
 
П Р О Т О К О Л     №1/07.09.2015г. 

 

 

 

      Днес, 07.09.2015 година в 8.30 часа в сградата на Община Съединение се проведе 

заседание на ОИК в състав: 

  1.Петрунка Кацарска – Дългърска –председател 

  2.Надка Костадинова– зам. Председател 

  3.Цветана Кръстева – секретар 

  4.Чудомира Алова – член 

  5.Емилия Гълъбова –член 

  6.Мария Манчева –член 

  7.Костадин Апостолов – член 

  8.Димитър Гулев – член 

  9.Стойчо Ангелов – член 

10.Марияна Султирова –член 

11.Иван  Баждарски –член 

 

      Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

 1.Определяне начина на обявяване  решенията на ОИК Съединение. 

 2.Определяне реда на свикване  на заседанията на ОИК и начина  на приемане на решения 

и обявявянето им. 

 3.Приемане работното време на ОИК и сроковете за регистрация на партии, коалиции от 

партии и инициативни комитети за участие  в изборите за общински съветници и кметове 

на 25 октомври  2015 година. 

 4.Запознаване с реквизитите и начина на защита на печата на ОИК. 

 5.Определяне член на ОИК за маркиране на  печата на ОИК. 

 5.Обсъждане  и утвърждаване на специалист –експерт и специалист –технически 

сътрудник  към ОИК, съгласно  решение 1546/МП/НР/ от 27.08.2015г. 

 6.Разни 

      След направените разисквания ОИК взема следните решения: 

 

                   Решение №1/07.09.2015 година 

Относно: начина на обявяване на решенията на Общинската  избирателна комисия 

Съединение, Община  Съединение, област Пловдив. 

На основание чл.87, ал2 и ал. 3  от Изборния  кодекс, ОИК 

                         РЕШИ: 

1. ОИК обявява  решенията  си в деня  на приемането  им чрез поставяне  на 

общодостъпно място  в сградата  на Община Съединение  и чрез публикуване  на 

интернет страницата. 

За тази цел  ще послужи информационно табло №2 на входа  на Община  Съединение, с  

адрес :гр. Съединение, обл. Пловдив, бул.”6-ти септември”, а интернет страницата е 

:www.saedinenie.org. 

2.На екземплярите , които се обявяват  се отбелязват денят и часът  на поставянето им 

на общодостъпното място. 

3.Екземплярите на обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето 

им и се съхраняват в  архива  на комисията. 

4.Решетнията на ОИК се оспорват в тридневен срок от обявяването  им пред 

централната избирателна комисия, която  се произнася  в тридневен срок с решение, 

което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. 

От присъстващите  11 членове  на ОИК гласуваха 11 „ЗА”. 



           Решение №2/07.07.2015 год. 

Относно: реда  на свикване  на заседания  и начина на приемане на решения и 

обявяването им  на Общинската избирателна комисия Съединение, Община 

Съединение, област Пловдив в изборите за общински съветници  и кметове  и 

национален референдум. 

       На основание  чл.85, чл87 от ИК, ОИК 

                      РЕШИ: 

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

   1.  Заседанията на Общинската избирателна комисия /ОИК/ се свикват  от нейния  

председател или по искане  на една трета  от членовете и. 

       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 в раздел II. 

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

се поставя  на /преди заседанието. 

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

членовете и .Заседанията  се ръководят от председателя на комисията, а в негово 

отсъсъствие – от определен от него заместник –председател. 

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

гласуване „въздържал”. 

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

подписват с „особено мнение”, като писмено  посочват в какво  се изразява то. 

   Членовете  на ОИК, когато  не са съгласни  с приетото решение, могат да изразят 

„особено мнение”като писмено  посочат в какво се изразява то. 

7. На 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 от 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 от ИК. 

Решението  на  ОИК подлежи  на оспорване  пред ЦИК по реда  на чл.88 от ИК. 

9. Решенията, удостоверенията и текущата  кореспонденция  на ОИК  се подписват от 

председателя и секретаря. 

10. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията , протоколите 

,удостоверенията  и текущата коресподенция се подписват  от секретаря , 

съответно  от заместник- председателя. 

11. Когато едновременно отсъстват  председателят и секретарят, решенията, 

протоколите, удостоверенията  и текущата  кореспонденция  се подписват  от 

заместник – председятелят и от определен с решение на комисията член, 

предложени от различни партии  и коалиции. 

12. Решенията, протоколите, удостоверенията  и текущата кореспонденция на ОИК се 

подписват с печата им. 

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

партии, коалиции/местни коалиции или представляващите инициативни комитети, 

които регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за 



масово осведомяване.Изказаните становища, мнения и  възнаграждения  се 

записват в протокола. 

II. Обявяване на решения 

14.Общинската избирателна комисия обявява  решенията си незабавно след 

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

помещава, и чрез публикуването на интернет страницата си.Сградата и мястото за 

обявявяне на решенията се определя с решение на ОИК  незабавно след назначаването 

и  и се оформя по начин, показващ предназначенията му.На екземплярите  от 

решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът  на поставянето им на 

общодостъпно  чясто  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 общодостъпно място и се  съхраняват в архиви 

на комисията. Върху  екземпляра се отбелязват датата  и часът на свалянетои той се 

подписва от двама членове от комисията от различни партии и коалиции. От 

присъстващите 11 члена на ОИК гласуваха11 „за”. 

 

              Решение №3/ от 07.09.2015 год. 

Относно: работно време на ОИК, срокове за регистрация на партии, коалиции и 

инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 

25 октомври 2015 год. 

      След станалите разисквания ОИК 

                  РЕШИ: 

    ОИК- Община Съединение обявява работно време от 05.09.2015г.до приключване 

на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 год.както 

следва: всеки ден от  8.30 до 17.00 часа. 

Краен срок  за подаване на заямления за регистрация на партии, коалици, местни 

коалиции и инициативни комитети  за участие  в изборите за общински съветници  и 

за кметове  на 25 октомври 2015г. в Общинската избирателна комисия  е 14.09.2015г. 

до 18.00 часа. 

    От присъстващите 11 члена гласували 11 „за”. 

              Решение №4 /07.09.2015г. 

    Относно: реквизити и начин на защита на печата на Общинската избирателна 

комисия Съединение, община Съединение, област Пловдив. 

    На основание Решение №1517/12.08.2015г. ОИК 

               РЕШИ: 

1.Печатът на общинската избирателна комисия Съединение е кръгъл с един пръстен. 

 Във вътрешния кръг се изписва „ОИК”,наименованието  и кодът на общината по 

ЕКАТТЕ 70528. В пръстена е изписан текстът „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015” 

2.Броят  на печатите  за общинската избирателна комисия е до 2. 

3.Председателят на общинската преброителна комисия  и определен с решение на 

комисията член на свое заседание  след получаване на печатите  ги  маркират  по 

уникален начин.За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете  на 

комисията , съдържащ най-малко 3/три/ отпечатъка от всеки от маркираните печати. 

 От 11 присъстващи членове на ОИК гласували 11 „за”. 

 

            Решение  № 5 /07.09.2015 г. 

     Относно:определяне член на ОИК за маркиране печата на ОИК,съгласно Решение 

на ЦИК №1547/12.08.2015г. 

      На основание Решение на ЦИК 1517/12.08.2015  ОИК 

               РЕШИ: 

Определя члена на ОИК Димитър Николов Гулев  за маркиране печата  на ОИК. 

От присъстващите 11 члена  на ОИК гласуваха 11 „за”. 



 

            Решение  №6 / 07.09.2015г. 

      Относно: Поименно определяне  на специалист –експерт и специалист –

технически сътрудник към ОИК –Съединение, както и техните  функции и срок на 

изпълнение . 

     На  основание Решение 1546-МИ /НР от 27.08.2015г. и писмо  на ЦИК изх.№МИ-

15-263/04.09.2015г. ОИК. 

             РЕШИ: 

1. Определя Иван Иванов Богданов за специалист –експерт  към ОИК със задача  за 

компютърно облужване  на ОИК –обявяване решения, протоколи, регистри, 

молби, жалби, сигнали  от 05.09.2015 година, като същият следва да бъде назначен  

на граждански договор към  Община Съединение  с месечно възнаграждение в 

размер на 610.00лв., съгласно Решение 1546-МИ/НР  от 27.08.2015г  на ЦИК. 

2. Определя  Иванка  Райкова Димитрова  за специалист –технически сътрудник към 

ОИК  с задача  да въвежда  в компютърната система  на ОИК протоколите  от 

заседанията, решенията , попълване на приложения от изборните книжа, за 

времето на работа  на ОИК , считано  от 05.09.2015г., като същия  следва  да бъде  

назначен на граждански договор  към община Съединение с месечно 

възнаграждение  в размер на 380.00лв.,съгласно Решение 1546-МИ/НР от 

27.08.2015г. на ЦИК. 

За периода  на подготовка за предавене 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 книжа  в ЦИК възнаграждението на специалистите се 

определя еднократно възтаграждение в размер на 90.00лв. 

4.Настоящето решение следва да се изпрати на Кмета на  Община  Съединение  за 

сключване на договори. 

От присъстващите 11 члена  на ОИК  гласуваха 11 „за”. 

      В точка разни  беше разгледано от членовете на  ОИК съобщение  на ЦИК за 

указание  за попълването  на  „списък” в структуриран  вид  в подкрепа  на 

регистрацията  на независими  кандидати  за общински  съветници или кметства, 

издигнати от инициативни  комитети  или  кметове, издигнати  от инициативни 

комитети  за участие  на 25 октомври 2015 година. 

     Заседанието  беше  закрито в 11.00 часа. 

       

 

  1.Петрунка Кацарска – Дългърска  

  2.Цветанка Кръстева  

  3.Цветана Кръстева  

  4.Чудомира Алова  

  5.Емилия Гълъбова  

  6.Мария Манчева  

  7.Костадин Апостолов  

  8.Димитър Гулев  

  9.Стойчо Ангелов  

10.Марияна Султирова  

11.Иван  Баждарски  

 


