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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ТРЕКЛЯНО 

 

 
          ПРОТОКОЛ № 3 

 

Днес, 16.09.2019 г. от 17:30 часа, в заседателната зала, находяща се на втори етаж в 

административната сграда  на Община  Трекляно се проведе заседание на Общинска 

избирателна комисия - Трекляно /ОИК – Трекляно/ в състав: 

 

Председател:                Диана Георгиева Джоглева - Стамболийска 

Зам. председатели:      Камелия Кънчова Петрова – Андонова 

                               Мариета Найчова Александрова 

 Секретар:                     Асен Стоичков Икономов 

 

 Членове: 

   Даниела Асенова Атанасова - Станчева 

   Жанина Василева Георгиева 

   Валентин Стоянов Темелков 

   Симеонка Асенова Велкова - Манова 

   Елка Захариева Стоименова 

   Елена Николова Стоянова 

    

         

 

На заседанието на комисията присъстваха: Диана Георгиева Джоглева –

Стамболийска, Камелия Кънчова Петрова – Андонова, Асен Стоичков Икономов,  

Даниела Асенова Атанасова – Станчева,  Валентин Стоянов Темелков,  Симеонка Асенова 

Велкова – Манова,  Елка Захариева Стоименова, Елена Николова Стоянова 

 

Отсъства: Мариета Найчова Александрова, Жанина Василева Георгиева 

Владислав Кирилов Лехчански 

 

Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

1. Определяне съставите  на СИК на територията на община Трекляно и разпределение на 

местата на ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 година, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни 

секции. 

Докладва: Диана Джоглева - Стамболийска 

2. Регистрация на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници в 

община Трекляно. 

Докладва: Диана Джоглева - Стамболийска 

3. Регистрация на КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ за участие в изборите за 

общински съветници в община Трекляно. 

Докладва: Диана Джоглева - Стамболийска 
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4. Регистрация на ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за 

общински съветници в община Трекляно. 

Докладва: Диана Джоглева - Стамболийска 

5. Регистрация на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за кмет на община Трекляно.  

Докладва: Диана Джоглева – Стамболийска 

6. Регистрация на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници в община 

Трекляно. 

Докладва: Диана Джоглева – Стамболийска 

7. Регистрация на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в 

изборите за кмет на община Трекляно. 

Докладва: Диана Джоглева – Стамболийска 

8. Регистрация на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в 

изборите за общински съветници в община Трекляно. 

Докладва: Диана Джоглева – Стамболийска 

9. Регистрация на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кмет на община 

Трекляно. 

Докладва: Диана Джоглева – Стамболийска 

10. Регистрация на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински 

съветници в община Трекляно. 

Докладва: Диана Джоглева – Стамболийска 

11. Регистрация на ПП „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници в община 

Трекляно. 

Докладва: Диана Джоглева – Стамболийска 

12. Регистрация на ПП „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на община Трекляно. 

Докладва: Диана Джоглева – Стамболийска 

13. Регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ за участие в изборите за кмет на община 

Трекляно. 

 Докладва: Диана Джоглева – Стамболийска 

14. Регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ за участие в изборите за общински 

съветници в община Трекляно. 

Докладва: Диана Джоглева – Стамболийска 

 

 

 След проведеното гласуване с 8 гласа „ЗА“,против – няма, Дневния ред  бе приет от 

комисията. 

По т.1 от дневния ред: Относно определяне съставите  на СИК на територията на 

община Трекляно и разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, съобразно броя на 

избирателите в съответните избирателни секции. 

 След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

 Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“, Камелия Кънчова Петрова – 

Андонова „ЗА“, Асен Икономов „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, 

Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“, Елка 

Захариева Стоименова „ЗА“, Елена Николова Стоянова „ЗА“ 

и 
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На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, във връзка с чл. 92, ал. 1 и ал. 4 от ИК и 

Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК, с 8 гласа „ЗА“, против – няма, Общинска 

избирателна комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 13 - МИ 

от 16.09.2019 г. 

 

1. Определя броя на членовете на СИК в община Трекляно, съобразно Заповед № РД-01-

05-351/03.09.2019 г. общо 9 СИК, както следва:  

 

Избирателни секции № 105000001, № 105000002, № 105000003, № 105000004, № 

105000005, № 105000007, № 105000008, № 105000009, в състав от 7 членове, включително 

председател, зам.-председател и секретар.  

 

2. Разпределението на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински 

съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г. между парламентарно представените 

партии и коалиции  и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове 

на  Европейския парламент, но не е парламентарно представена се извършва, съгласно 

Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК и приложение към решението - Методически 

указания за определяне съставите на СИК на територията на община Трекляно и 

разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за 

кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г., /без съставите на ПСИК/: 

 

Община Общ брой 

СИК в 

общината 

Общ брой на 

членовете на СИК 

Общ брой на 

членовете на 

ръководството на 

СИК 

Трекляно 9 7  

ПП ГЕРБ 19 10 9 

КП“БСП за България“ 16 7 9 

КП“Обединени патриоти-

НСФБ, АТАКА и ВМРО“ 

9 6 3 

ПП“ДПС“ 9 6 3 

ПП“Воля“ 9 6 3 

КП“Демократична 

България – обединение“ 

1 1 0 

  

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. 

Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща 

партия или коалиция.  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

По т. 2 от дневния ред: Относно  регистрация на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в 

изборите за общински съветници в община Трекляно. 

 

Постъпило е заявление, подписано от Владислав Кирилов Лехчански, упълномощен  

представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за регистрация за участие в изборите за общински 

съветници в община Трекляно. 
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  Заявлението е заведено  под  № 1 от 11.09.2019  година в 16:00 часа във Входящия 

регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 147, АЛ. 5 от 

Изборния кодекс:   

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 1 бр.;  

- Пълномощно на Владислав Кирилов Лехчански да представлява ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“ пред ОИК – Трекляно.  

- Решение № 982-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК;  

Изпълнени са изискванията на чл. 147, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ от 02.09.2019 година на ЦИК.  

 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

 Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“, Камелия Кънчова Петрова – 

Андонова „ЗА“, Асен Икономов „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, 

Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“, Елка 

Захариева Стоименова „ЗА“, Елена Николова Стоянова „ЗА“ 

и 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 

936МИ/02.09.2019 година на ЦИК, с 8 гласа „ЗА“, против – няма, Общинска избирателна 

комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 14 - МИ 

от 16.09.2019 г. 

 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, ПП 

„ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите за общински съветници в община Трекляно. 

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е: ВЪЗРАЗДАНЕ. 

 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

По т. 3 от дневния ред: Относно регистрация на КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА“ за участие в изборите за общински съветници в община Трекляно. 

. 

Постъпило е заявление, подписано от Йордан Захариев Чипев, упълномощен  

представител на КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ за регистрация за участие в 

изборите за общински съветници в община Трекляно. 

  Заявлението е заведено  под  № 1 от 13.09.2019  година в 12:30 часа във Входящия 

регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 147, ал. 5 от Изборния 

кодекс:   

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от  КП „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА 

ПРОМЯНА“ – 1 бр.;  
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- Пълномощно на Йордан Захариев Чипев да представлява КП „ДВИЖЕНИЕ 

ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“  пред ОИК – Трекляно.  

- Решение за образуване на коалиция от 21.08.2019 г. 

- Решение № 989-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК 

Изпълнени са изискванията на чл. 147, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ от 02.09.2019 година на ЦИК.  

 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

 Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“, Камелия Кънчова Петрова – 

Андонова „ЗА“, Асен Икономов „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, 

Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“, Елка 

Захариева Стоименова „ЗА“, Елена Николова Стоянова „ЗА“ 

и 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 

936МИ/02.09.2019 година на ЦИК, с 8 гласа „ЗА“, против – няма, Общинска избирателна 

комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 15 - МИ 

от 16.09.2019 г. 

 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, КП 

„ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“ в изборите за общински съветници в община 

Трекляно. 

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е: Движение ЗАЕДНО за 

промяна. 

 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

 

По т. 4 от дневния ред: Относно  регистрация на ПП „ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в община 

Трекляно. 

 

Постъпило е заявление, подписано от Младен Стоянов Ризов, упълномощен  

представител на ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за регистрация за участие 

в изборите за общински съветници в община Трекляно. 

  Заявлението е заведено  под  № 2 от 13.09.2019  година в 12:55 часа във Входящия 

регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 147, ал. 5 от Изборния 

кодекс:   

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – 1 бр.;  

- Пълномощно на Младен Стоянов Ризов да представлява ПП „ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ пред ОИК – Трекляно.  
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- Решение № 1016-МИ/09.09.2019 г. на ЦИК;  

- Удостоверение за регистрация на партия № 16/09.09.2019 г. на ЦИК. 

 

Изпълнени са изискванията на чл. 147, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ от 02.09.2019 година на ЦИК.  

 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

 Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“, Камелия Кънчова Петрова – 

Андонова „ЗА“, Асен Икономов „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, 

Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“, Елка 

Захариева Стоименова „ЗА“, Елена Николова Стоянова „ЗА“ 

и 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 

936МИ/02.09.2019 година на ЦИК, с 8 гласа „ЗА“, против – няма, Общинска избирателна 

комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 16 - МИ 

от 16.09.2019 г. 

 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, ПП 

„ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за общински съветници в община 

Трекляно. 

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е: ПП ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ. 

 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

По т. 5 от дневния ред: Относно  регистрация на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите 

за кмет в община Трекляно. 

 

Постъпило е заявление, подписано от Ани Никифорова Симеонова, упълномощен  

представител на ПП „ГЕРБ“ за регистрация за участие в изборите за кмет на община 

Трекляно. 

  Заявлението е заведено  под  № 3 от 13.09.2019  година в 15:50 часа във Входящия 

регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 147, ал. 5 от Изборния 

кодекс:   

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „ГЕРБ“– 1 бр.;  

- Пълномощно на Виктор Томов Янев да представлява ПП „ГЕРБ“ на територията на 

област Кюстендил; 

- Пълномощно на Ани Никифорова Симеонова да представлява ПП „ГЕРБ“ пред 

ОИК – Трекляно; 

- Решение № 962-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК;  

- Удостоверение за регистрация на партия № 1/05.09.2019 г. на ЦИК; 
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- Удостоверение по фирмено дело № 1545/2007 г. на СГС от 05.08.2019 г.; 

Изпълнени са изискванията на чл. 147, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ от 02.09.2019 година на ЦИК.  

 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

 Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“, Камелия Кънчова Петрова – 

Андонова „ЗА“, Асен Икономов „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, 

Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“, Елка 

Захариева Стоименова „ЗА“, Елена Николова Стоянова „ЗА“ 

и 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 

936МИ/02.09.2019 година на ЦИК, с 8 гласа „ЗА“, против – няма, Общинска избирателна 

комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 17 - МИ 

от 16.09.2019 г. 

 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, ПП „ГЕРБ“ в 

изборите за кмет на община Трекляно. 

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е: ПП ГЕРБ. 

 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

По т. 6 от дневния ред: Относно  регистрация на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите 

за общински съветници в община Трекляно. 

 

Постъпило е заявление, подписано от Ани Никифорова Симеонова, упълномощен  

представител на ПП „ГЕРБ“ за регистрация за участие в изборите за  общински съветници 

в община Трекляно. 

  Заявлението е заведено  под  № 4 от 13.09.2019  година в 16:00 часа във Входящия 

регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 147, ал. 5 от Изборния 

кодекс:   

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „ГЕРБ“– 1 бр.;  

- Пълномощно на Виктор Томов Янев да представлява ПП „ГЕРБ“ на територията на 

област Кюстендил; 

- Пълномощно на Ани Никифорова Симеонова да представлява ПП „ГЕРБ“ пред 

ОИК – Трекляно;  

- Решение № 962-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК;  

- Удостоверение за регистрация на партия № 1/05.09.2019 г. на ЦИК; 

- Удостоверение по фирмено дело № 1545/2007 г. на СГС от 05.08.2019 г. 

 

Изпълнени са изискванията на чл. 147, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ от 02.09.2019 година на ЦИК. 
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След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

 Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“, Камелия Кънчова Петрова – 

Андонова „ЗА“, Асен Икономов „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, 

Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“, Елка 

Захариева Стоименова „ЗА“, Елена Николова Стоянова „ЗА“ 

и 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 

936МИ/02.09.2019 година на ЦИК, с 8 гласа „ЗА“, против – няма, Общинска избирателна 

комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18 - МИ 

от 16.09.2019 г. 

 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, ПП „ГЕРБ“ в 

изборите за общински съветници в община Трекляно. 

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е: ПП ГЕРБ. 

 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

По т. 7 от дневния ред: Относно  регистрация на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите за кмет на община Трекляно. 

 

Постъпило е заявление, подписано от Митко Райчев Димов, упълномощен  

представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за регистрация 

за участие в изборите за кмет на община Трекляно. 

  Заявлението е заведено  под  № 5 от 14.09.2019  година в 10:50 часа във Входящия 

регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 147, ал. 5 от Изборния 

кодекс:   

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - 1 бр.;  

- Пълномощно на Георги Петков Петров представлява ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ на територията на област Кюстендил 

- Пълномощно на Митко Райчев Димов да представлява ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ пред ОИК – Трекляно.  

- Решение № 1071-МИ/11.09.2019 г. на ЦИК;  

- Удостоверение за регистрация на партия № 54/11.09.2019 г. на ЦИК; 

- Удостоверение по фирмено дело № 8176/1999 г. на СГС от 05.08.2019 г. 

 

Изпълнени са изискванията на чл. 147, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ от 02.09.2019 година на ЦИК.  

 

 

 



9 

 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

 Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“, Камелия Кънчова Петрова – 

Андонова „ЗА“, Асен Икономов „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, 

Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“, Елка 

Захариева Стоименова „ЗА“, Елена Николова Стоянова „ЗА“ 

и 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 

936МИ/02.09.2019 година на ЦИК, с 8 гласа „ЗА“, против – няма, Общинска избирателна 

комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19 - МИ 

от 16.09.2019 г. 

 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, ПП „ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за кмет на община Трекляно. 

  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е: ПП ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ. 

 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

По т. 8 от дневния ред: Относно  регистрация на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници в община 

Трекляно. 

 

Постъпило е заявление, подписано от Митко Райчев Димов, упълномощен  

представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за 

регистрация за участие в изборите за общински съветници в община Трекляно. 

  Заявлението е заведено  под  № 6 от 14.09.2019  година в 11:00 часа във Входящия 

регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 147, ал. 5 от Изборния 

кодекс:   

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - 1 бр.;  

- Пълномощно на Георги Петков Петров да представлява ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ на територията на област Кюстендил 

- Пълномощно на Митко Райчев Димов да представлява ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ пред ОИК – Трекляно.  

- Решение № 1071-МИ/11.09.2019 г. на ЦИК;  

- Удостоверение за регистрация на партия № 54/11.09.2019 г. на ЦИК; 

- Удостоверение по фирмено дело № 8176/1999 г. на СГС от 05.08.2019 г. 

 

Изпълнени са изискванията на чл. 147, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ от 02.09.2019 година на ЦИК.  
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След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

        Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“, Камелия Кънчова Петрова – 

Андонова „ЗА“, Асен Икономов „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, 

Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“, Елка 

Захариева Стоименова „ЗА“, Елена Николова Стоянова „ЗА“ 

и 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 

936МИ/02.09.2019 година на ЦИК, с 8 гласа „ЗА“, против – няма, Общинска избирателна 

комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 - МИ 

от 16.09.2019 г. 

 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, ПП „ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за общински съветници в 

община Трекляно. 

  

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е: ПП ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ. 

 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

По т. 9 от дневния ред: Относно  регистрация на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  за 

участие в изборите за кмет на община Трекляно. 

 

Постъпило е заявление, подписано от Стефан Иванчов Борисов, упълномощен  

представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за регистрация за участие в изборите за кмет в 

община Трекляно. 

  Заявлението е заведено  под  № 2 от 14.09.2019  година в 11:10 часа във Входящия 

регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 147, ал. 5 от Изборния 

кодекс:   

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  - 1 бр.;  

-Пълномощно на Стефан Иванчов Борисов да представлява КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“  пред ОИК – Трекляно.  

- Решение за образуване на коалиция от 01.09.2019 г. 

- Решение № 1012-МИ/09.09.2019 г. на ЦИК;  

- Удостоверение по фирмено дело № 1969/1990 г. на СГС от 07.08.2019 г. 

 

Изпълнени са изискванията на чл. 147, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ от 02.09.2019 година на ЦИК.  

 

 

 

        След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 
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        Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“, Камелия Кънчова Петрова – 

Андонова „ЗА“, Асен Икономов „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, 

Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“, Елка 

Захариева Стоименова „ЗА“, Елена Николова Стоянова „ЗА“ 

и 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 

936МИ/02.09.2019 година на ЦИК, с 8 гласа „ЗА“, против – няма, Общинска избирателна 

комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 21 - МИ 

от 16.09.2019 г. 

 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“  в изборите за кмет на община Трекляно. 

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

По т. 10 от дневния ред: Относно  регистрация на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за 

участие в изборите за общински съветници в община Трекляно. 

 

Постъпило е заявление, подписано от Стефан Иванчов Борисов, упълномощен  

представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за регистрация за участие в изборите за 

общински съветници в община Трекляно. 

  Заявлението е заведено  под  № 3 от 14.09.2019  година в 11:20 часа във Входящия 

регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 147, ал. 5 от Изборния 

кодекс:   

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  - 1 бр.;  

- Пълномощно на Стефан Иванчов Борисов да представлява КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“  пред ОИК – Трекляно.  

- Решение за образуване на коалиция от 01.09.2019 г. 

- Решение № 1012-МИ/09.09.2019 г. на ЦИК;  

- Удостоверение по фирмено дело № 1969/1990 г. на СГС от 07.08.2019 г. 

 

Изпълнени са изискванията на чл. 147, ал.5 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ от 02.09.2019 година на ЦИК.  

 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

 Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“, Камелия Кънчова Петрова – 

Андонова „ЗА“, Асен Икономов „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, 

Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“, Елка 

Захариева Стоименова „ЗА“, Елена Николова Стоянова „ЗА“  

 и 
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На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 

936МИ/02.09.2019 година на ЦИК, с 8 гласа „ЗА“, против – няма, Общинска избирателна 

комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 22 - МИ 

от 16.09.2019 г. 

 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, КП „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“  в изборите за общински съветници в община Трекляно. 

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

По т. 11 от дневния ред: Относно  регистрация на ПП „ВОЛЯ“ за участие в 

изборите за общински съветници в община Трекляно. 

 

Постъпило е заявление подписано от Емил Добрев Динев, упълномощен  

представител на ПП „ВОЛЯ“ за регистрация за участие в изборите за общински съветници 

в община Трекляно. 

  Заявлението е заведено  под  № 7 от 14.09.2019  година в 11:50 часа във Входящия 

регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 147, ал. 5 от Изборния 

кодекс:   

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „ВОЛЯ“  - 1 бр.;  

- Пълномощно на Полина Цветославова Цанкова-Христова да представлява ПП 

„ВОЛЯ“ пред ОИК 

- Пълномощно на Емил Добрев Динев и Калоян Пламенов Петров да представляват 

ПП „ВОЛЯ“ пред ОИК – Трекляно.  

- Решение за образуване на коалиция от 01.09.2019 г. 

- Решение № 963-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК;  

 

Изпълнени са изискванията на чл. 147, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ от 02.09.2019 година на ЦИК.  

 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

 Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“, Камелия Кънчова Петрова – 

Андонова „ЗА“, Асен Икономов „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, 

Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“, Елка 

Захариева Стоименова „ЗА“, Елена Николова Стоянова „ЗА“; 

и 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 

936МИ/02.09.2019 година на ЦИК, с 8 гласа „ЗА“, против – няма, Общинска избирателна 

комисия – Трекляно прие 

 



13 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 23 - МИ 

от 16.09.2019 г. 

 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, ПП „ВОЛЯ“  

в изборите за общински съветници в община Трекляно. 

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е: ВОЛЯ 

 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

По т. 12 от дневния ред: Относно  регистрация на ПП „ВОЛЯ“ за участие в 

изборите за кмет на община Трекляно.. 

 

Постъпило е заявление, подписано от Емил Добрев Динев, упълномощен  

представител на ПП „ВОЛЯ“ за регистрация за участие в изборите за кмет на община 

Трекляно. 

  Заявлението е заведено  под  № 8 от 14.09.2019  година в 12:00 часа във Входящия 

регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 147, ал. 5 от Изборния 

кодекс:   

- Заявление  /Приложение  № 44-МИ/ от ПП „ВОЛЯ“  - 1 бр.;  

- Пълномощно на Полина Цветославова Цанкова-Христова да представлява ПП 

„ВОЛЯ“ пред ОИК 

- Пълномощно на Емил Добрев Динев и Калоян Пламенов Петров да представляват 

ПП „ВОЛЯ“ пред ОИК – Трекляно.  

- Решение за образуване на коалиция от 01.09.2019 г. 

- Решение № 963-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК;  

 

Изпълнени са изискванията на чл. 147, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ от 02.09.2019 година на ЦИК.  

 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

 Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“, Камелия Кънчова Петрова – 

Андонова „ЗА“, Асен Икономов „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, 

Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“, Елка 

Захариева Стоименова „ЗА“, Елена Николова Стоянова „ЗА“ 

и 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 

936МИ/02.09.2019 година на ЦИК, с 8гласа „ЗА“, против – няма, Общинска избирателна 

комисия – Трекляно прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 24 - МИ 

от 16.09.2019 г. 

 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, ПП „ВОЛЯ“  

в изборите за кмет на община Трекляно. 

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е: ВОЛЯ 

 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

По т. 13 от дневния ред: Относно  регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ за 

участие в изборите за кмет на община Трекляно. 

 

Постъпило е заявление, подписано от Надка Стефанова Стоичкова, упълномощен  

представител на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ, съставена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“ /ДПС/ и ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА  СТАБИЛНОСТ И 

ВЪЗХОД“ /НДСВ/ за регистрация за участие в изборите за кмет на община Трекляно. 

  Заявлението е заведено  под  № 1 от 16.09.2019  година в 13:15 часа във Входящия 

регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 49-МИ от изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 148, ал. 5 от Изборния 

кодекс:   

- Заявление  /Приложение  № 45-МИ/ от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ - 1 бр.;  

- Пълномощно  на Емил Венев Атанасов № 116/07.08.2019 г. да представлява ПП 

„ДПС“ пред ОИК 

- Пълномощно  на Съби Давидов Събев от 02.09.2019г. да представлява ПП „НДСВ“ 

пред ОИК 

- Пълномощно на Любомир Иванов Васев от 11.09.2019 г. да представлява ПП 

„НДСВ“. 

 - Пълномощно на Надка Стефанова Стоичкова № 9-10-МИ/13.09.2019 г. да 

представлява МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ пред ОИК – Трекляно. 

- Решение за образуване на местна коалиция от 11.09.2019 г. 

- Образци  на подписи от Емил Венев Атаносов и Любомир Иванов Васев – 2 бр. 

- Декларация от Емил Венев Атанасов за откриване на банкова сметка на МЕСТНА 

КОАЛИЦИЯ НДСВ 

- Удостоверение 325/13.09.2019 г. издадено от ОБЩИНСКА БАНКА АД, филиал 

Кюстендил. 

 

Изпълнени са изискванията на чл. 148, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ от 02.09.2019 година на ЦИК.  

 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

 Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“, Камелия Кънчова Петрова – 

Андонова „ЗА“, Асен Икономов „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, 

Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“, Елка 

Захариева Стоименова „ЗА“, Елена Николова Стоянова „ЗА“ 
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и 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.13 от Изборния кодекс и Решение № 

936МИ/02.09.2019 година на ЦИК, с 8 гласа „ЗА“, против – няма, Общинска избирателна 

комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 25 - МИ 

от 16.09.2019 г. 

 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, МЕСТНА 

КОАЛИЦИЯ НДСВ в изборите за кмет на община Трекляно. 

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е: МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 

НДСВ. 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

По т. 14 от дневния ред: Относно  регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ за 

участие в изборите за общински съветници в община Трекляно. 

 

Постъпило е заявление, подписано от Надка Стефанова Стоичкова, упълномощен  

представител на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ, съставена от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“ /ДПС/ и ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА  СТАБИЛНОСТ И 

ВЪЗХОД“ /НДСВ/ за регистрация за участие в изборите за общински съветници в община 

Трекляно. 

  Заявлението е заведено  под  № 2 от 16.09.2019  година в 13:30 часа във Входящия 

регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 49-МИ от изборните книжа/.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 148, ал. 5 от Изборния 

кодекс:   

- Заявление  /Приложение  № 45-МИ/ от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ - 1 бр.;  

- Пълномощно  на Емил Венев Атанасов № 116/07.08.2019 г. да представлява ПП 

„ДПС“ пред ОИК 

- Пълномощно  на Съби Давидов Събев от 02.09.2019г. да представлява ПП „НДСВ“ 

пред ОИК 

- Пълномощно на Любомир Иванов Васев от 11.09.2019 г. да представлява ПП 

„НДСВ“. 

 - Пълномощно на Надка Стефанова Стоичкова № 9-10-МИ/13.09.2019 г. да 

представлява МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ пред ОИК – Трекляно. 

- Решение за образуване на местна коалиция от 11.09.2019 г. 

- Образци  на подписи от Емил Венев Атаносов и Любомир Иванов Васев – 2 бр. 

- Декларация от Емил Венев Атанасов за откриване на банкова сметка на МЕСТНА 

КОАЛИЦИЯ НДСВ 

- Удостоверение 325/13.09.2019 г. издадено от ОБЩИНСКА БАНКА АД, филиал 

Кюстендил. 

Изпълнени са изискванията на чл. 148, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-

МИ от 02.09.2019 година на ЦИК.  

 



16 

 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

 Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“, Камелия Кънчова Петрова – 

Андонова „ЗА“, Асен Икономов „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, 

Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“, Елка 

Захариева Стоименова „ЗА“, Елена Николова Стоянова „ЗА“ 

и 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.13 от Изборния кодекс и Решение № 

936МИ/02.09.2019 година на ЦИК, с 8 гласа „ЗА“, против – няма, Общинска избирателна 

комисия – Трекляно прие 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 26 - МИ 

от 16.09.2019 г. 

 

         РЕГИСТРИРА за участие в изборите на 27 октомври 2019 година, МЕСТНА 

КОАЛИЦИЯ НДСВ в изборите за общински съветници в община Трекляно. 

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е: МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 

НДСВ. 

След влизане в сила на настоящото решение, на партията да бъде издадено 

Удостоверение по  чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 

 

 

 

 

Председател: ………………….. 

                     /Диана Джоглева - Стамболийска/  

 

Секретар: ………………………. 

                    /Асен Икономов/ 

 

 


