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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ТРЕКЛЯНО 

 

 
          ПРОТОКОЛ № 1 

 

Днес, 06.09.2019 г. от 10:00 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:      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 

   Владислав Кирилов Лехчански 

         

 

На заседанието на комисията присъстваха: Диана Георгиева Джоглева –

Стамболийска, Камелия Кънчова Петрова – Андонова,   Мариета Найчова Александрова, 

Даниела Асенова Атанасова – Станчева, Симеонка Асенова Велкова – Манова,  Елена 

Николова Стоянова; 

 

Отсъстваха: Асен Стоичков Икономов, Жанина Василева Георгиева, Валентин 

Стоянов Темелков, Елка Захариева Стоименова, Владислав Кирилов Лехчански 

 

Заседанието се проведе при следния  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1.Обсъждане на организационни въпроси и въпроси относно материалното обезпечаване 

на дейността на Общинска избирателна комисия – Трекляно. Адрес на Общинска 

избирателна комисия – Трекляно; Място за обявяване на решенията на Общинска 

избирателна комисия – Трекляно; Работно време на Общинска избирателна комисия – 

Трекляно и Избор на преброител във връзка с реда за отчитане на поименното гласуване.  

Докладва: Диана Джоглева - Стамболийска 

2. Обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия – Трекляно. 

Докладва: Диана Джоглева - Стамболийска 

3. Реда за заместване в Общинска избирателна комисия – Трекляно. 

Докладва: Диана Джоглева - Стамболийска 

4. Приемане на печатите на Общинска избирателна комисия – Трекляно, изработени от от 

Общинска администрация Трекляно, определяне на член на комисията за маркиране на 

един от печатите на комисията по уникален начин и изготвяне на протокол. 
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Докладва: Диана Джоглева - Стамболийска 

5. Определяне броя на експертите и техническите сътрудници към ОИК – Трекляно и 

периода на подпомагане дейността на Общинска избирателна комисия – Трекляно.  

Докладва: Диана Джоглева - Стамболийска 

 След проведеното гласуване Дневния ред беше приет от комисията. 

По т.1 от дневния ред: Обсъждане на организационни въпроси и въпроси относно 

материалното обезпечаване на дейността на Общинска избирателна комисия – Трекляно. 

Адрес на Общинска избирателна комисия – Трекляно; Място за обявяване на решенията 

на Общинска избирателна комисия – Трекляно; Работно време на Общинска избирателна 

комисия – Трекляно и Избор на преброител във връзка с реда за отчитане на поименното 

гласуване.   

1.1.Адресът на  Общинска избирателна комисия - Трекляно - сградата на Община 

Трекляно – ІІ-ри етаж - заседателната зала. 

1.2. Мястото на обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия - Трекляно - 

информационното табло на 1-ри етаж в сградата на Община Трекляно. 

1.3. Работно време на Общинска избирателна комисия – Трекляно всеки календарен ден от 

9:00 ч. до 16:00 ч. 

1.4. За преброител във връзка с реда за отчитане на поименното гласуване предложи  

Даниела Асенова Атанасова – Станчева.  

 След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

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

Андонова „ЗА“, Мариета Найчова Александрова  „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – 

Станчева „ЗА“, Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“,  Елена Николова Стоянова 

„ЗА“, Против – няма, с 6 гласа „ЗА“: 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87,ал.1, чл.88, ал.1 от ИК и Решение № 848-

МИ/28.08.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1 - МИ 

от 06.09.2019 г. 

1.1. Адресът на  Общинска избирателна комисия -  Трекляно – е в административната 

сградата на Община Трекляно – ІІ-ри етаж - заседателната зала. 

1.2. Мястото на обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия - Трекляно - 

информационното табло на 1-ри етаж в сградата на Община Трекляно. 

1.3. Работно време на Общинска избирателна комисия – Трекляно е всеки календарен ден 

от 9:00 ч. до 16:00 ч. 

1.4. Избира за преброител във връзка с реда за отчитане на поименното гласуване  – 

Даниела Асенова Атанасова – Станчева член на ОИК - Трекляно.   
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Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия – 

Трекляно в 3-дневен срок  от съобщаването му. 

 

По т. 2 от дневния ред: Обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия 

– Трекляно. 

 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

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

Андонова „ЗА“, Мариета Найчова Александрова  „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – 

Станчева „ЗА“, Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“,  Елена Николова Стоянова 

„ЗА“, Против – няма, с 6 гласа „ЗА“: 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87,ал.1, чл.88, ал.1 от ИК и Решение № 848-

МИ/28.08.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Трекляно прие; 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 2 - МИ 

от 06.09.2019 г. 

1. Общинската избирателна комисия – Трекляно, обявява решенията си незабавно 

след приемането им чрез поставяне на информационното табло, находящо се на 1-ри етаж 

в сградата на Община Трекляно, и чрез публикуване на интернет страницата си. На 

екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на 

поставянето им на информационното табло и се подписват от двама членове на 

комисията, от различни партии и коалиции, дежурни в ОИК – Трекляно. 

2. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от 

поставянето им на информационното табло и се съхраняват в архива на комисията. Върху 

екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и екземпляра се подписва от двама 

членове на комисията, дежурни в ОИК – Трекляно. 

              Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия 

– Трекляно в 3-дневен срок  от съобщаването му. 

 

По т.3 от дневния ред: Реда за заместване в Общинска избирателна комисия – 

Трекляно. 

 

 След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

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

Андонова „ЗА“, Мариета Найчова Александрова  „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – 

Станчева „ЗА“, Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“,  Елена Николова Стоянова 

„ЗА“, Против – няма, с 6 гласа „ЗА“: 

На основание чл. 85, ал.1, чл.87,ал.1, чл.88, ал.1 от ИК и Решение № 848-

МИ/28.08.2019 г. ЦИК, Общинска избирателна комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 3 - МИ 

от 06.09.2019 г. 

Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на Общинска Избирателна 

комисия – Трекляно се подписва от председателя и секретаря. 
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Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите 

удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от 

председателя, и от заместник-председател. 

 Когато едновременно отсъстват и председателят и секретарят, решенията, 

протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-

председател и от Симеонка Велкова - Манова, член на комисията. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия - 

Трекляно в 3-дневен срок  от съобщаването му. 

По т.4 от дневния ред: Относно приемане на печатите на Общинска избирателна 

комисия – Трекляно, изработени от от Общинска администрация Трекляно, определяне на 

член на комисията за маркиране на един от печатите на комисията по уникален начин и 

изготвяне на протокол. 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

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

Андонова „ЗА“, Мариета Найчова Александрова  „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – 

Станчева „ЗА“, Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“,  Елена Николова Стоянова 

„ЗА“, Против – няма, с 6 гласа „ЗА“: 

На основание чл. 79, чл.85, ал.1, чл.87, ал.1 и чл.88, ал.1 от ИК и Решение № 618-МИ 

от 15.08.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Трекляно прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 4 - МИ 

от 06.09.2019 г. 

 Приема изработените 2 броя печати от Общинска администрация – Трекляно. 

 Определя за маркиране на един от печатите по уникален начин Председателя на 

ОИК- Трекляно – Диана Джоглева – Стамболийска и член на ОИК - Трекляно – Симеонка 

Велкова - Манова. 

Протокола за маркиране на печата на ОИК - Трекляно е изготвен, съгласно 

Приложение към Решение № 618-МИ от 15.08.2019 г. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия - 

Трекляно  в 3-дневен срок от обявяването му. 

По т. 5 от дневния ред: Определяне броя на експертите и техническите сътрудници 

към ОИК – Трекляно и периода на подпомагане дейността на Общинска избирателна 

комисия – Трекляно. 

 

След станалите разисквания се проведе поименно гласуване: 

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

Андонова „ЗА“, Мариета Найчова Александрова  „ЗА“, Даниела Асенова Атанасова – 
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Станчева „ЗА“, Симеонка Асенова Велкова – Манова „ЗА“,  Елена Николова Стоянова 

„ЗА“, Против – няма, с 6 гласа „ЗА“: 

На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1 и чл.88, ал.1 от ИК и Решение № 616-МИ от 

15.08.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Трекляно прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 5 - МИ 

от 06.09.2019 г. 

1. Определя за експерт Мария Любенова Зиновиева   с месечно възнаграждение -

780,00 лв. 

2. Определя за технически сътрудник Мая Първанова Боянова с месечно 

възнаграждение - 560, 00 лв. 

3. Възлага на председателя на Общинска избирателна комисия - Трекляно 

да  изпрати решението на кмета на община Трекляно за предприемане на  необходимите 

действия за сключване на граждански договори със специалистите към Общинска 

избирателна комисия - Трекляно за подпомагане дейността на ОИК - Трекляно за периода 

от назначаване на ОИК - Трекляно до 7 дни от обявяване на изборните резултати. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия - 

Трекляно  в 3-дневен срок от обявяването му. 

 

 

 

 

Председател: ………………….. 

                     /Диана Джоглева - Стамболийска/  

 

За Секретар: ………………………. 

                    /Симеонка Велкова - Манова/ 

 

 


