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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  – БУРГАС  

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 ГОД. 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 39 

 
На 13.02.2020 год. от 18,00 часа се проведе заседание на Общинска 

избирателна комисия – Бургас, област Бургас, назначена с Решение № 703-
МИ/23.08.2019   год. на ЦИК за изборите за общински съветници и за кметове на 27 
октомври 2019 год. в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ - Елка Тодорова Стоянова 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ- Данаил Средков 

        ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ - Емине Хасан Иляз 

        СЕКРЕТАР -    Георги Кънчев Михов 

        И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Наталия Здравкова Минкова 

2. Пламена Танева Апостолова  

3. Иванка Маринова Кирязова 

4.  Таня Иванова Стоянова - Рангелова 

5.  Божан Желязков Божанов 

6. Любима Тодорова Бургазлиева 

7.  Кина Атанасова Шереметова – Бошева 

8. Калина Михова Манева 

9.  Росица Велчева Димова  

10. Магдалена Иванова Пенева 

        11.  Милен Петров Господинов 

       
Присъстват 15 от членовете на комисията и заседанието се проведе при 

следния  
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Постановление на Районна прокуратура – гр. Бургас 

2. Разни 

По т.1 от дневния ред 
 
Председателят на ОИК г-жа Елка Стоянова откри заседанието и информира 

членовете на ОИК, за постъпило Постановление от Районна прокуратура- гр. Бургас. 

Преписката е образувана по депозиран в БРП сигнал с твърдения за нарушения на 

ИК в избирателна секция 321, с. Драганово, общ. Бургас. Вносителят на сигнала, 

представител на ПП „СЕК“ в изборния ден твърди, че лицето Айтен Мюмюн, 

работеща в кметство с. Драганово, която не е част от състава на избирателната 

секция и няма качество на лице имащо право да присъства в комисията по време на 
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преброяването на бюлетините, е присъствала и се е намесвала в работата на СИК 

321, попълвала е изборни книжа. По повод на това е извършена проверка от 

полицейските органи на ОД на МВР Бургас. Материалите от извършената проверка 

са докладвани на РП- Бургас, от където отказват да образуват наказателно 

производство. Председателя на комисията запозна присъстващите членове ОИК с 

всички обстоятелства по преписката. РП-Бургас изпраща същата до ОИК за 

извършване на проверка по компетентност. 

Пламена Апостолова- член на ОИК Бургас припомни, че по преписката ОД на 

МВР са изискали информация за състава на секционната комисия и същата им е 

била изпратена по електронна поща.  

Секретарят на ОИК Георги Михов припомни, че в изборния ден ОИК Бургас, е 

извършил проверка на СИК 321 във връзка с твърдения за нарушения на изборните 

правила и на място не са установени такива. Разследващите органи са извършили 

обстойна проверка, снети са писмени сведения от вносителя на сигнала и от всички 

членове на секционната избирателна комисия. На база на всички събрани 

материали компетентните органи се произнасят, че няма данни за престъпление от 

общ характер. Секционните комисии изпълняват своите правомощия до предаване 

на изборните книжа в ОИК и след приключване на изборите те нямат качеството на 

длъжностни лица. В рамките на своите правомощия ОИК е извършила проверка 

относно сигнала и не са установени нарушения. ОИК Бургас не разполага с 

регламентирани в нормативната уредба правомощия за извършване на проверки 

след приключване на изборния ден. Секретарят на Комисията предложи да се 

гласува протоколно решение в този смисъл. 

След направени разисквания и предложения на основание чл.76 ал.2 от ИК 

ОИК- Бургас реши:  

ОИК Бургас няма правомощия за последващи действия по изложеното в 

Постановления изх. 9549/10.02.20 на Районна прокуратура- гр. Бургас.   

 
    ГЛАСУВАЛИ: 

 членове за против 

1. Елка Тодорова Стоянова за  

2. Данаил Антониев Средков за  

3. Емине Хасан Иляз за  

4. Георги Кънчев Михов за  

5. Наталия Здравкова Минкова за  

6. Пламена Танева Апостолова за  

7. Иванка Маринова Кирязова за  
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Гласували 15, „за“ 15. Решението е прието в 18,45 часа. 

 

По т.2 от дневния ред 
 
Председателят Елка Стоянова уведоми членовете на ОИК Бургас, че на 

14.02.20 изтича срока за обжалване на Решение 293-МИ/07.02.20, с което 

предсрочно се прекратяват пълномощията на кмета на кметство с. Изворище. ОИК- 

Бургас е изпълнила ангажимента си да уведоми за същото Общински съвет Бургас и 

на 12.02.20 г. Решението е изпратено до ОбС с копие до кмета на Община Бургас, 

тъй като евентуалното обжалване не спира изпълнението. При липса на обжалване, 

следващото заседание на ОИК трябва да се проведе в 3-дневен срок от влизане в 

сила на Решението за прекратяване на пълномощия.  

 

 След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 19:15 ч. 

 

 

 
 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   СЕКРЕТАР: 
               
                      ЕЛКА СТОЯНОВА                                                 ГЕОРГИ МИХОВ           

8. Таня Иванова Стоянова - Рангелова за  

9. Божан Желязков Божанов за  

10. Любима Тодорова Бургазлиева за  

11. Кина Атанасова Шереметова – Бошева за  

12. Калина Михова Манева за  

13. Росица Велчева Димова. за  

14. Магдалена Иванова Пенева за  

15. Милен Петров Господинов за  


