
ПРОТОКОЛ НОМЕР 16 

Днес  08.10.2015г., 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. Радка Димитрова Дичева 

5. Галина Иванова Ценкова 

6. Пролетка Дашова Велкова 

7. Мими Велкова Вълчева 

8. Гергана Здравкова Монева 

  

Дневен ред: 

1. Упълномощаване на двама членове на общинска избирателна комисия Кула, 

предложени от различни партии и коалиции, за приемането на бюлетините за изборите. 

2. Определяне на дата за обучение на представителите на секционните 

избирателни комисии за изборите. 

3.Разни. 

Комисията взе следните решения:  

Решение №88 

Относно: Упълномощаване на двама членове на общинска избирателна комисия Кула, 

предложени от различни партии и коалиции, за приемането на бюлетините за изборите 

за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.   

 

Получено е писмо с изходящ № 2803/5357 от 07.10.2015 г. на временно изпълняващия 

длъжността Областен управител на област Видин относно Решение на ЦИК №2363-МИ 

от 26.09.2015 г. във връзка с посочването на упълномощени членове на ОИК Кула за 

приемането и съпровождане на транспортирането на бюлетините за произвеждане на 

изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. 

На основание чл.87 , ал.1, т.9 от ИК, Решение № 2260-МИ от 18.09.2015 г. на ЦИК, 

Решение № 2363-МИ от 26.09.2015 г. на ЦИК във връзка с упражняване на контрол за 

доставка и съхранение на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за 

общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г.,  

 ОИК Кула 

РЕШИ: 

УПЪЛНОМОЩАВА: Лалко Георгиев Лалов – секретар на ОИК Кула и Гергана 

Здравкова Монева, член на ОИК Кула със следните правомощия: 

- Да присъстват при предаването на отпечатаните бюлетини на територията на 



печатницата и съпроводят транспортирането на същите; 

- Да подпишат протокола за предаването на бюлетините съвместно с 

упълномощените представители на Министерство на финансите; 

- Да оформят необходимите документи, свързани с транспортирането и 

съхранението на хартиените бюлетини и другите изборни книжа за изборите за 

общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. 

Община Кула да осигури превоз на упълномощените представители на ОИК Кула за 

изпълнение на горните правомощия. 

Охранителните дейности при транспортирането и съхранението на бюлетините да се 

извърши от органите на МВР /РУ „Полиция“ гр. Кула/. 

Настоящото решение да се изпрати в Областна администрация – гр. Видин, РУ 

„Полиция“ – гр. Кула и Община Кула за сведение и изпълнение. 

Данни за контакт с упълномощените членове: 

1. Лалко Георгиев Лалов – 0884705572 

2. Гергана Здравкова Монева - 0897808149 

 
Решение №89 

Относно: Определяне на дата за обучение на представителите на секционните 

избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и национален 

референдум на 25 октомври 2015 г.   

На основание чл.87 , ал.1, т.4 от ИК и указания от ЦИК,  

ОИК Кула 

РЕШИ: 

1. Обучението да се проведе на 14 октомври от 09.00 часа в ОИК – Кула 

/Община Кула, ул. „Възраждане“ 38, 2 етаж, салон на Община Кула/. 

2. Определя за лектори следните членове на ОИК Кула: Маргарита Йончева, 

Христела Христова, Радка Дичева и Пролетка Велкова. 

 

Заседанието приключи в 17:40 часа. 

Протокола се води от Петя Георгиева 

 

 

Председател: 

                          /Христела Ал. Христова/ 

Секретар: 

                          / Лалко Г. Лалов/ 

 

 


