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ПРОТОКОЛ № 1/04.09.2019г. на ОИК Съединение 

 

Днес, 04.09.2019 г., от 14:30 часа, в град Съединение, сграда на Община 

Съединение, с адрес бул. „6-ти септември” № 13 , ет. 2 – Заседателна зала, 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. 

 

На заседанието присъстваха всички членове на ОИК. 

 

Заседанието бе открито и водено от Председателя на ОИК Янко Радунчев. 

За протоколчик беше избран 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: 

 

1. Проект на решение относно реда за свикване на заседания, начина на 

приемане, обявяване и обжалване на решенията от Общинска избирателна 

комисия Съединение в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. 

2. Проект на решение относно номерацията на решенията на Общинска 

избирателна комисия Съединение при произвеждане на изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

3. Проект на решение относно процесуалното представителство на Общинска 

избирателна комисия Съединение при произвеждане на за изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

4. Проект на решение относно избор на говорител на Общинска избирателна 

комисия Съединение при произвеждане на за изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

5. Проект на решение относно маркиране на печата на Общинска избирателна 

комисия Съединение при произвеждане на за изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

6. Проект на решение относно утвърждаване на образци на указателни табели, 

табла и отличителни знаци при произвеждане на избори за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

7. Проект на решение относно реда за разглеждане на жалби и сигнали, 

подадени до Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане 

на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

8. Проект на решение относно определяне на график за дежурствата от 

членовете на Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане 

на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  
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9. Проект на решение относно утвърждаване на работните групи на членовете 

на Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори 

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

10. Проект на решение относно определяне на специалист – експерт към 

Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

11. Проект на решение относно определяне на специалисти – технически 

сътрудници към Общинска избирателна комисия Съединение при 

произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  

12. Проект на решение относно подлежащите на вписване обстоятелства и реда 

за водене и поддържане на публичните регистри от Общинска избирателна 

комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и 

за кметове на 27 октомври 2019 г.  

13. Проект на решение относно приемане на Инструкция за мерките и средствата 

за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и 

предоставяни от Общинска избирателна комисия Съединение при 

произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  

14. 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 

11. Димитър Николов Гулев за 

12. Стойчо Иванов Ангелов за 

13. Костадин Георгиев Апостолов за 
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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 реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на 

решенията от Общинска избирателна комисия Съединение в 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 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: 
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РЕШЕНИЕ  

№ 1-МИ 

Съединение, 04.09.2019 г. 

 ОТНОСНО: Реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и 

обжалване на решенията от Общинска избирателна комисия Съединение в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

 На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 85, чл. 87, ал. 2, чл. 88 от Изборния кодекс и 

Решение № 848/28.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска 

избирателна комисия Съединение   

Р Е Ш И: 

 I. Ред за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията на 

Общинска избирателна комисия Съединение (ОИК): 

 1. Заседанията на ОИК се свикват от нейния председател или по искане на една 

трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на ОИК се свикват от 

определен от него заместник-председател. 

 2. Членовете на ОИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по 

телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията и 

се поставя на общодостъпно място, определено по раздел ІІ. 

 3. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията 

преди заседанието. 

 4. Заседанията на ОИК са законни, когато на тях присъстват повече от 

половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в 

негово отсъствие – от определен от него заместник-председател. 

 5. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска 

гласуване „въздържал се“. 

 6. Членовете на ОИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да 

го подписват с „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то. 

Членовете на ОИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят „особено 

мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то. 

 7. За заседанията на ОИК се съставя протокол, който се подписва от 

председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията. 

 8. Общинската избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две 

трети от присъстващите членове. Когато ОИК при приемане на решенията си не е 

постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице 

решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изречение второ ИК. В този случай в 

мотивите на решенията се изписват кратко описание на предложението за решение и 

изложените съображения в обратна насока, присъствалите членове и поименно начинът 

на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по 

смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК. Решението на ОИК подлежи на обжалване пред 

ЦИК по реда на чл. 88 ИК. 

 9. При отмяна на решението за отхвърляне ОИК постановява ново решение, 

което се приема с мнозинство повече от половината от всичките й членове. 
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 10. Решенията на ОИК може да се обжалват в тридневен срок от обявяването им 

пред ЦИК, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на ОИК, 

потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от АПК 

пред Административния съд по местонахождение на съответната общинска 

избирателна комисия. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред 

Върховния административен съд. 

 11. Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява 

в протокола от заседанието. 

 12. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК се 

подписват от председателя и секретаря. 

 13. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, 

протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, 

съответно от председателя, и от заместник-председателя. 

 14. Когато едновременно отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, 

протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-

председателя и от определен с решение на комисията член, предложени от различни 

партии и коалиции. 

 15. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на 

ОИК се подпечатват с печата им. 

 16. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители 

на партии, коалиции/местни коалиции или представляващите инициативни комитети, 

които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за 

масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в 

протокола. 

 17. Общинската избирателна комисия поддържа интернет страница, на която 

публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, 

предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния район, 

сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и 

данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични 

регистри при спазване изискванията за защита на личните данни. 

 II. Обявяване на решенията: 

 18. Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно след 

приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, 

и чрез публикуване на интернет страницата си. Решенията се обявяват на табло 

поставено на входа на Община Съединение, град Съединение, бул.“6-ти Септември“ № 

 19. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и 

часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на 

комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените 

решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и 

се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на 

свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и 

коалиции. Срокът за обжалване на решенията на ОИК започва да тече от по-късното по 

ред обявяване/публикуване.  

 20. Непосредствено след края на заседанието на ОИК на което са приети взетите 

решения и протокола от заседанието се публикуват на интернет страницата на 

комисията www.oik1633.cik.bg 

http://www.oik1633.cik.bg/
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 Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

 Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва проект на решение 

относно номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия 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 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  

№ 2-МИ 

Съединение, 04.09.2019 г. 
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 ОТНОСНО: Номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия 

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 Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия 

Съединение  

Р Е Ш И: 

1. Взетите от Общинска избирателна комисия Съединение решения, относно 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г., имат единна последователна номерация с арабски цифри, като след 

съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращението „МИ“ – за 

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

2. Номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия Съединение, 

започва с № 1. 

 Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

По т. 3 от дневния ред: 

 Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва проект на решение 

относно процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия 

Съединение при произвеждане на за 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 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 
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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  

№ 3-МИ 

Съединение, 04.09.2019 г. 

 ОТНОСНО: Процесуалното представителство на Общинска избирателна 

комисия Съединение при произвеждане на за изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

 На основание чл.87 ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия 

Съединение  

Р Е Ш И: 

 1. Възлага на Председателя на Общинска избирателна комисия Съединение  – 

Янко Христов Радунчев, да представлява Общинска избирателна комисия Съединение 

по дела, по които комисията е страна, пред съдилищата и другите институции. 

 2. При отсъствие на председателя, Общинска избирателна комисия Съединение  

се представлява от изрично определен от него заместник-председател или член на 

комисията. 

 Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 

По т. 4 от дневния ред: 

Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно избор на говорител на Общинска избирателна комисия Съединение при 

произвеждане на за 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 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  

№ 4-МИ 

Съединение, 04.09.2019 г. 

 ОТНОСНО: Избор на говорител на Общинска избирателна комисия Съединение 

при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г.  

  

 На основание чл.87 ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия 

Съединение  

Р Е Ш И: 

1. Определя Общинска избирателна комисия Съединение – Янко Христов 

Радунчев, за говорител на Общинска избирателна комисия Съединение, които да 

оповестява решенията на комисията.  

2. При отсъствие на председателя, както и във всеки конкретен случай, решенията 

на Общинска избирателна комисия Съединение да бъдат оповестявани от 

изрично определен от него заместник-председател или член на комисията. 

 Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 

По т. 5 от дневния ред: 

 Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва проект на решение 

относно маркиране на печата на Общинска избирателна комисия Съединение при 

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

г. След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили 
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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  

№ 5-МИ 

Съединение, 04.09.2019 г. 

 ОТНОСНО: Маркиране на печата на Общинска избирателна комисия 

Съединение при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 

27 октомври 2019 г.  

 

 На основание чл.79 от Изборния кодекс и Решение № 618-МИ/18.08.2019 г. на 

Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Съединение  

Р Е Ш И: 

1. Печатът на Общинска избирателна комисия Съединение е кръгъл с един 

пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „ОИК“, наименованието и 
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номерът на Община Съединение по ЕКАТТЕ. В пръстена се изписва текстът 

„МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019“ .  

2. Броят на печатите за Общинска избирателна комисия Съединение е 3 (три) броя.  

3. На първото заседание на Общинска избирателна комисия Съединение, 

председателят и определен с решение на комисията член ги маркират по 

уникален начин.  

4. За маркирането се съставя Протокол (Приложение № 87-МИ), подписан от 

членовете на Общинска избирателна комисия Съединение, съдържащ най-малко 

3 (три) отпечатъка от всеки от маркираните печати. За всеки от печатите се 

съставя отделен протокол. 

5. Определя ......... за член на Общинска избирателна комисия Съединение, който да 

положи знак за маркиране на печатите (3 бр.) на Общинска избирателна комисия 

Съединение, заедно с председателя на комисията.  

 Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 

По т. 6 от дневния ред: 

Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно утвърждаване на образци на указателни табели, табла и отличителни знаци при 

произвеждане на избори 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 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:  
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ЗА – 13 гласа 

ПРОТИВ – 0 гласа 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма 

 

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

избирателна комисия – Съединение, прие: 

РЕШЕНИЕ  

№ 6-МИ 

Съединение, 04.09.2019 г. 

 ОТНОСНО: Утвърждаване на образци на указателни табели, табла и 

отличителни знаци при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове 

на 27 октомври 2019 г.  

  

 На основание чл.87 ал.1 т.1, чл. 115, ал. 2, чл. 121, ал. 1 и чл. 125 от Изборния 

кодекс, както и Решения № 607-МИ и № 608-МИ/14.08.2019 г. на Централна 

избирателна комисия,  Общинска избирателна комисия Съединение 

Р Е Ш И: 

 1. При произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г.  се съставят информационни табла. Таблата се оформят от бял картон 

с грамаж 200/220 г/м². 

 2. Застъпниците на кандидатски листи в избори за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. носят в изборния ден само отличителни знаци по 

утвърдения с Решение № 607-МИ/14.08.2019 г. на Централна избирателна комисия 

образец.  

3. Наблюдателите в избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. в изборния ден носят отличителни знаци по утвърдения с Решение № 

607-МИ/14.08.2019 г. на Централна избирателна комисия образец.  

4. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в избори за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. носят в изборния ден 

само отличителни знаци по утвърдения с Решение № 607-МИ/14.08.2019 г. на 

Централна избирателна комисия образец.  

5. Анкетьорите в избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 

г. носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с Решение № 

607-МИ/14.08.2019 г. на Централна избирателна комисия образец.  

6. Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи, анкетьорите в случаите на 

чл. 431 от ИК и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, 

които носят отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни 

знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната 

избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред Общинска 

избирателна комисия Съединение, която се произнася незабавно. Решението на 

Общинска избирателна комисия Съединение не подлежи на обжалване  

7. Мястото за обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия 

Съединение таблото за обяви, поставено на входа на Община Съединение.  

8. Информационни табла и табели на СИК.  



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 Заседателна зала, тел. 0318/ 2 39 62, e-mail: 

oik1633@cik.bg 

 8.1. Всяка СИК съставя информационни табла в избори за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври 2019 г.  и ги оформя по начин, показващ предназначението 

им. Таблата се поставят пред изборното помещение и в кабините за гласуване. 

 8.2. Пред изборното помещение: информационни табла на СИК с минимални 

размери 100 см в широчина и 70 см във височина: 

 – секционната избирателна комисия обявява всички решения; 

 – образец от бюлетината за гласуване; 

 – табло, на което с един и същи размер, вид, формат и шрифт са изписани 

кръгчета пред имената на кандидатите, поредните им номера по листи според 

регистрацията им в ЦИК, по поредност на партиите, коалициите според номера им в 

бюлетината; 

 – табло с указание, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ 

или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят. Ако желае, поставя в кръгчето с 

номера, с който е регистриран избраният от него кандидат от избраната от него листа 

на партия или коалиция, със знак „Х“ или „V“, който показва по еднозначен начин 

неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат; 

 – телефоните за връзка и подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния 

районен прокурор; 

 – телефони за връзка с Общинска избирателна комисия Съединение. 

 8.3. В кабините за гласуване: 

 – табло, на което с един и същи размер, вид, формат и шрифт са изписани 

кръгчета пред имената на кандидатите, поредните им номера по листи според 

регистрацията им, по поредност на партиите, коалициите според номера им в 

бюлетината; 

 - информационни табла на СИК с минимални размери в широчина 20 см и 30 см 

във височина (формат А4). Надписът се разполага хоризонтално, като текстът се 

изписва с големи букви с указание, че избирателят може да изрази своя вот само със 

знака „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят. Ако желае, поставя в 

кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат от избраната от 

него листа на партия или коалиция със знак „Х“ или „V“, който показва по еднозначен 

начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат. Таблата се 

поставят пред изборното помещение и в кабините за гласуване. 

 8.4. В случай че размерите на таблото са недостатъчни за обявяване на 

необходимата информация при произвеждане на избори за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г., СИК оформя допълнително табло или табло с по-

големи размери, което да побере информацията. 

Указателни табели  

 9.1. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се изписват номерата на 

секциите в сградата, а когато сградата е с повече от един етаж и на етажите има секции, 

се посочват номерата на секциите и етажът, на който се намират. 

 9.2.На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с минимални 

размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4) с номерата и 

местонахождението на секциите на съответния етаж. 

 9.3.Пред всяка секция се поставя указателна табела с минимални размери в 

широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на 

секцията и отдолу – административните адреси от населеното място, които обхваща 

секцията. 
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 9.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други 

обозначителни знаци, които да насочат избирателите с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването към секцията за гласуване на избиратели с увредено 

зрение или със затруднения в придвижването. Табелата на входа е от бял картон с 

размери в широчина 50 см и във височина 30 см. 

 9.5. Непосредствено пред определената с решение на Общинска избирателна 

комисия Съединение секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със 

затруднения в придвижването се поставя табела с минимални размери в широчина 20 

см и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното 

предназначение на секцията. 

 Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му 

 

По т. 7 от дневния ред: 

Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна 

комисия Съединение при произвеждане на избори 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 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 



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 Заседателна зала, тел. 0318/ 2 39 62, e-mail: 

oik1633@cik.bg 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма 

 

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

избирателна комисия – Съединение, прие: 

РЕШЕНИЕ  

№ 7-МИ 

Съединение, 04.09.2019 г. 

 

 ОТНОСНО: Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска 

избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

 На основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.20, чл.200 и чл.201 от Изборния кодекс и 

Решение № 849-МИ/28.08.2019 г. на Централна избирателна комисия,  Общинска 

избирателна комисия Съединение 

Р Е Ш И: 

 І. При постъпване на жалба срещу решение на ОИК в Общинска избирателна 

комисия Съединение тя трябва незабавно да се заведе във входящия регистър на 

комисията, като се отбелязва датата и часа на постъпването й. Датата и часът на 

постъпването й и входящият номер на жалбата в регистъра се отбелязват върху самата 

жалба и върху копието на жалбоподателя, след което ОИК отбелязва жалбата и в 

електронния регистър на интернет страницата си.  

 ІІ. След завеждане на жалбата във входящия регистър на Общинска избирателна 

комисия Съединение, тя се комплектува с необходимите документи и книжа и се 

изпраща в ЦИК. Получените жалби и приложенията към тях незабавно се изпращат в 

сканирани копия на електронната поща на Централната избирателна комисия – 

cik@cik.bg или по телефакс на ЦИК. Едновременно с това жалбата и приложенията се 

изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, с придружително писмо. 

Към жалбата се прилагат: 

 1. Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и 

секретаря на ОИК. 

 2. Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко 

членове са присъствали на заседанието на ОИК, разискванията при вземане на 

обжалваното решение, колко членове са гласували „за” и колко „против”. Извлечението 

от протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на ОИК. Вместо 

извлечение от протокола може да се изпрати копие от протокола, подписано от 

председател и секретар. 

 3. Пълномощното на лицето, което подава жалбата, когато тя се подава чрез 

пълномощник. 

 4. Писмените доказателства и други документи, приложени към жалбата. 

 5. Писмените доказателства и други документи, послужили като основание за 

вземане на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и 

др.), служебно и допълнително събрани и обсъждани от ОИК при вземане на 

решението. 

mailto:cik@cik.bg


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 Заседателна зала, тел. 0318/ 2 39 62, e-mail: 

oik1633@cik.bg 

 6. Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на 

общодостъпното място за обявяване решенията на ОИК и който съдържа 

удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било обявено на таблото на 

ОИК и на коя дата и в колко часа е свалено от таблото, подписано от председателя и 

секретаря на комисията, както и разпечатка от интернет страницата на комисията, която 

съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на 

публикуването. 

 7. Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници, следва да се 

изпращат копия и от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата 

от съответния регистър с направените в него вписвания. 

 8. Общинска избирателна комисия Съединение събира и изпраща незабавно и 

всички допълнително изискани от член на ЦИК материали и книжа. 

 III. Постъпилите в Общинска избирателна комисия Съединение жалби и сигнали 

за нарушение на изборните правила, включително постъпили по електронната поща на 

комисията, се завеждат във входящия регистър на Общинска избирателна комисия 

Съединение. 

 1. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат 

подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с 

посочен подател, адрес и телефон за връзка. 

 2. Регистрираните документи се предават на председателя на Общинска 

избирателна комисия Съединение, който с резолюция ги разпределя на член на 

Общинска избирателна комисия Съединение за доклад и изготвяне на проекто-решение 

на заседание на комисията. 

 3. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали: 

 3.1 Членът на Общинска избирателна комисия Съединение, на когото са 

разпределени жалбата или сигналът, следва да обработи жалбата или сигнала в 

тридневен срок от постъпването й. 

 3.2. Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване 

на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В 

тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в Общинска 

избирателна комисия Съединение. 

 3.3. Когато Общинска избирателна комисия Съединение установи, че не е 

компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния 

орган с копие до подателя. 

 3.4. Когато членът на Общинска избирателна комисия Съединение установи 

нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по телефон, електронна 

поща или на адрес с писмо), с указание за отстраняване. След отстраняване на 

нередовностите членът на Общинска избирателна комисия Съединение докладва 

жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с 

проект за решение. 

 3.5. Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага Общинска 

избирателна комисия Съединение да се произнася с решение, а само да предприеме 

действия – указания, проверка и т.н., Общинска избирателна комисия Съединение 

уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала. 

 3.6. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на 

разпоредбите на Изборния кодекс и не са налице условията по т. 6.3., комисията може 

да реши жалбата или сигналът да останат за сведение. 



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 Заседателна зала, тел. 0318/ 2 39 62, e-mail: 

oik1633@cik.bg 

 3.7. Когато Общинска избирателна комисия Съединение установи, че следва да 

се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага 

до получаването им и комплектуването на преписката. 

 3.8. Общинска избирателна комисия Съединение се произнася с решение по 

постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок от получаването му. 

 4. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от 

постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от 

Общинска избирателна комисия Съединение ред. 

 5. В Общинска избирателна комисия Съединение се поддържа електронен 

регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и 

съгласно решения на ЦИК относно приемане на образец на електронен публичен 

регистър на жалбите и сигналите, подадени до Общинска избирателна комисия 

Съединение, постановените решения по тях и указания за комплектуване на преписките 

по жалбите срещу решения на Общинска избирателна комисия Съединение. 

Електронния регистър е достъпен на интернет страницата на комисията. 

 Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 

По т. 8 от дневния ред: 

 Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно определяне на график за дежурствата от членовете на Общинска избирателна 

комисия Съединение при произвеждане на избори 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 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 



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 Заседателна зала, тел. 0318/ 2 39 62, e-mail: 

oik1633@cik.bg 

 

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  

№ 8-МИ 

Съединение, 04.09.2019 г. 

 ОТНОСНО: Определяне на график за дежурствата от членовете на Общинска 

избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

 На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс,  Общинска избирателна 

комисия Съединение 

Р Е Ш И: 

1. Членовете на Общинска избирателна комисия Съединение, следва да осигурят 

ежедневно и постоянно присъствие в работното помещение на комисията в 

Община Съединение, с административен адрес: град Съединение, бул.“6-ти 

Септември“ № 13, ет.2 – Заседателна зала за срок до 7 дни включително от 

произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г., при спазване на следното работно време: от 08,30 часа до 17.00 часа, с 

изключение на времето, определено за провеждане на заседания на комисията. 

При наличие на обстоятелства, които налагат промяната на административния 

адрес, в който се помещава комисията, дежурствата се полагат на определения с 

изрично решение на Общинска избирателна комисия Съединение адрес.  

2. Дежурствата се осъществяват чрез задължително присъствие на най-малко 

двама членове на Общинска избирателна комисия Съединение, предложени от 

различни партии и коалиции от партии.  

3. Определя следните официални средства за връзка с Общинска избирателна 

комисия Съединение:  тел.: 0318/23962, e-mail: oik1633@cik.bg;  

4. Достъпът до работното помещение на комисията се контролира от 

служителите от охраната на Община Съединение, пред които членовете на 

Общинска избирателна комисия Съединение се легитимират с издадените от 

Централната избирателна комисия удостоверения.  

5. След напускане на работното помещение, същото се заключва и запечатва с 

хартиена лента с печата на Общинска избирателна комисия Съединение и 

подписите на дежурните членове, а ключът се предава на охраната на сградата.  

6. Дневният график и дежурните членове на Общинска избирателна комисия 

Съединение за посочения в т. 1 период се отразяват в Приложение № 1 – 

неразделна част от настоящото решение.  

 Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

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

oik1633@cik.bg 

 

По т. 9 от дневния ред: 

Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно утвърждаване на работните групи на членовете на Общинска избирателна 

комисия Съединение при произвеждане на избори 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 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  

№ 9-МИ 

Съединение, 04.09.2019 г. 

 ОТНОСНО: Утвърждаване на работните групи на членовете на Общинска 

избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници 

и за кметове на 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 Заседателна зала, тел. 0318/ 2 39 62, e-mail: 

oik1633@cik.bg 

 На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс,  Общинска избирателна 

комисия Съединение 

Р Е Ш И: 

 1. Създава следните работни групи в Общинска избирателна комисия 

Съединение, отговарящи за град/районите/кметствата на територията на Община 

Съединение, а именно: 

 1. Създава следните работни групи в Общинска избирателна комисия 

Съединение, отговарящи за град/районите/кметствата на територията на Община 

Съединение, а именно: 

 1.1. За град Съединение (секция 1,3,4,5 СИК) създава работна група в състав: 

- Костадин Апостолов 

- Христо Господарски 

- Йорданка Манчева 

 1.2. За град Съединение (секция 2,6,7,8) създава работна група в състав: 

- Чудомира Алова  

- Мария Манчева 

- Стойчо Ангелов 

 1.За СИК 9,10,14,15,19 създава работна група в състав: 

- Димитър Гулев 

- Йорданка Кацарска 

- Недка Ралева 

 1.4. За СИК 16,17, 18, 12, 11, 13 създава работна група в състав: 

- Николай Стойчев 

- Йорданка Кичукова 

- Цветана Кръстева 

 2. Определените по т.1 работни групи следят за правилното и законосъобразно 

протичане на подготовката и произвеждането на избори за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г., като отговарят за: 

 2.1.своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци, 

образуването на избирателните секции и осигуряване на условия за гласуване на лица с 

увреждания; 

 2.2.състава и дейността на СИК/ПСИК, изготвят проекти на решения на 

Общинска избирателна комисия Съединение за назначаване на съставите им и 

промените в тях, консултират и подпомагат дейността на назначените СИК/ПСИК, 

находящи се на територията на градове/кметства; 

 2.3.Дават методически указания и провеждат обучението на членовете на 

СИК/ПСИК; 

 2.4.Следят за спазване на условията и реда за провеждане на предизборната 

кампания и за организиране и провеждане на информационно-разяснителната 

кампания; 

 3. В деня преди датата на избори за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г., да предадат на председателите на СИК/ПСИК, находящи се на 

териториите на съответните градове/кметства изборните материали, както и да 

подпишат протоколите за предаване. 

 Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 
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По т. 10 от дневния ред: 

Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение  

относно определяне на специалист – експерт към Общинска избирателна комисия 

Съединение при произвеждане на избори 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 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  

№ 10-МИ 

Съединение, 04.09.2019 г. 

 ОТНОСНО: Определяне на специалист – експерт към Общинска избирателна 

комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове 

на 27 октомври 2019 г.  
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 На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 616-

МИ/15.08.2019 г. на Централна изборна комисия,  Общинска избирателна комисия 

Съединение 

Р Е Ш И: 

 1. С цел подпомагане дейността на Общинска избирателна комисия Съединение 

при изпълнение на правомощията и задълженията и по чл. 87 от Изборния кодекс, 

определя 1 брой специалист - експерт към Общинска избирателна комисия Съединение, 

които ще подпомагат дейността на комисията, а именно: осигурява работата, 

техническата и софтуерна поддръжка на използваната компютърна техника, принтери, 

скенери и др.; осигурява техническа и софтуерна поддръжка на интернет страницата на 

комисията, отговаря за своевременното обявяване актовете на комисията и други 

предназначени за публикуване документи, както и за своевременния обмен на тези 

актове и всички други необходими данни по електронен път с информационния масив 

на Централната избирателна комисия; попълва своевременно подържаните от ОИК 

електронни регистри; както и други задачи възложени му от председателя или с 

решение на  Общинска избирателна комисия Съединение. 

 2. Определя за специалист по т. 1, както следва: Иван Иванов Богданов с ЕГН 

*********. 

 3. Срокът на договора, който ще се сключи с него следва да бъде от 07.09.2019 г. 

до 7 дни от приключването на избори  за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г.   

 4. Възнаграждението по договора е в размер на 780 лева месечно. 

 5. Заверено копие от настоящото решение да се изпрати на кмета на Община 

Съединение за сключване на граждански договор с определеното в т. 1 лице. 

 Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 

По т. 11 от дневния ред: 

Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно определяне на специалисти – технически сътрудници към Общинска 

избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори 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 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 
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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 Против 

13. Костадин Георгиев Апостолов за 

 

Гласували:  

ЗА – 11 гласа 

ПРОТИВ – 2 гласа 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма 

 

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

Общинска избирателна комисия – Съединение, прие: 

РЕШЕНИЕ  

№ 11-МИ 

Съединение, 04.09.2019 г. 

 ОТНОСНО: Определяне на специалисти – технически сътрудници към 

Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

 На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 616-

МИ/15.08.2019 г. на Централна изборна комисия,  Общинска избирателна комисия 

Съединение 

Р Е Ш И: 

 1. С цел подпомагане дейността на Общинска избирателна комисия Съединение 

при изпълнение на правомощията и задълженията и по чл. 87 от Изборния кодекс, 

определя 2 броя специалисти - технически сътрудници към Общинска избирателна 

комисия Съединение, които ще подпомагат дейността на Общинска избирателна 

комисия Съединение, като оформят технически изготвените от членовете на комисията 

проекти на решения, входяща и изходяща кореспонденция, отговарят за архивирането и 

класифицирането на всички актове и документи на комисията, както и изпълняват 

други функции, възложени им от председателя на Общинска избирателна комисия 

Съединение или с решение на комисията в рамките на тяхната компетентност. 

 2. Определя персоналния състав на технически сътрудници по т. 1, както следва: 

 - Петя Борисова Стайкова с ЕГН ********* 

 3. Срокът на договора, който ще се сключи с тях следва да бъде от 04.09.2019 г. 

до 7 дни от приключването на избори  за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г.   

 4. Възнаграждението по договора е в размер на 560 лева месечно. 
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 5. Заверено копие от настоящото решение да се изпрати на кмета на Община 

Съединение за сключване на граждански договор с определените в т. 1 лица. 

 Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 

По т. 12 от дневния ред: 

Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на 

публичните регистри от Общинска избирателна комисия Съединение при 

произвеждане на избори 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 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  

№ 12-МИ 

Съединение, 04.09.2019 г. 
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 ОТНОСНО: Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и 

поддържане на публичните регистри от Общинска избирателна комисия Съединение 

при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 

г.  

 

 На основание чл. 87, ал.1, т.12-18 и т.23 от Изборния кодекс и Решение № 623-

МИ/16.08.2019 г. на Централна изборна комисия,  Общинска избирателна комисия 

Съединение 

Р Е Ш И: 

 1. При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. Общинска избирателна комисия Съединение води следните регистри 

за публикуване и публикува списък на упълномощените представители, както следва: 

 1.1. отделни регистри за публикуване: 

- на партиите; 

- на коалициите; 

- на местните коалиции; 

- на инициативните комитети; 

 1.2. регистър за публикуване на кандидатските листи за общински съветници; 

 1.3. регистри за публикуване на кандидатските листи на кандидатите за кмет на 

община, кмет на район, кмет на кметство; 

 1.4. регистър за публикуване на застъпниците по кандидатски листи; 

 1.5. регистър за публикуване на жалбите, сигналите и решенията по тях; 

 1.6. списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, 

местните коалиции и инициативните комитети за публикуване. 

 2. Регистри за публикуване по т.1.1-1.5 и списъкът по т. 1.6 се публикуват на 

интернет страницата на Общинска избирателна комисия Съединение. 

 3. Подлежащите на вписване обстоятелства са, както следва: 

 3.1. Регистри за публикуване на партиите, на коалициите, на местните коалиции 

и на инициативните комитети се водят във формата и съдържанието, съобразно 

приложения № 57-МИ № 58-МИ, № 59-МИ и № 60-МИ от изборните книжа. 

 Общинската избирателна комисия Съединение извършва вписвания в 

съответния регистър незабавно след обявяване на решението за регистрация или отказ 

за регистрация на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет. 

 3.2. Регистри за публикуване на кандидатските листи за общински съветници и 

на кандидатските листи на кандидатите за кмет се водят във формата и съдържанието, 

съобразно Приложение № 72-МИ от изборните книжа. 

 Общинската избирателна комисия Съединение извършва вписвания в 

съответния регистър незабавно след обявяване на решението за регистрация или отказ 

за регистрация на кандидатската листа. 

 3.3. Регистър за публикуване на застъпниците се води във формата и 

съдържанието, съобразно Приложение № 77-МИ от изборните книжа и решението на 

ЦИК за участие на застъпници и представители в изборите, в частта относно 

съдържанието на регистъра. 

 Общинската избирателна комисия Съединение извършва вписвания в 

съответния регистър незабавно след обявяване на решението за регистрация или отказ 
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за регистрация на застъпници и заместващи застъпници, включително и в случаите при 

произвеждане на втори тур за избор на кмет. 

 3.4. Регистър за публикуване на жалбите и сигналите се води съобразно 

указанията в решението на ЦИК за приемане на електронен публичен регистър на 

жалбите и сигналите подадени до Общинската избирателна комисия Съединение. 

 Подлежащите на вписване обстоятелства – посочени в решението, се отразяват 

незабавно след постъпване на жалбата или сигнала, както и след взетите по тях 

решения. 

 3.5. Списъкът на упълномощените представители на партиите, коалициите, 

местните коалиции и инициативните комитети за публикуване се съставя във формата и 

съдържанието, съобразно Приложение № 78-МИ от изборните книжа. 

 Вписванията се извършват незабавно след приемане от Общинската избирателна 

комисия Съединение на първия или на всеки следващ списък на упълномощени 

представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, както и 

в случаите при произвеждане на втори тур за избор на кмет. 

 Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

 

По т. 13 от дневния ред: 

 Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение 

относно приемане на Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, 

събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Общинска избирателна 

комисия Съединение при произвеждане на избори 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 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 
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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  

№ 13-МИ 

Съединение, 04.09.2019 г. 

 ОТНОСНО: Приемане на Инструкция за мерките и средствата за защита на 

личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Общинска 

избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

 На основание чл.23, ал.4 от Закона за защита на личните данни и чл. 87, ал.1, т.1 

от Изборния кодекс,  Общинска избирателна комисия Съединение 

Р Е Ш И: 

 Приема Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, 

събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Общинска избирателна 

комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове 

на 27 октомври 2019 г., съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото 

решение. 

 Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна 

комисия в срок до три дни от обявяването му. 

УТВЪРЖДАВАМ: 
ЯНКО ХРИСТОВ РАДУНЧЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЪЕДИНЕНИЕ 
 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНСКА 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЪЕДИНЕНИЕ 
 

Настоящата инструкция урежда правилата при обработка на информация във 

всяка система или съхранявана на всякакъв носител, участващ в обработването на 

лични данни на гражданите в Общинска избирателна комисия Съединение, 

независимо от това дали обработването на лични данни е свързано с вътрешни 

операции на Общинска избирателна комисия Съединение или с външни отношения с 

трети страни. 
Инструкцията определя задълженията на Общинска избирателна комисия 

Съединение при събирането, обработването, предаването, съхранението и 

унищожаването на лични данни, отнасящи се до субектите на данни. Процедурите и 

принципите, посочени тук, са задължителни за членовете на Общинска избирателна 
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комисия Съединение или други страни, които обработват лични данни по възлагане 

от Общинска избирателна комисия Съединение. 
Общинска избирателна комисия Съединение като администратор на лични 

данни по смисъла за Закона за защита на личните данни събира, обработва и 

съхранява определена информация за физически лица в съответствие с член 6. 

параграф 1 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) въз основа на едно или 

повече от следните основания: 
За изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на 

официални правомощия, които са му предоставени; 
Изрично получено съгласие от физическо лице; 
За изпълнението на сключени договори. 
I. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ 

Чл. 1. По смисъла на настоящата Инструкция: 
1. Лични данни е всяка информация, отнасяща се до идентифицирано или 

подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни"). Физическо лице. 

което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран 

пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, 

идентификационен номер, данни за местонахождението, онлайн идентификатор или 

един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, 

умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това 

физическо лице. 
Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от 

действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични 

или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране 

или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, 

разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, 

заличаване или унищожаване на данните. 
Администратор на лични данни  е физическо или юридическо лице, 

публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други 

определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и 

средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на 

държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне 

могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка. 
Обработващ лични данни е физическо или юридическо лице. публичен 

орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на 

администратора. 
Отношенията между администратора и обработващия лични данни се уреждат 

с нормативен акт или договор, в който се регламентира предмета и срока на действие 

на обработването, естеството и целта на обработването, вида на личните данни и 

категориите субекти на данни, задълженията и правата на администратора (чл. 28. нар. 

3 ОРЗД). 
Обработващият лични данни е и всяко лице, действащо под ръководството на 

администратора или на обработващия лични данни, което има достъп до лични данни, 

обработва тези данни само по указание на администратора, освен ако обработването 

не се изисква от правото на Съюза или правото на държава членка (чл. 29 ОРЗД). 
Регистър на лични данни е всяка структурирана съвкупност от лични 

данни, достъпна по определени критерии. 
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II. ЦЕЛИ НА ИНСТРУКЦИЯТА 

Чл. 2. С настоящата Инструкция се регламентира предприетите технически и 

организационни мерки за защита срещу неправомерно обработване на личните 

данни на физическите лица и гарантира, че данните на лицата се събират, 

обработват и съхраняват в съответствие със законодателството в Република България, 

Регламент (ЕС) 2016/679 и добрите практики. 
Чл. 3. С настоящата Инструкция се цели да се информират физическите лица 

за целите на обработване на лични данни и предприетите действия за постигането им 

във връзка с осъществяването на законоустановените правомощия на Общинска 

избирателна комисия Съединение. 
III. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ И 

СЪХРАНЯВАНИ В ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ. РЕГИСТРИ.  
Чл. 4. Общинска избирателна комисия Съединение събира, обработва и 

съхранява лични данни на физически лица, предоставени от държавни и местни 

институции, партии, коалиции, инициативни комитети, неправителствени 

организации, физически лица, юридически лица, средства за масово осведомяване във 

връзка и по повод произвеждането на избори и референдуми и за подготовка и 

сключване на договори. 
Чл. 5. Общинска избирателна комисия Съединение  обработват личните 

данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на 

личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се 

прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях. 
5.1. Общинска избирателна комисия Съединение прилага предвидените в ИК и 

указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други 

мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.  

5.2. Всички лични данни с цел произвеждане на избори за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври 2019 г.  се обработват от Общинска избирателна комисия 

Съединение, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите 

субекти на лични данни.  

5.3. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за 

самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са 

предвидени в ИК. 

Чл.6. Обработване на лични данни от Общинска избирателна комисия 

Съединение за целите на изборния процес е: 

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии; 

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на 

партиите, коалициите и инициативните комитети; 

- приемане и работа с избирателни списъци; 

- приемане и обработване на жалби на сигнали; 

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на 

Общинска избирателна комисия Съединение. 

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, 

коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на 

имената на застъпниците в публичния регистър на Общинска избирателна комисия 

Съединение. 
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Чл.7. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, 

застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и 

инициативните комитети и кандидатите. 

Чл.8.  Общинска избирателна комисия Съединение публикува на интернет 

страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и 

инициативните комитети, като заличава съответните лични данни. 

Чл. 9. Забрани: 

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и 

съхранявани в процеса на работа на Общинска избирателна комисия Съединение, за 

цели, различни от тези, определени в ИК.  

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг 

начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични 

данни.  

9.3. Забранява се на Общинска избирателна комисия Съединение, извън 

случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било 

начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.  

Чл.10. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите 

партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до 

личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на 

застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на 

Общинска избирателна комисия Съединение, съдържащи лични данни. 

Чл.11. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на 

обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, 

посочени в ИК.  

Чл.12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни 

председателят на Общинска избирателна комисия Съединение или определен от него 

член на Общинска избирателна комисия Съединение информира без забавяне 

служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща cik@cik.bg 

Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от Общинска 

избирателна комисия Съединение уведомява КЗЛД.  

Чл.13. Данните на посочените по-горе категории лица се вписват в 

съответните регистри, които се водят на хартиен и/или на технически носител. 
             13.1. Общинска избирателна комисия Съединение поддържа регистър на 

дейностите по обработване на различните категории лични данни. Регистърът съдържа 

информацията, регламентирана в член 30, параграф 1 от ОРЗД и се поддържа в 

писмена форма, включително в електронен формат – Приложение № 1. 
 IV. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Чл. 14. Като администратор на лични данни Общинска избирателна комисия 

Съединение  обработва лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се 

извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като 

събиране, записване, организиране, съхраняване, изтриване или унищожаване. 
Чл. 15. Общинска избирателна комисия Съединение при обработването на 

лични данни спазва принципите за законосъобразност, добросъвестност и 

прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и 

поверителност. 

mailto:cik@cik.bg
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Чл. 16. Общинска избирателна комисия Съединение  обработва личните 

данни самостоятелно. 
 V. ВИДОВЕ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

Чл. 17. Прилага следните видове защита на личните данни: 
17.1. Физическа защита на личните данни, съдържащи се във водените 

регистри, преписките и документите – обхваща система от мерки по защита на 

сградата и помещенията, в които се създават, обработват и съхраняват лични данни и 

контрола върху достъпа до тях, включваща: 
17.1.2. Организационни мерки 

       17.1.3.Определяне на помещения с контролиран достъп и такива, в които се 

обработват лични данни. Всички определени помещения, в които се извършват 

хартиени и електронни записи са ограничени само за служители, членове на Общинска 

избирателна комисия Съединение или негови сътрудници. 
     17.1. 4. Определяне на помещенията, в които се разполагат елементите на 

комуникационно-информационните системи за обработване на лични данни.  
           17.1.5. Организация на физическия достъп: 

Данните са защитени чрез използването на средства за физически контрол на 

достъпа - заключване на помещенията и на каси. 
         17.1.6. Персонална защита 

           -Членовете на Общинска избирателна комисия Съединение  преминават 

инструктаж за информационна сигурност и защита и работа в мрежата на Общинска 

избирателна комисия Съединение . 
             -Познаване на нормативната уредба в областта на защитата на лични данни и 

получаване на знания за опасностите за личните данни, обработвани от 

администратора. 
-Забрана за споделяне на критична информация между лицата, обработващи 

лични данни (за идентификатори, пароли за достъп и т.н.). 
       17.1.7. Задължение за подаване на декларация за неразпространение на личните 

данни. 
         17.1.8.Документална защита 

            -Личните данни се събират, обработват и съхраняват само с конкретна цел, в 

изпълнение на законовите правомощия на Общинска избирателна комисия Съединение 

като администратор на лични данни. 

         17.1.9.Поддържане/експлоатация  

 Оценка на сигурността и тестване: Експертите ИКТ на Общинска избирателна 

комисия Съединение  периодично извършват оценки на сигурността, уязвимостта и 

тестове за проникване в системите и мрежите.  
  СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ  

Чл. 18. Личните данни се съхраняват от Общинска избирателна комисия 

Съединение до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След 

предаването им личните данни се съхраняват от областната администрация до 

произвеждането на следващите избори от същия вид. 
1. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Чл. 19. Общинска избирателна комисия Съединение  може да разкрива лични 

данни само на следните изчерпателно изброени категории лица: 
               19.1физически лица, за които се отнасят данните: 
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 19.2.лица, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт; 
               19.3.лица, за които правото произтича по силата на договор. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 1 Настоящата Инструкция  е приета с протоколно решение на Общинска 

избирателна комисия Съединение  от 04.09.2019  г. 
 

 

 

 
Приложение № 1 към чл.13 

 

Регистри на дейностите по обработване 

 

1. Общинска избирателна комисия Съединение  поддържа регистър на 

дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу 

посочена информация: 

a) името и координатите за връзка на администратора; 

б) целите на обработването; 

в) описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни; 

г) категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните 

данни, включително получателите в трети държави или международни организации; 

д) когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните 

категории данни; 

е) когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки 

за сигурност. 

3. Регистрите се поддържат в писмена форма, включително в електронен 

формат. 

 

Информационен лист относно обработването от 

Общинска избирателна комисия Съединение на лични данни в изборите  

 

1. Общинска избирателна комисия Съединение, с адрес град Съединение, 

бул.“6-ти Септември“ № 13, е администратор на лични данни за целите на 

произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния 

кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за 

защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или 

когато ИК препраща към тях. 

2.  Общинска избирателна комисия Съединение обработва лични данни на 

следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на 

политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните 

данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, 

предвидени в ИК. 

3. Личните данни се съхраняват от Общинска избирателна комисия 

Съединение до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След 
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предаването им личните данни се съхраняват от областната администрация до 

произвеждането на следващите избори от същия вид.  

4. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна 

организация. 

5. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция 

на личните данни, които се отнасят до тях. 

6. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите 

на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния 

административен съд. 

7. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително 

профилиране. 

8. За контакт с длъжностното лице по защита на данните  може да се обърнете 

на имейл cik@cik.bg  

 

По т. 14 

По тази точка от дневния ред комисията обсъди организационни въпроси. 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
 

 

СЕКРЕТАР: 
 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: 
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