
ПРОТОКОЛ НОМЕР 17 

Днес  13.10.2015г., 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. Гергана Здравкова Монева 

  

Дневен ред: 

1. Разглеждане на предложение за смяна на член от СИК №052200005. 

2. Поправка на техническа грешка в Решение №80/25.09.2015 г. на ОИК Кула. 

3. Вземане на решение относно разпределяне на отговорници от членовете на 

ОИК за всяка секция в Община Кула. 

4. Вземане на решение за определяне на секция за гласуване на хора с 

увреждания. 

5. Вземане на решение за разпределяне задълженията на членовете на ОИК Кула 

за различни дейности в изборния ден и на 24.10.2015 г. 

 

Комисията взе следните решения:  

Решение №90 

Относно: Промени в състава на секционна избирателна комисия  с № 052200005 на 

територията на община Кула, СОУ „Васил Левски“  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 35 /13.10.2015 г. от ДВИЖЕНИЕ 

ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за смяна на член на СИК  № 052200005  - Петко Николов 

Петков, ЕГН:**********. Предлага се  на негово място да се назначи за член на същата 

СИК: Катя Илиева Петкова, ЕГН: **********. 

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 Петко Николов Петков от длъжност “Член“ на СИК №052200005 

на територията на гр. Кула, СОУ „Васил Левски“ и  анулира издаденото му 

удостоверение 45/25.09.2015 г.  



2. Назначава Катя Илиева Петкова ,  на длъжност  „Член“ на  СИК№ 052200005  на 

територията на гр. Кула, СОУ „Васил Левски“ и й издава удостоверение. 

 

Решение №91 

Относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 80/25.09.2015 г. на ОИК Кула за 

назначаване поименни състави на Секционни избирателни комисии на територията на 

община Кула за изборите  за общински съветници и за кметове и национален 

референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. 

 

Допусната е техническа грешка в състава на СИК 052200002 в гр. Кула, общ. Кула, НЧ 

„Просвета-1882“ – гр. Кула, като името на един от членовете е записано: Валя 

Михайлова Върбанова. Допусната е и грешка в телефонния номер на същия член:.  

 Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 т.5   от Изборния кодекс ОИК Кула 

РЕШИ: 

Допуска поправка на техническа грешка в името на член на СИК 052200002 в гр. Кула, 

общ. Кула, НЧ „Просвета-1882“ – гр. Кула – Валя Михайлова Върбанова. Да се чете: 

Ваня Михайлова Върбанова.  

Допуска поправка на техническа грешка в записания телефонен номер на същия член: 

089959418. Да се чете: 0889859418. 

 

Решение №92 

Относно: Определяне на отговорници от членовете на ОИК за всяка секция в изборите 

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

На основание чл.87 , ал.1, т.2 от ИК и указания от ЦИК,  

 ОИК Кула 

РЕШИ: 

Определя членовете на ОИК за отговорници на следните секции: 

Маргарита Йончева – секция 052200001 – Младежки дом 

Радка Дичева – секция 052200002 – НЧ „Просвета- 1882“ 

Мариана Микова – секция 052200003 – ЦДГ 2 

Лалко Лалов – секция 052200004 – Туристически дом и секция 052200013 – 

с.Тополовец 

Галина Ценкова – секция 052200005 – СОУ „Васил Левски“ 

Любомир Станчев – секция 052200006 – с. Чичил и секция 052200013 – с. Цар Петрово 

Христела Александрова – секция 052200007 – с. Големаново  

Гергана Монева – секция 052200008 – с. Извор махала и секция 052200012 – с. 

Старопатица 

Пролетка Велкова – секция 052200009 – с. Коста Перчево 

Мими Вълчева – секция 052200010 – с. Полетковци 

Красимир Каменов – подвижна секция 052200014 и 052200015 



Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра. 

С настоящото решение да се запознаят на обучението на 14.10.15 г. СИК на 

територията на община Кула и да получат информация за начините на връзка със 

съответните отговорници в изборния ден. 

Решение №93 

Относно: Определяне на секция за гласуване на хора с увреждания на опорно-

двигателния апарат и зрението в изборите за общински съветници и за кметове и 

национален референдум на 25 октомври 2015 г.   

 

На основание чл.87 , ал.1, т.11 във вр. с чл.10 от ИК и указания от ЦИК, ОИК Кула 

РЕШИ: 

Определя  секция № 052200003 – ЦДГ 2 – гр. Кула за гласуване на хора с увреждания 

на опорно-двигателния апарат и зрението в изборите за общински съветници и за 

кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

 

Решение №94 

Относно: Разпределяне задълженията на членовете на ОИК в деня на изборите за 

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

 

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

РЕШИ: 

Определя членовете на ОИК за отговорници на следните дейности: 

Галина Ценкова – Приема протоколите на СИК 

Мариана Микова – Приема протоколите на СИК 

Гергана Монева – Приема протоколите на СИК 

Мими Велкова – Приема протоколите на СИК 

Любомир Станчев – Приема протоколите на СИК 

Красимир Каменов – Приемане на жалби против решения и действия на СИК. Отговор 

на жалби против решения и действия на СИК. Връзки с медиите. 

Радка Дичева – Приемане обажданията по телефона, осъществяване контакт със 

застъпници и представители на партии и коалиции; следи за междинните изборни 

резултати и избирателната активност. 

Христела Христова – Отговаря за разнасяне на изборните книжа и материали на всяка 

СИК на 24.10.15 г. 

Лалко Лалов – Отговаря за разнасяне на изборните книжа и материали на всяка СИК на 

24.10.15 г. 

Маргарита Йончева – Отговаря за разнасяне на изборните книжа и материали на всяка 

СИК на 24.10.15 г. 

Пролетка Велкова – Отговаря за разнасяне на изборните книжа и материали на всяка 

СИК на 24.10.15 г. 

 



Заседанието приключи в 18:00 часа. 

Протокола се води от Гергана Монева. 

 

Председател: 

                          /Христела Ал. Христова/ 

Секретар: 

                          / Лалко Г. Лалов/ 

 

 


