
Протокол № 14 

Днес 01.10.2015 г., в 17.00 часа в гр. Кула, ул. „Възраждане“ 38, в Сградата на Община 

Кула, ет.2, салон на Община Кула, се проведе  заседание на ОИК – Кула. На 

заседанието присъстваха: 

1. Христела Александрова Христова – председател 

2. Красимир Христов Каменов – зам. председател 

3. Лалко Георгиев Лалов – секретар  

и членове: 

4. Мариана Николаева Микова 

5. Галина Иванова Ценкова 

6. Маргарита Иванова Йончева 

7. Мими Велкова Вълчева 

8. Пролетка Дашова Велкова 

9. Любомир Георгиев Станчев 

10. Гергана Здравкова Монева 

 

Дневен ред: 

1. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетините. 

2. Разглеждане на жалба с ВХ №1/01.10.2015 г на Николай Цанков Ненов – 

председател на общинския съвет на БСП и кандидат за кмет на Община Кула.  

3. Разни.  

РЕШЕНИЕ№83 

Относно: Одобряване на графичния файл с образец на бюлетините. 

Съгласно Решение № 2363 - МИ/26.09.2013 г.  на ЦИК графичният файл с образеца на 

бюлетините беше принтиран. След извършване проверка на същия, беше одобрен от 

членовете на ОИК Кула за всички видове избор. Върху него се подписаха всички 

присъстващи членове на ОИК, като изписаха имената си саморъчно. Отбелязаха се 

датата и часа на одобряване на образеца на бюлетините. 

 

На основание чл.87, ал.1. т. 9 от ИК и Решение № 2363 - МИ/26.09.2013 г.  на ЦИК , 

ОИК Кула 

РЕШИ: 

ОДОБРЯВА И УТВЪРЖДАВА графичния файл с образец на бюлетините за всички 

видове избор в община Кула. 

Одобрените образци на бюлетините, съдържащи имената и подписите на членовете на 

ОИК Кула да се прилагат към настоящия протокол и са неразделна част от същия. 

 



Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра. 

Решението подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред 

Централната избирателна комисия. 

 

Гласували „ЗА“ 

1. Христела Александрова Христова – председател 

2. Красимир Христов Каменов – зам. председател 

3. Лалко Георгиев Лалов – секретар  

и членове: 

4. Мариана Николаева Микова 

5. Галина Иванова Ценкова 

6. Маргарита Иванова Йончева 

7. Мими Велкова Вълчева 

8. Пролетка Дашова Велкова 

9. Любомир Георгиев Станчев 

10. Гергана Здравкова Монева 

 

РЕШЕНИЕ№ 84 

Относно: Жалба от Николай Цанков Ненов – председател на Общинския съвет на БСП 

– Кула и кандидат за кмет на общината в изборите на 25.10.2015 г. 

 

В ОИК – Кула е постъпила Жалба с входящ номер 23/01.10.2015 г. и жалба с входящ 

номер 24/01.10.2015 г.  /със същото съдържание с променено правно основание/ от 

Николай Цанков Ненов – председател на ОбС на БСП – Кула и кандидат за кмет на 

Община Кула в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. относно 

публикуване в профил на Община Кула в социалната мрежа Фейсбук  на предизборен 

плакат на д-р Владимир Владимиров, кмет на Община Кула до встъпване в длъжност на 

новия кмет на Община Кула и кандидат за кмет на Община Кула от ПП ГЕРБ в 

изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. 

Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна, тъй като въпросната 

публикация не бе открита в профила на Община Кула, поради което не може да се 

направи свързан логически извод за наличие или липса на нарушение. Липсва адресат, 

към който да се предприемат административни мерки, липсва информация за датата, 

текста и състава на публикацията, поради което ОИК не може да се базира само на 

данните от жалбата за извършено нарушение от неизвестно лице, без да е налице 

фактическо нарушение, съществуващо във виртуалния свят към датата на жалбата, 

върху което да се произнесе със мотивирано решение. 

След проведени дебати на заседание на ОИК Кула и на основание чл.87, ал.1. т. 1 и 22 



от ИК във връзка с параграф 1, т.15, буква бб от Допълнителните разпоредби на ИК, 

ОИК Кула 

РЕШИ: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Николай Цанков Ненов – председател на ОбС 

на БСП и кандидат за кмет на Община Кула. 

Решението подлежи на обжалване в срок от 24 часа след обявяването му пред ЦИК 

съгласно чл.201 от ИК. 

 

Гласували „ЗА“ 

1. Христела Александрова Христова – председател 

2. Красимир Христов Каменов – зам. председател 

3. Лалко Георгиев Лалов – секретар  

и членове: 

4. Мариана Николаева Микова 

5. Галина Иванова Ценкова 

6. Маргарита Иванова Йончева 

7. Мими Велкова Вълчева 

8. Пролетка Дашова Велкова 

9. Любомир Георгиев Станчев 

10. Гергана Здравкова Монева 

 

Заседанието приключи в 17:45часа 

Протоколът се води от Петя Георгиева  

 


