
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ТОПОЛОВГРАД 

 

Избори за  
общински  съветници и за кметове  

на 27 октомври 2019 г. 

 

П Р О Т О К О Л  № 1/ 04.09.2019  

Днес 4 септември 2019 г., в 17.30 часа се проведе заседание на 
Общинска избирателна комисия – Тополовград. ОИК- Тополовград се състои от 
13 члена. На заседанието присъстват 10 члена. Налице е кворум от членове. 
Заседанието е законно и може да взема решения.  

Присъстват: Кремия Димитрова, Миглена Рашева, Райна Зотова, 
Юлияна Пехливанова, Гергана Кирова, Атанаска Михалева, Димитър Деков, 
Станка Бакалова, Динка Батчева, Янко Янков 

Отсъстват: Калина Петкова, Андриана Башаева и Георги 

Кьосениколов 

Заседанието протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Запознаване с принципни решения на ЦИК 

2. Разглеждане на постъпили документи 

3. Разни 

Гласували поименно:  

№ Име на члена на ОИК Гласувал 

1 Кремия Димитрова ЗА 

2 Миглена Рашева ЗА 

3 Райна Зотова ЗА 

4 Юлияна Пехливанова ЗА 

5 Гергана Кирова ЗА 

6 Атанаска Михалева ЗА 

7 Димитър Деков ЗА 

8 Станка Бакалова ЗА 

9 Динка Батчева ЗА 

10 Янко Янков ЗА 

 

ГЛАСУВАЛИ: ОБЩО – 10, ЗА- 10, ПРОТИВ - 10 



По т. 1 от Дневния ред:  

Кремия Димитрова: Уважаеми колеги, днес провеждаме първото 

заседание на ОИК- Тополовград в изпълнение на Решение № 932- МИ/ 

30.08.2019 г. на ЦИК, с което се променя датата на встъпване в правомощия на 

ОИК – от 7 септември, става 4 септември. Същото Решение ни е изпратено с 

официално писмо от Кмета на Община Тополовград с Изх. № 05-00-

61/03.09.2019 г., вх. № за ОИК – Тополовград № 2/03.09.2019 г. 

Ето някои от основните принципи, които трябва да спазваме в 

нашата работа: Всички ние сме служебни лица, съгласно ИК и трябва да 

изпълняваме законите, касаещи изборите. От тук нататък няма значение кой от 

коя партия е- всички сме служители на закона. ОИК е колективен орган и никой 

член няма право да взема решения самостоятелно и/или да изнася и 

разпространява  информация по други начини, освен установените по законен 

ред. В залата на ОИК могат да влизат единствено упълномощени писмено: 

представители на партии, коалиции/местни коалиции или представляващите 

инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, застъпници, 

наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. С 

Решение № 812-МИ/ 27.08..2019 г. на ЦИК е назначен състава на ОИК- 

Тополовград /изчита състава по имена и длъжности/.   

Юлияна Пехливанова: Поради невъзможност да участвам в 

работата на ОИК, аз искам да се откажа и да не бъда член на ОИК, нося и 

Заявление за отказ.  

Кремия Димитрова: Заявлението за отказ се подава до ЦИК. 

Политическата сила подава предложение до Кмета на Община Тополовград за 

съответната промяна от вече предложени и утвърдени лица в ЦИК, като резерви 

на съответната политическа сила. Заедно с комплекта с посочените по- горе 

документи, Кметът на Община Тополовград подава уведомление до ЦИК и 

съответно Заявление за извършване на смяната.  

Продължаваме с разглеждане на Решение № 848-МИ/ 28.08.2019 

на ЦИК, което регламентира реда за свикване на заседания, начина на 

приемане, обявяване и обжалване на решенията от общинските избирателни 

комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

/Цитира/ Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се 

отразява в протокола от заседанието. Решенията, удостоверенията и текущата 

кореспонденция на ОИК се подписват от председателя и секретаря. Когато 

председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, 



удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, 

съответно от председателя, и от заместник- председателя. Когато едновременно 

отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, 

удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-

председателя и от определен с решение на комисията член, предложени от 

различни партии и коалиции. Решенията, протоколите, удостоверенията и 

текущата кореспонденция на ОИК се подпечатват с печата на ОИК- Тополовград.  

Протоколите от заседанията и решенията на ОИК ще се водят и 

записват от Секретаря, а при отсъствието му от избран от председателя член на 

ОИК.  

Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно 

след приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която 

се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата си. В тази връзка 

предлагам да вземем следното решение: ОИК – Тополовград ще обявява 

решенията си на табло, находящо се непосредствено до входа на работното 

помещение на ОИК, ІІІ- ти етаж в сградата на Общинска администрация – 

Тополовград, стая 47 и на табло, находящо се на входа на сградата на Общинска 

администрация – Тополовград, пл. „Освобождение“ № 1. 

Предлагам да вземем следното решение: ОИК- Тополовград 

задължително провежда заседания в дните, в които са постъпили документи за 

регистрация и/ или жалби. В дните, в които постъпват документи за разглеждане 

или други, дежурният информира председателя на ОИК, той преценя дали да се 

проведе заседание спешно или в края на работния ден. Заседанията на ОИК- 

Тополовград са с начален час 17,30 часа, а в дните с краен срок, посочени в 

Хронограмата за Избори за общински  съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. заседанията да се провеждат в 18,00 часа. Предлагам проект на решение 

за работното време на ОИК- Тополовград. Както знаете ОИК работят без почивен 

ден. Предлагам сменен режим на работа: преди обед от 9,00 часа до 13,00 часа, 

а следобед от 13,00 часа до 17,00 часа, а в дните с краен срок до 18,00 часа. Т.е., 

Комисията ще работи без обедна почивка.  

Относно дежурствата: Дежурствата в ОИК – Тополовград се полагат 

от двама членове на ОИК – представители на различни партии и коалиции; 

Председателят и Секретарят не полагат дежурства. Моля, всеки да впише в 

подготвената предварително таблица по 4 дежурства в посочения до 15 

септември период. Дежурните се изчакват пред вратата и отварят помещението, 

като проверяват целостта на лентата, с която е запечатано помещението. Води 



се Дневник на дежурните. В края на работния ден ключа за работното 

помещение се оставя от дежурните от ОИК на дежурния на Общината.  

Райна Зотова: Колеги, предлагам да вземем решение за 

упълномощаване на Председателя на ОИК-  Тополовград с правото и 

задължението единствен да предоставя информация на медиите. При 

невъзможност, председателят упълномощава член на ОИК.  

Гласували поименно:  

№ Име на члена на ОИК Гласувал 

1 Кремия Димитрова ЗА 

2 Миглена Рашева ЗА 

3 Райна Зотова ЗА 

4 Юлияна Пехливанова ЗА 

5 Гергана Кирова ЗА 

6 Атанаска Михалева ЗА 

7 Димитър Деков ЗА 

8 Станка Бакалова ЗА 

9 Динка Батчева ЗА 

10 Янко Янков ЗА 

 

ГЛАСУВАЛИ: ОБЩО – 10, ЗА- 10, ПРОТИВ – 0 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, ОИК- 

Тополовград  

РЕШИ: 

РЕШЕНИЕ № 1- МИ 

1. ОИК- Тополовград задължително провежда заседания в дните, 

в които са постъпили документи за регистрация и/ или жалби. В дните, в които 

постъпват документи за разглеждане или други, дежурният информира 

председателя на ОИК и той преценя дали да се проведе заседание. 

Заседанията на ОИК- Тополовград са с начален час 17,30 часа, а в дните с краен 

срок, посочени в Хронограмата за Избори за общински съветници и за кметове 

на 27 октомври 2019 г. заседанията да се провеждат в 18,00 часа. – 18,00 часа. 

Протоколите от заседанията на ОИК- Тополовград да се  водят от Секретаря, а 

при отсъствието му от избран от председателя на ОИК- Тополовград член на 

ОИК. 



2. Определя сменен режим на работа на ОИК- Тополовград и 

Работно време на ОИК- Тополовград, както следва:  преди обед от 9,00 часа до 

13,00 часа, а следобед от 13,00 часа до 17,00 часа, а в дните с краен срок до 

18,00 часа.  

3. Дежурствата в ОИК – Тополовград се полагат от двама членове 

на ОИК – представители на различни партии и коалиции. Председателят и 

Секретарят не полагат дежурства. 

4. Общинска избирателна комисия – Тополовград обявява 

решенията си чрез публикуване на интернет страницата си и на хартиен 

носител, както следва: на табло, находящо се непосредствено до входа на 

работното помещение на ОИК, ІІІ-ти етаж в сградата на Общинска 

администрация – Тополовград, стая 47 и на табло, находящо се на входа на 

сградата на Общинска администрация – Тополовград, пл. „Освобождение“ 

№1. 

5. Упълномощава единствено Председателя на ОИК-  Тополовград 

да предоставя информация на медиите. При невъзможност, председателят 

упълномощава член на ОИК. 

По т. 2 от Дневния ред: 

Райна Зотова: Колеги, съгласно Решение № 618 – МИ/ 15.08.2019 г. 

на ЦИК днес Председателят и Секретарят на ОИК- Тополовград получихме два 

броя печати на Комисията. След получаване на печатите, сме задължени да 

маркираме печатите и да съставим протокол.  

/Председателят на ОИК- Тополовград маркира двата печата. 

Съставен е Протокол за маркирането, подписан от всички членове на 

Комисията/ 

Райна Зотова: В изпълнение на Решение № 944- МИ/ 03.09.2019 г. 

Общинската избирателна комисия в срок до 11 септември 2019 г. с решение 

трябва да определи броя на мандатите за общински съветници за Община 

Тополовград, които следва да бъдат разпределени в изборите на 27 октомври 

2019 г. 

Броят на мандатите за общински съветници се определя в 

зависимост от броя на населението на общината към 16 юли 2019 г. (датата на 

обнародване на указа на Президента на Републиката за насрочване на изборите 

за общински съветници и за кметове). Населението на общината се определя 



въз основа на регистрите за населението, водени от общинските администрации 

в съответната община, и включва всички граждани, които имат постоянен адрес 

на територията й. Броят на населението се установява със справка от 

съответното териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ. 

Предлагам да вземем решение: Възлага на Председателя и 

Секретаря на ОИК – Тополовград да изискат от Общинска администрация 

справка за броя на населението на община Тополовград към 16 юли 2019 г. 

Ще ви запозная с постъпило Писмо от Община Тополовград, изх № 

05-00-62/03.09.2019 г., вх. № 3/03.09.2019 г. относно организационно – 

техническата подготовка на предстоящите Избори за общински  съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.. Към писмото са приложени: Заповед на Кмета 

на Община Тополовград № 415/ 08.08.2019 г. за назначаване на Организационно 

– технически екип за провеждане на Избори за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г.; Заповед на Кмета на Община Тополовград № 

472/03.09.2019 г., с която Кмета на Община Тополовград определя местата за 

обявяване на избирателните списъци за провеждане на Изборите за общински  

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.; Заповед на Кмета на Община 

Тополовград № 473/03.09.2019 г., с която Кмета на Община Тополовград 

образува Избирателни секции на територията на община Тополовград и 

утвърждава тяхната номерация и адрес за провеждане на Изборите за общински  

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. / към настоящата заповед е и 

Приложение № 1 с информация за кои пътни артерии с номера, подномера и 

входове към коя ИС се отнасят. Със Заповед № 475/03.09.2019 г. Кметът на 

Община Тополовград е наредил предоставянето на работно помещение на ОИК 

и осигуряването на техника, материали и всичко необходимо за работния 

процес.  

Гласували поименно:  

№ Име на члена на ОИК Гласувал 

1 Кремия Димитрова ЗА 

2 Миглена Рашева ЗА 

3 Райна Зотова ЗА 

4 Юлияна Пехливанова ЗА 

5 Гергана Кирова ЗА 

6 Атанаска Михалева ЗА 

7 Димитър Деков ЗА 

8 Станка Бакалова ЗА 

9 Динка Батчева ЗА 



10 Янко Янков ЗА 

 

ГЛАСУВАЛИ: ОБЩО – 10, ЗА- 10, ПРОТИВ – 0 

На основание чл. 87, ал. 1, от Изборния кодекс, ОИК- Тополовград  

РЕШИ: 

РЕШЕНИЕ № 2 - МИ 

1. Възлага на Председателя и Секретаря на ОИК – Тополовград да 

изискат от Общинска администрация справка за броя на 

населението на община Тополовград към 16 юли 2019 г. 

По т. 3 от Дневния ред:  

Кремия Димитрова: Моля, утре дежурните да подготвят Входящ и 

изходящ дневник, да разпечатат контактите на отговорниците от ЦИК за нашата 

област, да разпечатат списък необходимите документи за регистрация на 

партии, коалиции и ИК, да разпечатат работно време на ОИК. Секретарят да 

подготви Заявка за необходимите канцеларски и офис материали.  

Заседанието бе закрито поради изчерпване на дневния ред. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………………. 

                             Кремия Димитрова  

 

СЕКРЕТАР: ………………………………………… 

                             Райна Зотова  


