
ПРОТОКОЛ НОМЕР 22 

Днес  25.10.2015г., в 7:30 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. Красимир Христов Каменов – зам. председател 

3. Лалко Георгиев Лалов - секретар 

и членове: 

4. Маргарита Иванова Йончева 

5. Галина Иванова Ценкова 

6. Гергана Здравкова Монева 

7. Любомир Георгиев Станчев 

8. Мариана Николаева Микова 

  

Дневен ред: 

1. Жалба от Общинския ръководител на ПП ГЕРБ - гр. Кула, Димитър Георгиев.  

2. Жалба от Общинския ръководител на коалиция Реформаторски блок - гр. 

Кула, Бойко Николов Боев. 

Решение № 109 

Относно: Жалба от Общинския ръководител на ПП ГЕРБ - гр. Кула, Димитър 

Георгиев.  

Относно: Нарушение на чл.182,  ал.4 от ИК 

В ОИК - Кула е постъпила жалба с вх. №68/25.10.2015 г. от Димитър Цанков 

Георгиев, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за агитация в изборния ден в 

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

Лек автомобил с регистрационен № ВН37-79АА, облепен с агитационни материали 

на кандидата за кмет от БСП Николай Ненов, е засечен да спира пред изборните 

секции. Приносителят счита, че има нарушение на чл.182, ал. 4 от ИК. 

ОИК Кула разгледа постъпилата жалба. Поради непълнотата на жалбата, ОИК 

не може да направи обосновано заключение, относно същността на нарушението, а 

именно от секцията и номера на секцията, пред която се твърди, че има нарушение, 

което по същество води до заключението, макар и да съществува правно основание 

за нарушение, поради недоказуемостта на същото, жалбата следва да бъде неуважена 

като неоснователна, поради допуснатите непълноти в същата. Водени от духа на 

закона, за да предотврати нарушение от рода на цитираното в жалбата и с 

превантивна цел, ОИК Кула  

РЕШИ: 

Предупреждава кандидата за кмет на община Кула от БСП Николай Ненов, да 

спазва изискванията на чл.182, ал.4 от ИК 

 



 
Гласували „ЗА“: 

1. Христела Александрова Христова  

2. Красимир Христов Каменов  

3. Лалко Георгиев Лалов  

4. Маргарита Иванова Йончева 

5. Галина Иванова Ценкова 

6. Гергана Здравкова Монева 

7. Любомир Георгиев Станчев 

8. Мариана Николаева Микова 

 

Решението е обявено на 25.10.2015 г. в 08:00 часа. 

 

Решение № 110 

Относно: Жалба от Общинския ръководител на коалиция Реформаторски блок - гр. 

Кула, Бойко Николов Боев  

Относно: Нарушение касаещо се в неправилно отбелязан кандидат за общински 

съветник в листата на Реформаторски блок  под номер 6  на информационното табло 

на секцията в село Старопатица №052200011.  

Жалбата е подадена в 8.50 ч  като  в същата е отбелязано че е подадена в 9.50  

ч  - с което е допусната грешка във времето . 

ОИК Кула разгледа постъпилата жалба. По същество същата е основателна и 

касае допусната техническа грешка   изразяваща се в това, че на информационното 

табло на СИК Старопатица не е извършено своевременно подмяната на кандидата за 

общински съветник от Реформаторски Блок под № 6 от листата - Пенко Цоков 

Петров, съобразно Решение на ОИК Кула  №69 от 22.09.2015г  заменил  дотогава 

съществуващата Пенка Николова Бочева. ОИК Кула 

РЕШИ: 

Указва на председателя на  СИК Старопатица да отстрани техническата грешка. 

Своевременно в 09.00 грешката е отстранена  като информационния списък на 

кандидатите на коалиция Реформаторски блок е подменен с действителния кандидат.   

 
На решението присъстваха и гласуваха „ЗА“: 

1. Красимир Христов Каменов  

2. Лалко Георгиев Лалов  

3. Радка Димитрова Дичева 

4. Гергана Здравкова Монева 

5. Любомир Георгиев Станчев 

6. Мариана Николаева Микова 

Решението е обявено на 25.10.2015 г. в 09:15 часа. 

 

Протоколът се приключва поради изчерпване на дневния ред в 09:20 часа. 

Протокола се води от Петя Георгиева. 

 

Председател: 

                             /Христела Ал. Христова/ 

Зам. председател: 



                             /Красимир Хр. Каменов/ 

Секретар: 

                                  / Лалко Г. Лалов/ 

 

 


