИК не се 

разпечатват по никакъв повод без нарочно решение на ОИК по чл. 445, ал. 3 от ИК за 

повторно преброяване на бюлетините, а след приемането им – от общинската 

администрация или въз основа на решение на Централната избирателна комисия и 

разпореждане на съда. 

 Настоящото решение да се сведе до знанието на Община Съединение и органите 

на МВР. 

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК. 

 

По т. 7 от дневния ред: 

Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно Начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при 

гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 

2019 г.  



О Б Щ И Н С К А   И З Б И Р А Т Е Л Н А    К О М И С И Я                                 

С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 

 

 

 

град Съединение,  бул. „6-ти септември” № 13, ет. 2, тел. 0318/ 2 39 62, e-mail: oik1633@cik.bg 

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 за 

2. Николай Георгиев Стойчев 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: 

 

РЕШЕНИЕ  

№ 77-МИ 

Съединение, 18.10.2019 г. 

 ОТНОСНО: Начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера 

при гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 

октомври 2019 г.  

 На основание чл. 57, ал. 1, т. 1–3 и чл. 427, ал. 1, ал. 3, т. 3 и 4, ал. 4, т. 2 и 3 и ал. 

5 от Изборния кодекс и на основание Решение № 1362-МИ/10.10.2019 г. на Централната 

избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Съединение, 

Р Е Ш И: 
 1. Член на секционната избирателна комисия (СИК) откъсва бюлетина за 

съответния вид избор в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 
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2019 г. от кочана пред избирателя, показва я на избирателя, за да се увери, че е празна, и 

поставя печат на едно от местата на гърба на бюлетината. 

 2. Членът на СИК сгъва бюлетината пред избирателя по следния начин: 

 2.1. първо сгъва бюлетината по широчина, така че горният край да опира в 

сивата черта под последната листа, без да се закрива номерът на бюлетината и 

перфорацията по ширина, които остават видими, а местата за полагане на печатите от 

СИК останат от външната видима страна; 

 2.2. после сгъва бюлетината още веднъж по широчина, като номерът на 

бюлетината остане видим, а положеният печат остава от външната страна на 

бюлетината. 

 3. Действията по т. 1 и 2 се повтарят за всяка бюлетина за всеки вид избор. 

 4. Комисията препоръчва на избирателя, след като отбележи вота си върху 

бюлетините, да ги сгъне двукратно по този начин. 

 5. Преди да излезе от кабината за гласуване, избирателят сгъва бюлетините по 

указания в т. 2 начин, така че да се вижда номерът, а положеният печат да остане видим 

от външната страна. 

 6.Преди полагане на втори печат член на СИК сверява номера на всяка бюлетина 

с номера в кочана за съответния избор. Ако номерът в бюлетината съответства на номер 

в кочана, членът на СИК подпечатва повторно всяка бюлетина и, без да я разгъва, 

откъсва по перфорацията по дължина и полето с номера за пускане в непрозрачната 

кутия за отрязъците с номерата. Така оформените бюлетини се подават на избирателя да 

ги пусне в избирателната кутия. 

 Указаният начин на сгъване е препоръчителен с цел запазване тайната на вота и 

се прилага и в случаите на произвеждане на втори тур за избор на кмет. 

 Решението да се предаде на СИК в предизборния ден, заедно с останалите книжа 

и материали. 

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК. 

 

По т. 8 от дневния ред: 

Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно Промяна в съставите на секционни избирателни комисии № 163300002, 

163300003, 163300004, 163300005, 163300007, 163300009, 163300010, 163300012, 

163300018 и 163300019, община Съединение в изборите за общински съветници и 

кметове, насрочени за 27.10.2019 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 за 

2. Николай Георгиев Стойчев за 

3. Йорданка Петкова Манчева за 

4. Цветана Кръстева Кръстева за 

5. Чудомира Любенова Алова за 
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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: 

 

РЕШЕНИЕ  

№ 78-МИ 

Съединение, 18.10.2019 г. 

     

ОТНОСНО: Промяна в съставите на секционни избирателни комисии № 

163300002, 163300003, 163300004, 163300005, 163300007, 163300009, 163300010, 

163300012, 163300018 и 163300019, община Съединение в изборите за общински 

съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г. 

 

В Общинска избирателна комисия Съединение са постъпили заявления от 

упълномощени представители на регистрираните партии за изборите на 27 октомври 

2019 г. чрез Кмета на община Съединение за промени в съставите на СИК както следва: 

- от ПП ДПС, заведено в ОИК с вх. № 48 от 02.10.2019 г., за промяна в състава 

на секционна избирателна комисия 163300002- град Съединение с искане да 

бъде заменена Тодорка Кръстева Празова член със Запрянка Стоянова Ралева 

член и в СИК 163300003 Запрянка Стоянова Ралева член да бъде заменена с 

Петрана Стоилова Антова член. 

- От ПП ВОЛЯ ,заведено с вх.№56/09.10.2019 г. за извършване на следните 

промени в СИК: 163300002   Петко Николов Ликов член да бъде заменен с 

Черешка Георгиева Меретева член; 163300003 Евгени Кирилов Маринчешки 

член да бъде заменен със Стоян Евгениев Маринчешки член; 163300004 

Елена Борисова Ликова член да бъде заменена с Евгени Кирилов 

Маринчешки член; 163300007 Пенка Стоянова Пенева секретар да бъде 

заменена с Величка Любенова Дараджанска секретар; 163300009 Стоян 

Евгениев Маринчешки член да бъде заменен със Стоян Вътков Марков член; 
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163300010 Николай Костадинов Пенелов председател да бъде заменен с 

Тинка Атанасова Маринчешка председател; 163300019 Тинка Атанасова 

Маринчешка член да бъде заменена с Петя Михайлова Влашка член; 

- От ПП ВМРО-БНД, заведено в ОИК с вх.№ 71/15.10.2019 г. за извършване на 

промени в СИК както следва: 163300005 Гочо Желязков Генев член да бъде 

заменен с Гергана Делчева Манчева член; 163300012 Мария Станева Васева 

член да бъде заменена с Емилия Михайлова Чакърова член; 163300018 

Светлана Йорданова Попова член да бъде заменена с Христо Иванов Юруков 

член 

 

Предвид гореизложеното и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 

89, ал.1 от ИК, Решение № 64-МИ/27.09.2019 г. на ОИК Съединение, и Решение № 

1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение 

Р Е Ш И: 
1. Освобождава в СИК: 

163300002      Тодорка Кръстева Празова                      ЕГН  ********** 

                              Петко Николов Ликов                     EГН  ********** 

163300003      Запрянка Стоянова Ралева                      ЕГН ********** 

                           Евгени Кирилов Маринчешки                 ЕГН ********** 

  163300004       Елена Борисова Ликова                         ЕГН ********** 

163300007        Пенка Стоянова Пенева                           ЕГН ********** 

163300009        Стоян Евгениев Маринчешки                 ЕГН ********** 

163300010        Николай Костадинов Пенелов                ЕГН ********** 

  163300019       Тинка Атанасова Маринчешка               ЕГН ********** 

163300005        Гочо Желязков Генев                               ЕГН ********** 

163300012        Мария Станева Васева                           ЕГН ********** 

163300018       Светлана Йорданова Попова                   ЕГН ********** 

2. Назначава в СИК: 

163300002   Черешка Георгиева Меретева                  ЕГН ********** 

163300002   Запрянка Стоянова Ралева                       ЕГН **********           

163300003   Стоян Евгениев Маринчешки                 ЕГН ********** 

163300003   Петрана Стоилова Антова                       ЕГН ********** 

163300004   Евгени Кирилов Маринчешки                ЕГН **********           

163300005   Гергана Делчева Манчева                        ЕГН ********** 

163300007   Величка Любенова Дараджанска            ЕГН ********** 

163300009   Стоян Вътков Марков                               ЕГН ********** 

163300010   Тинка Атанасова Маринчешка                ЕГН ********** 

163300012   Емилия Михайлова Чакърова                  ЕГН ********** 

163300018   Христо Иванов Юруков.                          ЕГН ********** 

            163300019   Петя Михайлова Влашка                         ЕГН ********** 

3. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са 

длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. 

4. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да 

носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, 

както и да провеждат предизборна агитация. 
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 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК. 

 

По т. 9 от дневния ред: 

Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно Привличане на специалист – технически сътрудник към Общинска 

избирателна комисия Съединение в изборите за общински съветници и кметове на 

27.10.2019 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 за 

2. Николай Георгиев Стойчев 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: 

 

РЕШЕНИЕ  

№ 79-МИ 

Съединение, 18.10.2019 г. 

 ОТНОСНО: Привличане на специалист – технически сътрудник към Общинска 

избирателна комисия Съединение в изборите за общински съветници и кметове на 

27.10.2019 г. 
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 На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, вр. чл. 78 от Изборния кодекс и Решение № 616–

МИ от 15.08.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), Общинска 

избирателна комисия Съединение 

Р Е Ш И: 

 1. Привлича към ОИК Съединенине специалист-технически сътрудник за 

техническо обезпечаване на работата на комисията - 1 брой при възнаграждение, 

определено с Решение № 616-МИ от 15.08.2019 год. т. 6 на ЦИК  

 2. Привлича като „специалист - технически сътрудник” лицето: 

 - Божко Иванов Читинов с ЕГН **********; 

 3. Специалиста-технически сътрудник се назначава за периода на подготовка за 

предаване на изборните книжа и материали от ОИК на СИК, както и за подпомагане на 

ОИК при предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на 

протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в 

ЦИК. 

 4. Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община 

Съединение с оглед сключване на граждански договор при условията на Решение № 

616-МИ от 15.08.2019 год. на ЦИК. 

 Копие от решението да се изпрати на кмета на Община Съединение за 

изпълнение на т.4. 

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК. 

 

По т. 10 от дневния ред: 

Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно Сигнал от Ангел Николов Чобанов – общински съветник в Общински съвет 

Съединение за нарушение ИК свързано с участието на г-н Георги Любенов Руменов – 

общински съветник, кандидат за общински съветник и кмет на Община Съединение в 

изборите за кметове и общински съветници на 27.10.2019 г. в редовна сесия на 

Общински съвет Съединение проведена на 14.10.2019 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 за 

2. Николай Георгиев Стойчев против 

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 
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10. Йорданка Иванова Кацарска за 

11. Димитър Николов Гулев за 

12. Стойчо Иванов Ангелов за 

13. Костадин Георгиев Апостолов за 

 

Гласували:  

ЗА – 12 гласа 

ПРОТИВ – 1 глас 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма 

 

В резултат на гласуването, с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове,  

Общинска избирателна комисия – Съединение, прие: 

 

РЕШЕНИЕ  

№ 80-МИ 

Съединение, 18.10.2019 г. 

 ОТНОСНО: Сигнал от Ангел Николов Чобанов – общински съветник в 

Общински съвет Съединение за нарушение ИК свързано с участието на г-н Георги 

Любенов Руменов – общински съветник, кандидат за общински съветник и кмет на 

Община Съединение в изборите за кметове и общински съветници на 27.10.2019 г. в 

редовна сесия на Общински съвет Съединение проведена на 14.10.2019 г. 

 С вх. № 80/17.10.2019 г. в 11,10 часа (рег.№ 3/17.10.2019 г. от регистъра за жалби 

и сигнали на ОИК) в Общинска избирателна комисия Съединение е получен сигнал от 

Ангел Николов Чобанов – общински съветник в Общински съвет Съединение, с който е 

сигнализирано за извършено нарушение от г-н Георги Любенов Руменов – общински 

съветник, кандидат за общински съветник и кмет на Община Съединение в изборите за 

общински съветници и кметове  на 27.10.2019 г. изразяващо се в участие на последния в 

редовна сесия на Общински съвет Съединение проведена на 14.10.2019 г. Твърди се, че 

с това участие в разискванията и гласуване по точките от дневният ред е извършено 

нарушение на чл.161 от ИК. Според подаденият сигнал г-н Георги Любенов Руменов е 

трябвало да бъде в отпуск след регистрацията му като кандидат за кмет на Община 

Съединение и не е следвало да участва в сесия на Общински съвет Съединение 

проведена на 14.10.2019 г. 

 За изясняване на фактическата обстановка Общинска избирателна комисия 

Съединение изпрати до Председателя на Общински съвет Съединение писмо с Изх.№ 

18/16.10.2019 г. с искане за предоставяне на заверени копия от Присъствен лист и 

Протокол от проведено заседание на Общински съвет Съединение на 14.10.2019 г.  

 С писмо Вх.№ 81/17.10.2019 г. в 13,50 ч. в Общинска избирателна комисия 

Съединение е получено от председателя на Общински съвет Съединение заверено 

копие от Присъствен лист и Протокол № 14 от проведено заседание на Общински съвет 

Съединение от 14.10.2019 г.  

 С Решение № 58-МИ/24.09.2019 г. Общинска избирателна комисия Съединение е 

регистрирала г-н Георги Любенов Руменов за кандидат за Кмет на община Съединение, 

издигнат от местна коалиция ”ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ 
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ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП „АБВ”, ПП „ВОЛЯ”)“ за участие в изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.  

 Общинска избирателна комисия Съединение, след като се запозна със 

съдържанието на подадения сигнал и след извършена проверка, приема за установено 

следното: 

 На 14.10.2019 г. е проведено редовно заседание (сесия) на Общински съвет 

Съединение видно от предоставеният Присъствен лист и Протокол № 14/14.10.2019 г. 

от редовна сесия на Общински съвет Съединение. В Присъственият лист под № 7 е 

поставен подпис за присъствие срещу името на г-н Георги Любенов Руменов, от което 

следва да се направи заключение, че същият е присъствал на проведената сесия.  

 Видно от Протокол № 14/14.10 .2019 г. от редовна сесия на Общински съвет 

Съединение г-н Георги Любенов Руменов е отправил редица въпроси към председателя 

на ОС Съединение свързани с правото му да участва на сесия на общински съвет. След 

тази дискусия г-н Георги Любенов Руменов  е предложил да отпаднат всички точки от 

дневният ред освен точката за избор на временно изпълняващи длъжността кметове на 

кметства до встъпване на новоизбраните такива. Председателя на ОС е подложил на 

гласуване направеното предложение. В това гласуване  г-н Георги Любенов Руменов е 

участвал. Срещу името му има отразен глас „за“. 

 Видно от Протокол № 14/14.10.2019 г. от редовна сесия на Общински съвет 

Съединение срещу името на г-н Георги Любенов Руменов е отразено подаването на глас 

„за“ при приемането на Решение № 80, от което следва да се направи заключение, че 

същият е участвал активно разискванията и гласувания на сесията. 

 Г-н Георги Любенов Руменов е регистриран кандидат за Кмет на община 

Съединение, издигнат от местна коалиция ”ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА 

БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП „АБВ”, ПП „ВОЛЯ”)“ за участие в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение. 

Решението не е обжалвано по предвиденият в ИК ред и е влязло в законна сила на 

28.09.2019 г. 

 От извършена служебна проверка Общинска избирателна комисия Съединение 

установи, че по подаден сигнал за участие на г-н Георги Любенов Руменов в предходна 

сесия на общински съвет има Решение № 68-МИ/10.10.2019 г. с което е констатирано 

извършване на нарушение на чл.161 ал.1 от ИК.  

 Сигнала е подаден от лице с наличие на правен интерес и следователно е 

допустим, а разгледан по същество се явява и основателен по следните съображения:  

 Според разпоредбата на ИК в чл.161 ал.1: (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 

26.05.2016 г.) Кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в 

администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандидат за 

общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или 

платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от 

изборите.  

 Безспорно е, че общинският съвет представлява по смисъла на ЗМСМА местен 

орган на власт, който е формиран от общински съветници. Като такъв той съгласно 

разпоредбата на чл.23 ал.6 от ЗМСМА действа до конституирането на следващият 

избран общински съвет. 

 От извършена служебна справка Общинска избирателна комисия Съединение 

установи, че г-н Георги Любенов Руменов е действащ общински съветник, чиито 

мандат не е прекратен предсрочно на някое от предвидените в ЗМСМА основания. 
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 Императивната норма на чл.161 ал.1 от ИК обаче изрично указва, че кандидат 

който заема служба в местен орган с изключение на кандидат за общински съветник, 

задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен 

отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. 

Законодателят прави изключение единствено и само за кандидатите за общински 

съветници. В случая обаче е налице регистрация на г-н Георги Любенов Руменов  и като 

кандидат за Кмет на община Съединение, издигнат от местна коалиция ”ОБЕДИНЕН 

БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП „АБВ”, ПП „ВОЛЯ”)“ за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. съгласно Решение 

№ 58-МИ/24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение. Именно като 

кандидат за кмет на Община Съединение г-н Георги Любенов Руменов не е следвало да 

присъства и участва при вземането на решения на проведена редовно заседание (сесия) 

на Общински съвет Съединение на 14.10.2019 г., с което виновно е нарушил 

разпоредбата на чл.161 ал.1 от ИК.  

 Предвид горното и на основание чл.87 ал.1 т.1 и т.22, чл.161 ал.1, чл.495 ал.1, 

чл.496 ал.2 т.2 и чл.498 от ИК и чл.111 от АПК, във вр. с Решение № 7-МИ/09.09.2019 г. 

на Общинска избирателна комисия Съединение и Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на 

ЦИК,  Общинска избирателна комисия Съединение 

Р Е Ш И: 
 УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 161, ал. 1 ИК изразяващо се в 

това, че г-н Георги Любенов Руменов в качеството си на кандидат за кмет на 

Община Съединение регистриран за участие в изборите за общински съветници и 

кметове на 27.10.2019 г. с Решение№ 58-МИ/24.09.2019 г. на Общинска избирателна 

комисия Съединение и като кандидат, който е държавен или местен орган или заема 

служба в администрацията на държавен или местен орган – общински съветник в 

Общински съвет Съединение не е изпълнил задължението си да ползва по свой избор 

неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до 

обявяване на резултатите от изборите като е участвал в разискванията и е гласувал 

решенията взети на редовно заседание (сесия) на Общински съвет Съединение 

проведена на 14.10.2019 г.   

 ОПРАВОМОЩАВА председателя на Общинска избирателна комисия 

Съединение да състави акт за установеното нарушение на г-н Георги Любенов 

Руменов, с ЕГН **********, с адрес гр.Съединение, ул.” **********” №** . 

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК. 

 

По т. 10 от дневния ред: 

По тази точка от дневния ред комисията обсъди организационни въпроси. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

СЕКРЕТАР: 

 

ПРОТОКОЛЧИК: 

 


