
ПРОТОКОЛ № 1 
 

Днес, 07.09.2015 г.от 16.00 ч., се проведе заседание на Общинска избирателна 

комисия - Сливен при следния, 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Проекто решение относно: Седалище на ОИК – Сливен, телефони за контакт и e-mail 

и утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК – Сливен и места за 

обявяване на решения на ОИК – Сливен при произвеждане на избори за общински 

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

2. Проекто решение относно: Печатът на ОИК – СЛИВЕН за провеждане на избори за 

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

3. Проекто решение относно: Избиране на говорител на ОИК – Сливен при 

произвеждане на  при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за 

национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

 

4.Проекто решение относно: Привличане на технически сътрудник и експерт на 

граждански договор през целия период на работа на ОИК – Сливен  при провеждане на 

избори за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25 октомври 

2015 г. 

 

5. Проекто решение относно: Определяне на работна група  за разглеждане на жалби и 

сигнали. 

 

6. Проекто решение относно: Ред за водене на публичния регистър на жалбите и 

сигналите съобразно утвърдените с Решение № 632-НС от 15.07.2014 г. при 

произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за национален 

референдум на 25 октомври 2015 г.; 

7. Проекто решение относно:Ред за  свикване и провеждане на заседания на ОИК-

Сливен, начин на приемане и обявяване на решенията на ОИК. 

8. Разни. 

 

На заседанието присъстват:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Росица Василева Тодорова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Асенова Чомпова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Любозаров Въндев 

СЕКРЕТАР:   Фатме Фикретова Мустафова 

ЧЛЕНОВЕ:  

Стелли Славова Стефанова 

Петя Руменова Курдова 

Любомир Асенов Захариев 

Елеонора Димитрова Кулишева-Денчева 

Севда Хюсеинова Османова 

Пепа Миткова Митева 

Росица Колева Колева 

Лъчезар Панайотов Дойчев 

Виолета Колева Калчева 



Заседанието бе открито в 16.00 часа и председателствано от госпожа РОСИЦА 

ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА - председател на комисията. 

За водене на протокола бе определена г-жа Фатме Фикретова Мустафова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ РОСИЦА ТОДОРОВА - запозна комисията с предложения 

дневен ред, включващ разглеждане на: 

1. Проекто решение относно: Седалище на ОИК – Сливен, телефони за контакт и e-mail 

и утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК – Сливен и места за 

обявяване на решения на ОИК – Сливен при произвеждане на избори за общински 

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

2. Проекто решение относно: : Печатът на ОИК – СЛИВЕН за провеждане на избори за 

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

3. Проекто решение относно: Избиране на говорител на ОИК – Сливен при 

произвеждане на  при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за 

национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

 

4.Проекто решение относно: Привличане на технически сътрудник и експерт на 

граждански договор през целия период на работа на ОИК – Сливен  при провеждане на 

избори за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25 октомври 

2015 г. 

 

5. Проекто решение относно: Определяне на работна група за жалби и сигнали. 

 

6. Проекто решение относно: Реда за водене на публичния регистър на жалбите и 

сигналите при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за 

национален референдум на 25 октомври 2015 г.; 

7. Проекто решение относно: Свикване и провеждане на заседания на ОИК-Сливен и 

ръководене заседанията на ОИК 

 

8. Разни. 

 

Не постъпиха други предложения за дневен ред. Така предложения проект на дневен 

ред се подложи на гласуване. 

ГЛАСУВАЛИ: 13 - Росица Василева Тодорова, Мария Асенова Чомпова, Димитър 

Любозаров Въндев, Фатме Фикретова Мустафова, Стелли Славова Стефанова, Петя 

Руменова Курдова,  Любомир Асенов Захариев, Елеонора Димитрова Кулишева – 

Денчева, Пепа Миткова Митева, Севда Хюсеинова Османова, Лъчезар Панайотов 

Дойчев, Росица Колева Колева и Виолета Колева Калчева „ЗА" и 0 „против". 

Предложението бе прието с пълно мнозинство. 

По т.1 от Дневния ред 

Беше прочетено от г-жа Росица Тодорова  - Проекто решение относно: Седалище на 

ОИК – Сливен, телефони за контакт и e-mail и утвърждаване на образци на указателни 

табели и табла за ОИК – Сливен и места за обявяване на решения на ОИК – Сливен при 

произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за национален 

референдум на 25 октомври 2015 г. по което ОИК реши: 

                  1. Определя за седалище на ОИК- Сливен, следният административен адрес: 

гр. Сливен, ул."Цар Освободител" № 1, сградата на Община - Сливен, Дом на водата. 



                  2. Определя телефони за контакт с ОИК - Сливен: 044/611 325, 044/625 879; 

факс: 044/625 879.  

                 3. Определя за официален електронен адрес на ОИК - Сливен: 

оik2020@cik.bg.  

                  4. Определя за място за обявяване и поставяне на решенията на ОИК - 

Сливен таблата в сградата на Дом на водата – Сливен и в Община - Сливен, находящи 

се в гр.Сливен, ул."Цар Освободител" № 1.  

Посочените места незабавно да бъдат оформени по начин показващ 

предназначението им, като  за всяко място се оформи информационно табло на бял 

картон с минимални размери 100 см. в широчина и 70 см. във височина.  

                 5. Определя работно време на ОИК- Сливен от 09.00  - 18.00 часа вкл. в 

почивни и празнични дни 

ГЛАСУВАЛИ: 13 – Росица Василева Тодорова, Мария Асенова Чомпова, Димитър 

Любозаров Въндев, Фатме Фикретова Мустафова, Стелли Славова Стефанова, Петя 

Руменова Курдова,  Любомир Асенов Захариев, Елеонора Димитрова Кулишева – 

Денчева, Пепа Миткова Митева, Севда Хюсеинова Османова, Лъчезар Панайотов 

Дойчев, Росица Колева Колева и Виолета Колева Калчева  „ЗА" и 0 „против". 

Предложението бе прието с пълно мнозинство. 

По т.2 от Дневния ред - Беше прочетено от г-жа Мария Чомпова – Проекто решение 

относно:  Печатът на ОИК – СЛИВЕН за провеждане на избори за общински съветници 

и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. по което ОИК реши: 

1.Печатът на общинска избирателна комисия - Сливен е кръгъл с един пръстен. 

Във вътрешния кръг се изписва текстът „ОИК" СЛИВЕН 67338.  

В пръстена се изписва текстът „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015".  

2. Броят на печатите за общинска избирателна комисия – Сливен е 1 (един).  

3. Определя Пепа Митева  - член на ОИК, съвместно с председателя на ОИК -

Сливен след получаване на печата да го маркират по уникален начин.   

За маркирането да се състави протокол, подписан от членовете на комисията, 

съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от маркирания печат.  

 

ГЛАСУВАЛИ: 13 – Росица Василева Тодорова, Мария Асенова Чомпова, Димитър 

Любозаров Въндев, Фатме Фикретова Мустафова, Стелли Славова Стефанова, Петя 

Руменова Курдова,  Любомир Асенов Захариев, Елеонора Димитрова Кулишева – 

Денчева, Пепа Миткова Митева, Севда Хюсеинова Османова, Лъчезар Панайотов 

Дойчев, Росица Колева Колева и Виолета Колева Калчева  „ЗА" и 0 „против". 

Предложението бе прието с пълно мнозинство. 

По т.3 от Дневния ред  - Беше прочетено от г-н Димитър Въндев - Проекто решение 

относно: Избиране на говорител на ОИК – Сливен при произвеждане на  при 

произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за национален 

референдум на 25 октомври 2015 г.по което ОИК реши: 

Общинска избирателна комисия - Сливен определя:  
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СТЕЛЛИ СЛАВОВА СТЕФАНОВА – член на ОИК-Сливен за говорител, който 

да оповестява решенията й:  

ГЛАСУВАЛИ: 13 – Росица Василева Тодорова, Мария Асенова Чомпова, Димитър 

Любозаров Въндев, Фатме Фикретова Мустафова, Стелли Славова Стефанова, Петя 

Руменова Курдова,  Любомир Асенов Захариев, Елеонора Димитрова Кулишева – 

Денчева, Пепа Миткова Митева, Севда Хюсеинова Османова, Лъчезар Панайотов 

Дойчев, Росица Колева Колева и Виолета Колева Калчева  „ЗА" и 0 „против". 

Предложението бе прието с пълно мнозинство. 

По т.4 от Дневния ред – Беше прочетено от г-жа Росица Тодорова - Проекто 

решение относно: Привличане на технически сътрудник и експерт на граждански 

договор през целия период на работа на ОИК – Сливен  при провеждане на избори за 

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

което ОИК реши: 

 1.Във връзка с подпомагане изпълнението на правомощията си по чл. 57, ал. 1, 

т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 3, чл. 90, ал. 4 и чл. 97 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1 от 

Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 

да се привлекат на граждански договор  технически сътрудници с възнаграждение в 

размер на  380 лв.  за всеки, експерт  - 610 лв. и специалист – 90 лева.  

2. За подпомагане дейността на ОИК - Сливен за периода от назначаването на 

ОИК - Сливен до 7 дни от обявяване на изборния резултат може да се наемат 

специалисти и технически сътрудници с месечно възнаграждение, както следва: 

2.1. специалист - експерт към ОИК                        - 610 лв. месечно 

2.2. специалист - технически сътрудник към ОИК  - 380 лв. месечно 

 3. За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от 

ОИК на СИК, както и за подпомагане на ОИК при предаване на книжата и материалите 

на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и 

подготовката за предаването на книжата в ЦИК възнаграждението на специалистите се 

определя еднократно възнаграждение в размер на 90 лв., както следва: 

- до 100 секции - по 1 сътрудник х 90 лв.; 

 4. Определя следните лица за подпомагане работата на ОИК-Сливен: 

1.ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МИЛКОВ – експерт; 

2.ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕРЕНОВА – СТЕФАНОВА – технически 

сътрудник; 

3.ДИЯНА СТОЯНОВА КРАЕВА – технически сътрудник; 

4.ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА БЪЧВАРОВА – технически сътрудник; 

5.РОСЕН ГИНЧЕВ СТЕФАНОВ – специалист. 



5. Председателят на ОИК - Сливен да направи предложение до кмета на Община 

– Сливен за сключване на граждански договори с определените с настоящото решение 

на ОИК-Сливен  лица.  

6. Определя възнаграждение за работата на лицата по т.2  и т.3 от решението. 

Както следва: 

За експерт -  месечно възнаграждение в размер на 610 лв.; 

За технически сътрудник -  месечно възнаграждение в размер на 380 лв.; 

За специалист -  еднократно възнаграждение в размер на 90 лв. 

 Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община - Сливен, с копие до 

ЦИК.    

 

ГЛАСУВАЛИ: 13 – Росица Василева Тодорова, Мария Асенова Чомпова, Димитър 

Любозаров Въндев, Фатме Фикретова Мустафова, Стелли Славова Стефанова, Петя 

Руменова Курдова,  Любомир Асенов Захариев, Елеонора Димитрова Кулишева – 

Денчева, Пепа Миткова Митева, Севда Хюсеинова Османова, Лъчезар Панайотов 

Дойчев, Росица Колева Колева и Виолета Колева Калчева  „ЗА" и 0 „против". 

Предложението бе прието с пълно мнозинство. 

Изрази се становище от членовете на ОИК -  Сливен за упълномощаването на 

РОСИЦА ТОДОРОВА – Председател на ОИК – Сливен да изготви писмо до Кмета на 

Община Сливен г-н Кольо Милев за изпращането на предложението в ЦИК – София. 

 

По т.5 от Дневния ред – Беше прочетено от г-жа Мария Чомпова -  Проекто решение 

относно: Определяне на работна група за жалби и сигнали по което ОИК реши:  

Определя  работна група за разглеждане на жалби и сигнали в следния състав: 

Председател:  

Росица Колева Колева 

и членове: 

Петя Руменова Курдова  

Димитър Любозаров Въндев 

Пепа Миткова Митева 

Севда Хюсеинова Османова 

Лъчезар Панайотов Дойчев 

Виолета Колева Калчева 

Елеонора Димитрова Кулишева-Денчева 



 

ГЛАСУВАЛИ: 13 – Росица Василева Тодорова, Мария Асенова Чомпова, Димитър 

Любозаров Въндев, Фатме Фикретова Мустафова, Стелли Славова Стефанова, Петя 

Руменова Курдова,  Любомир Асенов Захариев, Елеонора Димитрова Кулишева – 

Денчева, Пепа Миткова Митева, Севда Хюсеинова Османова, Лъчезар Панайотов 

Дойчев, Росица Колева Колева и Виолета Колева Калчева  „ЗА" и 0 „против". 

Предложението бе прието с пълно мнозинство. 

 

По т.6 от Дневния ред – Беше прочетено от г-н Димитър Въндев - Проекто решение 

относно: Реда за водене на публичния регистър на жалбите и сигналите на избори за 

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

по което ОИК реши:  

При постъпване на жалба срещу решение на ОИК-Сливен същата следва да бъде 

заведена във входящия регистър на комисията, като се отбелязва датата и часът на 

постъпването й. Датата и часът на постъпването и входящият номер на жалбата в 

регистъра се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя. 

           ОИК - Сливен създава и поддържа електронен регистър на жалбите при спазване 

на Закона за личните данни. Регистърът е публичен и се публикува на интернет-

страницата на комисията. 

В регистъра се вписват последователно постъпилите в ОИК жалби, като при 

попълване: 

 в колона 1 се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване на жалбата; 

 в колона 2 се отбелязват имената на жалбоподателя и организацията, която 

представлява; 

 в колона 3 се описва обжалваното решение, действие или бездействие на СИК 

или ОИК. Когато се обжалва решение на ОИК, се изписва точният му номер и се 

осигурява достъп към него (хиперлинк); 

 в колона 4 се изписва номера  на решението на ОИК по жалбата срещу решение, 

действие или бездействие на СИК и се осигурява достъп до него (хиперлинк); 

 в колона 5 се записва номера на решението на ЦИК по жалбата срещу 

решението на ОИК и се осигурява достъп до него (хиперлинк); 

 в колона 6 се посочва номера на съдебното решение по решението на ЦИК, 

когато последното е обжалвано. 

Веднага след постъпването на жалбата, тя се комплектува с необходимите документи и 

книжа и се изпраща в ЦИК. 

С оглед кратките срокове за обжалване на решенията на ОИК и за произнасянето 

на ЦИК, жалбите и приложенията към тях се изпращат в сканирани копия на 

електронната поща на Централната избирателна комисия - cik@cik.bg или по телефакс 

на ЦИК. Едновременно с това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по 

куриер до ЦИК в оригинал, с придружително писмо. Към жалбата се прилагат: 
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1. Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и секретаря на 

ОИК. 

2. Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко членове са 

присъствали на заседанието на ОИК, разискванията при вземане на обжалваното 

решение, колко членове са гласували „за" и колко „против". Извлечението от протокола 

следва да е подписано от председателя и секретаря на РИК. Вместо извлечение от 

протокола може да се изпрати копие от протокола, подписано от председател и 

секретар. 

3. Пълномощното на лицето, което подава жалбата, когато тя се подава чрез 

пълномощник. 

4. Писмените доказателства и други документи, приложени към жалбата. 

5. Писмените доказателства и други документи, послужили като основание за вземане 

на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и др.), 

обсъждани от ОИК при вземане на решението. 

6. Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на общодостъпното 

място за обявяване решенията на ОИК и който съдържа удостоверяване на коя дата и в 

колко часа решението е било обявено на таблото на ОИК и на коя дата и в колко часа е 

свалено от таблото, подписано от председателя и секретаря на комисията, както и 

разпечатка от интернет страницата на комисията, която съдържа публикувания 

екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването. 

7. Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници следва да се изпраща 

копия и от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата от 

съответния регистър с направеното в него вписвания. 

Общинската избирателна комисия е длъжна да изпрати незабавно и всички 

допълнително изискани ЦИК материали и книжа. 

ГЛАСУВАЛИ: 13 – Росица Василева Тодорова, Мария Асенова Чомпова, Димитър 

Любозаров Въндев, Фатме Фикретова Мустафова, Стелли Славова Стефанова, Петя 

Руменова Курдова,  Любомир Асенов Захариев, Елеонора Димитрова Кулишева – 

Денчева, Пепа Миткова Митева, Севда Хюсеинова Османова, Лъчезар Панайотов 

Дойчев, Росица Колева Колева и Виолета Колева Калчева  „ЗА" и 0 „против". 

Предложението бе прието с пълно мнозинство. 

По т.7 от Дневния ред – Беше прочетено от г-жа Росица Тодорова - Проекто решение 

относно: Ред за свикване и провеждане на заседания на ОИК-Сливен, начин на 

приемане и обявяване на решенията на ОИК-Сливен по което ОИК реши: 

1. Заседанията на общинската избирателна комисия (ОИК) се свикват от нейния 

председател или по искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя 

заседанията на ОИК се свикват от определен от него заместник-председател. 

2. Членовете на ОИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по 

телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията и 

се поставя на общодостъпно място, определено по раздел ІІ. 



3. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди 

заседанието. 

4. Заседанията на ОИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от 

членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово 

отсъствие - от определен от него заместник-председател. 

5. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за" или „против". Не се допуска 

гласуване „въздържал се". 

6. Членовете на ОИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го 

подписват с „особено мнение", като писмено посочат в какво се изразява то. 

Членовете на ОИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят „особено 

мнение", като писмено посочат в какво се изразява то. 

7. За заседанията на ОИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и 

секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията. 

8. Общинската избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от 

присъстващите членове. 

Когато ОИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство 

от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на 

чл. 85, ал. 4, изречение второ от ИК. В този случай в мотивите на решенията се 

изписват кратко описание на предложението за решение и изложените съображения в 

обратна насока, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В 

диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, 

изр. второ от ИК. 

ГЛАСУВАЛИ: 13 – Росица Василева Тодорова, Мария Асенова Чомпова, Димитър 

Любозаров Въндев, Фатме Фикретова Мустафова, Стелли Славова Стефанова, Петя 

Руменова Курдова,  Любомир Асенов Захариев, Елеонора Димитрова Кулишева – 

Денчева, Пепа Миткова Митева, Севда Хюсеинова Османова, Лъчезар Панайотов 

Дойчев, Росица Колева Колева и Виолета Колева Калчева  „ЗА" и 0 „против". 

Предложението бе прието с пълно мнозинство. 

Заседанието се закри в 17:30 ч. поради изчерпване на дневния ред. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  /Росица Тодорова/ 

СЕКРЕТАР: 

                 /Фатме Мустафова/ 

 

 


