
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

МЪГЛИЖ 

 

За изборите за общински съветници и за кметове 

 на 25 октомври 2015 г.  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№  14 

гр. Мъглиж, 26.09.2015 г.  

 

Днес, 26.09.2015 г. от 12:30 часа ОИК Мъглиж се проведе Заседание на Общинска 

избирателна комисия Мъглиж за изборите за общински съветници и за кметове на 

25 октомври 2015 г.  

 

На заседанието присъстват:  

 

Зорница Светославова Здравкова – Председател 

Елифе Юсеинова Кискинова – Зам. Председател 

Стойко Минчев Димитров – Секретар 

Таня Георгиева Апостолова – член 

Стефка Стоева Николова – член 

Николай Кръстев Комитов – член 

Соня Пламенова Тодорова – член 

Тинка Денева Стойчева – член 

Ваня Иванова Иванова – член 

Ваня Трифонова Трифонова – член 

 

От заседанието отсъстват: 

 

Емилия Николаева Андонова – член 

 

Присъстващите членове на ОИК са десет. Налице е кворум и заседанието е 

редовно. Заседанието е открито в 12:30 часа и председателствано от Зорница 

Светославова – Председател, за преброител е предложена Елифе Кискинова – Зам. 

Председател, за протоколист е предложена Соня Тодорова – член. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

 

1. Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж и 

утвърждаване на списъка с резервни членове. 

2. Утвърждаване на график за 24-часови дежурства за периода до започване на 

отпечатването на бюлетините 

 

След извършена проверка на документите ОИК Мъглиж установи следното: 

 

В изпълнение на чл. 91, ал. 7 от ИК в ОИК Мъглиж е постъпило писмо с изх. № 92-

01-6 от 24.09.2015 г. от Вр.ИД Секретар на Община Мъглиж, както и писмо с изх. № 92-

01-5 от 18.09.2015 г. от Кмета на Община Мъглиж ведно с приложения.  

Приложените документи съдържат предложение за съставите на СИК на 

територията на Община Мъглиж по направените предложения от партиите и коалициите, 

участвали в консултациите при кмета за назначаване на секционни избирателни комисии 



на територията на община Мъглиж и утвърждаване списъците на резервните членове. 

Към предложението е приложен подписан протокол от проведени консултации между 

политическите сили. Тъй като представител на коалиция „БСП лява България” не е 

присъствал на консултациите, респективно протокола не е подписан от представител на 

същата коалиция. Към протокола са представени изискуемите от Изборния кодекс 

документи в изпълнение на изискванията на чл. 91, ал. 1 и сл. от ИК, както и един брой 

възражение, депозирано от името на БСП от упълномощен представител на коалиция 

„БСП лява България“. Видно от съдържанието на изготвения от проведените консултации 

протокол, между представителите на представителите на политическите партии и 

коалиции е постигнато единодушно съгласие за назначаване на членовете на СИК на 

територията на Община Мъглиж и утвърждаване на списъка с резервни членове.  

Постъпило е възражение от неприсъствалия /уведомен и поканен/ на 

консултациите упълномощен представител на коалиция „БСП лява България”, 

едновременно с което е депозирано Предложение за съставите на СИК в община Мъглиж, 

като следва да се отбележи, че предложението е депозилано за представители на БСП,а не 

за коалиция „БСП лява България“.  

Постигнато е единодушно съгласие за назначаване на подвижна СИК, в случай, че 

повече от 10 избиратели с трайни увреждания подадат заявления за гласуване в срок до 

04.10.2015 г. включително, при указаното разпределение, направено в приложената 

таблица. 

 

 След проведен дебат членовете на Общинска избирателна комисия Мъглиж взе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 124 

 

Назначава секционни избирателни комисии на територията на Община Мъглиж 

съгласно предложението на кмета на Община Мъглиж и утвърждава списъците на 

резервните членове.  

Неразделна част от това решение е Приложение №1, съдържащо имената на 

предложените лица за членове на СИК, единен граждански номер, длъжност в комисията, 

образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага и Приложение № 

2, съдържащо имената на предложените лица за резервни членове на СИК, единен 

граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или 

коалицията, която ги предлага. 

 

 

Гласували ”ЗА” – 8, както следва: 

 

Зорница Светославова Здравкова – Председател 

Елифе Юсеинова Кискинова – Зам. Председател 

 Таня Георгиева Апостолова – член 

Стефка Стоева Николова – член 

Николай Кръстев Комитов – член 

Соня Пламенова Тодорова – член 

Ваня Иванова Иванова – член 

Ваня Трифонова Трифонова – член 

 

Гласували „Против” – 2, както следва: 

 

Стойко Минчев Димитров - Секретар 

Тинка Денева Стойчева – член 

 

Прието е решение № 124 



 

 

По точка 2 след станалите разисквания Общинска избирателна комосия Мъглиж 

взе следното решение: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 125 

 

Утвърждава график за провеждане на 24-часови дежурства от членовете на 

Общинска избирателна комисия Мъглиж за периода до започване на отпечатване на 

бюлетините, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото 

решение. 

 

Гласували ”ЗА”- 10, както следва: 

 

Зорница Светославова Здравкова – Председател 

Елифе Юсеинова Кискинова – Зам. Председател 

 Таня Георгиева Апостолова – член 

Стефка Стоева Николова – член 

Николай Кръстев Комитов – член 

Соня Пламенова Тодорова – член 

Ваня Иванова Иванова – член 

Ваня Трифонова Трифонова – член 

 

Гласували – „Против” няма 

  

Прието е решение № 145 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

              / Зорница Светославова / 

     

СЕКРЕТАР: 

                    / Стойко Димитров / 

 


