
ПРОТОКОЛ НОМЕР 15 

Днес  06.10.2015г., в 17:00 часа в гр. Кула, ул. „Възраждане“ 38, в сградата на Община 

Кула, ет.2, Заседателна зала, се проведе заседание на ОИК – Кула.  

На заседанието присъстваха: 

1. Христела Александрова Христова – председател 

2. Лалко Георгиев Лалов – секретар 

 и членове: 

3. Маргарита Иванова Йончева 

4. Любомир Георгиев Станчев 

5. Галина Иванова Ценкова 

6. Пролетка Дашова Велкова 

7. Мими Велкова Вълчева 

8. Гергана Здравкова Монева 

  

Дневен ред: 

1.Определяне на броя ПСИК на територията на община Кула. 

2.Назначаване поименни състави на  ПСИК в община Кула. 

3.Разни. 

Комисията взе следните решения:  

Решение №85 

Относно: Определяне на броя подвижни избирателни секции на територията на община 

Кула в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и на 

национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

В Общинска избирателна комисия Кула е постъпила Заповед №РД-18-185/04.10.2015 г. 

с вх. номер 26/06.10.2015 г. на временно изпълняващия длъжността кмет на Община 

Кула относно образуване на ПСИК в община Кула за произвеждане на избори за 

общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г., според 

която в община Кула се образуват две подвижни секционни избирателни комисии. В 

Община Кула са постъпили общо 21 заявления за гласуване с подвижна избирателна 

кутия в изборите за общински съветници и за кметове  на 25 октомври 2015 г. , както 

следва: гр. Кула – 10 заявления /за гласуване в изборите за общински съветници и 

кметове и национален референдум/ и с. Цар Петрово – 11 заявления /за гласуване в 

изборите за общински съветници и кметове/ на 25.10.2015 г. 

 Общинска избирателна комисия Кула установи, че за горните населени места са 

спазени изискванията на чл. 90, ал.1 от ИК. 

Предвид горното и на основание чл. 87, ал.1, т.1 вр. чл.90 от ИК и Решение № 2462-

МИ/НР от 02.10.15 г. на ЦИК, ОИК Кула 

РЕШИ: 

1. Определя формирането на две подвижни секционни избирателни комисии на 

територията на община Кула при произвеждането на изборите за общински 



съветници и за кметове на 25 октомври и на национален референдум на 

25.10.2015 г. – в град Кула и с. Цар Петрово. 

2. Определя номера и адреси на ПСИК, както следва: 

- 052200014, с адрес: гр. Кула, ул. „Възраждане“ 21 

- 052200015, с адрес: с. Цар Петрово, сградата на кметството. Обхватът на двете 

ПСИК е съгласно адресите, посочени в заявленията. 

3. Определя петчленен състав на всяка една от подвижните секционни избирателни 

комисии, от които председател, зам. председател, секретар и двама членове, 

съгласно чл.92, ал.2 и 4, т.1 от ИК. 

 
Решение №86 

Относно: Назначаване поименни състави на  подвижни избирателни секции на 

територията на община Кула в изборите за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г. и на национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

В Общинска избирателна комисия Кула е постъпило Предложение с Вх. номер 

27/06.10.2015 г. на временно изпълняващия длъжността кмет на Община Кула относно 

поименния състав на ПСИК в община Кула за произвеждане на избори за общински 

съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г., след проведени 

консултации с представители на партиите и коалициите за състава на ПСИК. 

Представени са всички изискуеми документи по чл. 91, ал.4, т.1, т.2, т.3 и ал.5 от ИК, 

включително протокол за проведени консултации на 05.10.2015 г. Спазени са правилата 

на чл. 92 от ИК. 

След разглеждане на предложението и приложените документи,  Общинска 

избирателна комисия  

РЕШИ: 

На основание чл.87 , ал.1, т.1 и 5 и във вр. с чл. 89, ал.2, чл. 90, ал.2, чл.91, ал.8 и 11от 

ИК и Решение № 2462-МИ/НР от 02.10.2015 г. на ЦИК, Решение № 85 /06.10.2015 г. на 

ОИК Кула,  

ОИК Кула: 

1. Назначава ПСИК № 052200014, населено място гр. Кула, както следва: 

но

ме

р 

име длъжност ЕГН образован

ие 

Партия 

/коалиция 

телефон 

1 Тодор Лилов 

Тошев 

Председател  висше ГЕРБ  

2 Иван Цанов 

Иванов 

Зам. 

председател 

 средно ДПС 88431968

6 

3 Виолета 

Младенова 

Флорова 

Секретар  средно БСП 89443726

6 

4 Даниела Член  висше ГЕРБ 88679022



Иванова 

Микова 

1 

5 Пламена 

Борисова 

Вълчева 

Член  средно ББЦ 88247916

7 

6 Лидия 

Валентинова 

Микова 

резерва   ББЦ 87759109

6 

 

2. Назначава ПСИК № 052200015, населено място с. Цар Петрово, както следва: 

Н

о

м

е

р 

име длъжност ЕГН образован

ие 

Партия 

/коалиция 

телефон 

1 Вени Димитров 

Георгиев 

Председател  средно ГЕРБ  

2 Тодор Генов 

Иванов 

Зам. 

председател 

 средно БСП 89963454

8 

3 Венета Вътова 

Иванова 

Секретар  средно ДПС 89496462

6 

4 Борис Стефанов 

Стефанов 

Член  средно РБ 87934223

1 

5 Полина 

Веселинова 

Лилова 

Член  средно БСП 89546192

0 

 

Решение №87 

Относно: Промени в състава на секционна избирателна комисия  с № 052200012 на 

територията на община Кула, с. Тополовец  в изборите  за общински съветници и за 

кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 

 

В ОИК – Кула е постъпило предложение с вх. номер 29/06.10.2015 г. от ПП ГЕРБ за 

смяна на член на СИК  № 052200012  - Соня Транчoва Йорданова, ЕГН:**********. 

Предлага се  тя да се назначи за секретар на същата СИК вместо Петрана Пешева 

Трайчева, ЕГН: **********., която да остане член. 

 

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал. 1 т.5 и във връзка с чл. 89, ал. 1 от 

Изборния кодекс и Решение № 80/25.09.15 г. на ОИК – Кула,  ОИК Кула 



 

РЕШИ: 

1. Освобождава Петрана Пешева Трайчева от длъжност “Секретар“ на СИК 

№052200012  и  я назначава за „Член“.  

2. Назначава Соня Транчова Йорданова ,  на длъжност  „Секретар“ на  СИК№ 

052200012  на територията на с. Тополовец и я освобождава от длъжност „Член“. 

 

Заседанието приключи в 17:40 часа. 

Протокола се води от Петя Георгиева 

 

 

Председател: 

                          /Христела Ал. Христова/ 

Секретар: 

                          / Лалко Г. Лалов/ 

 

 


