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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ТРЕКЛЯНО 

 

 
          ПРОТОКОЛ № 5 

 

Днес, 27.09.2019 г. от 17:00 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:        Веселка Василева Хаджийска 

                               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 

  Владислав Кирилов Лехчавски 

         

 

На заседанието на комисията присъстваха: Диана Георгиева Джоглева –

Стамболийска, Асен Стоичков Икономов,  Даниела Асенова Атанасова – Станчева,  

Валентин Стоянов Темелков,  Симеонка Асенова Велкова – Манова,  Елена Николова 

Стоянова, ,Мариета Найчова Александрова, Веселка Василева Хаджийска. 

 

Отсъстват: Жанина Василева Георгиева, Елка Захариева Стоименова,  Владислав 

Кирилов Лехчавски 

 

 

Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

1.Относно процедура за определяне на поредния номер на местната коалиция в 

бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 

октомври 2019 г.  

Докладва: Диана Джоглева - Стамболийска 

2. Относно одобряване на графичния дизайн на предпечатните образци на хартиените 

бюлетини за кмет и за общински съветници на община Трекляно за  изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и тиража за бюлетините. 

 

Докладва: Диана Джоглева - Стамболийска 

3. Относно постъпило предложение от Ани Никифорова Симеонова  - представител на ПП 

“ГЕРБ”  за замяна на член на СИК. 
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 Докладва: Диана Джоглева - Стамболийска 

4. Определяне на двама членове на ОИК - Трекляно от различни партии и коалиции за 

приемане и предаване на отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа за местните 

избори от съответната печатница, контролиране и съпровождане на транспортните 

средства до Областна администрация Кюстендил. 

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 процедура за  определяне на поредня номер на 

местната коалиция  в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за 

кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.  

  

Във връзка с писмо, изх.№ МИ-15-341/18.09.2019 г. на ЦИК,  поредността на номерата на 

местните коалиции, регистрирали кандидатски листи и на независимите кандидати, 

издигнати от инициативни комитети, се определя съгласно поредността на регистрацията 

им в ОИК по входящия регистър на местните коалиции (Приложение № 49-МИ) и 

съответно входящия регистър на инициативните комитети (Приложение № 56-МИ).  

  

         Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“,  Асен Икономов „ЗА“, Даниела 

Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка 

Асенова Велкова – Манова „ЗА“,  Елена Николова Стоянова „ЗА“,  Мариета Найчова 

Александрова „ЗА“ ,Веселка Василева Хаджийска „ЗА“. 

и 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 423,ал.2  от Изборния кодекс и 

Решение № 1095 МИ/13.09.2019 година на ЦИК,и Решение № 1184 МИ от 25.09.2019год. 

на ЦИК с 8 гласа „ЗА“, против – няма, Общинска избирателна комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 37 - МИ 

от 27.09.2019 г. 

 

       Определя в бюлетината за кмет на община Трекляно и във бюлетината за общински 

съветници пореден номер – 67 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ 

 

 

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

 

По т. 2 от дневния ред: Относно одобряване на графичния дизайн на предпечатните 

образци на хартиените бюлетини за кмет и за общински съветници на община Трекляно за  

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

бюлетините. 

 

 Във връзка с писмо изх. № МИ-15-385/23.09.2019 г. и писмо от  изх. № МИ-15-

473/27.09.2019 г. на ЦИК и получени по електронен път  графични файлове на 

предпечатните образци  на хартиените бюлетини за изборите за общински съветници и 

кметове,  насрочени за 27.10.2019 г. в община Трекляно, и  с оглед на дадените указания в 
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решение  № 993-МИ, София/07.09.2019 г. на ЦИК, т. 5, 6 и 7 утвърждаването се проведе, 

както следва: 

 

- ОИК - Трекляно незабавно след получаване на графичния файл с предпечат на 

хартиените бюлетини по изборни райони - 27.09.2019 г. насрочи и проведе заседание за 

одобряване на графичния файл с образци на бюлетините; 

  -  ОИК - Трекляно внимателно прегледа и  провери   получените по електронен път  

графични файлове на предпечатните хартиени образци  на бюлетините за изборите за 

общински съветници и кметове насрочени за 27.10.2019 г. в община Трекляно; 

- ОИК - Трекляно одобри графичния файл с образци на бюлетините като принтира 

образците и върху тях се подписаха всички присъстващи членове на ОИК- Трекляно, 

изписаха трите си имена саморъчно и  се отбеляза датата и часът на одобряването на 

образците на бюлетините; 

- Одобряването се удостовери чрез електронния подпис, издаден на ОИК - Трекляно; 

- Описаната по-горе  процедура се приложи за одобряване на образеца на всяка 

бюлетина за всеки отделен вид избор на територията на община Трекляно; 

- Одобрените образци на бюлетините, съдържащи имената и подписите на 

присъстващите членове на ОИК - Трекляно се прилагат към протокола от заседанието  

като неразделна част. 

 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

         Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“,  Асен Икономов „ЗА“, Даниела 

Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка 

Асенова Велкова – Манова „ЗА“,  Елена Николова Стоянова „ЗА“,  Мариета Найчова 

Александрова „ЗА“ ,Веселка Василева Хаджийска „ЗА“. 

 

и 

На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.9  и чл.421, ал. 1 и чл.422, ал.1 от Изборния кодекс 

и решение 993-МИ/07.09.2019 г., т. 5, 6 и 7 на ЦИК с 8 гласа „ЗА“, против – няма, 

Общинска избирателна комисия – Трекляно прие 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 - МИ 

от 27.09.2019 г. 

 

1.Одобрява графичните файлове с предпечатните бюлетини за произвеждане на избори за 

общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в община Трекляно, както следва: 

1. 1.Графичен файл с предпечат на хартиената бюлетина за общински съветници в 

община Трекляно; 

1.2.Графичен файл с предпечат на хартиената бюлетина за кмет на община Трекляно; 

 

2.Одобрява тиража на бюлетините по отделни видове както следва: 

1.1. За избор на общински съветници – 810 броя бюлетини; 

1.2 За избор на кмет на община Трекляно – 810 броя бюлетини. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  по реда на чл.88 от Изборния кодекс. 
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По т. 3 от дневния ред: Относно постъпило предложение от Ани Никифорова 

Симеонова  - представител на ПП “ГЕРБ”  за замяна на член на СИК. 

ОИК– Трекляно, разгледа постъпило предложение с вх. № 26/26.09.2019 г.  от Ани 

Никифорова Симеонова  - представител на ПП “ГЕРБ”  за замяна на член на СИК. Към 

предложениетое приложено заявление от Антоанета Веселинова Николова, с което желае 

да бъде освободена като член на СИК. 

 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“,  Асен Икономов „ЗА“, Даниела 

Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка 

Асенова Велкова – Манова „ЗА“,  Елена Николова Стоянова „ЗА“,  Мариета Найчова 

Александрова „ЗА“, Веселка Василева Хаджийска „ЗА“. 

и 

На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс, с 8 гласа „ЗА“, против 

– няма, Общинска избирателна комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 № 39 - МИ 

от 27.09.2019 г. 

 

1.Освобождава като член на СИК № 1050000009 Антоанета Веселинова Николова и 

назначава като член на комисията Боянка Христова Накова ЕГНхххГЕРБ,образование 

средно. 

 

 

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

 

По т. 4 от дневния ред: Относно определяне на двама членове на ОИК - Трекляно от 

различни партии и коалиции за приемане и предаване на отпечатаните хартиени бюлетини 

и изборни книжа за местните избори от съответната печатница контролиране и 

съпровождане на транспортните средства до Областна администрация Кюстендил. 

 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

Диана Георгиева Джоглева – Стамболийска „ЗА“,  Асен Икономов „ЗА“, Даниела 

Асенова Атанасова – Станчева „ЗА“, Валентин Стоянов Темелков „ЗА“,  Симеонка 

Асенова Велкова – Манова „ЗА“,  Елена Николова Стоянова „ЗА“,  Мариета Найчова 

Александрова „ЗА“, Веселка Василева Хаджийска „ЗА“. 

и 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.9 от Изборния кодекс и Решение № 993-

МИ/07.09.2019 година на ЦИК, , с 8 гласа „ЗА“, против – няма, Общинска избирателна 

комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 40 - МИ 

от 27.09.2019 г. 

 

Упълномощава членовете на ОИК – Трекляно -  Даниела Асенова Атанасова  - 

Станчева и Веселка Василева Хаджийска в съответствие с Решение № 993-МИ от 

07.09.2019 г. на ЦИК да: 
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1. Получат отпечатените хартиени бюлетини и изборни книжа на територията на 

печатница на БНБ (всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на 

финансите по предварително съгласуван с ЦИК и предоставен на ОИК - Трекляно и на 

областната администрация график в присъствието на упълномощени представители на 

печатницата изпълнител и на Областна администрация - Кюстендил.  

 

2. Подпишат протокол за получаването на хартиените бюлетини и изборните книжа.  

 

3.Съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините и изборните книжа до 

Областна администрация - Кюстендил. 

  

4.Участват в запечатването на определено със заповед на областния управител помещение 

за съхранение на бюлетините и удостоверяват с подписите си датата и часа на поставяне 

на лентата - подписана от всички членове на ОИК - Трекляно, подпечатана с нейния печат. 

Лентите да бъдат подписани по приложен примерен образец от ОИК - Трекляно и 

представени при запечатване на помещението от упълномощените членове.  

 

5.Контролират транспортирането, съхранението, разпределението и предаването на 

бюлетините и изборните книжа на упълномощени представители на общинските 

администрации, удостоверяват целостта на лентата при отварянето на запечатеното 

помещение и неговата неприкосновеност . Подписват протокол при предаване на 

изборните книжа и бюлетини от Областна администрация  - Кюстендил на упълномощени 

представители на общинските администрации.  

 

Упълномощава със същите права като резервни членове ,членовете на  ОИК – Трекляно - 

Мариета Найчова Александрова,  Валентин Стоянов Темелков, Симеонка Асенова 

Велкова - Манова 

 

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

 

 

 

 

 

 

Председател: ………………….. 

                     /Диана Джоглева - Стамболийска/  

 

 

 

Секретар: ………………………. 

                    /Асен Икономов/ 

 

 


