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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ТРЕКЛЯНО 

 
 

ПРОТОКОЛ № 5 

 

 

Днес, 18.09.2015 г. в административната сграда на община  Трекляно от 15:00 ч. 

се проведе заседание на ОИК Трекляно в състав: 

        Председател:           Диана Георгиева Джоглева 

        Зам. председател:   Симеонка Асенова Велкова – Манова 

        Секретар:                 Красимир Георгиев Тамакярски 

        Членове: 

       Георги Любенов Илиев 

      Елена Николова Стоянова 

      Асен Стоичков Икономов 

       Ивана Георгиева Велева 

     Ташко Илиев Ташев 

       Жанина Василева Георгиева 

               Елка Захариева Стоименова 

               Десислава Любенова Шопова 

 

          На заседанието на комисията присъстваха: Диана Георгиева Джоглева; 

Симеонка Асенова Велкова – Манова; Красимир Георгиев Тамакярски; Георги 

Любенов Илиев; Елена Николова Стоянова; Асен Стоичков Икономов; Ташко Илиев 

Ташев; Десислава Любенова Шопова; Елка Захариева Стоименова; Ивана Георгиева 

Велева; Отсъства Жанина Василева Георгиева - по уважителни причини. 

          

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

 

1.Разглеждане на постъпило предложение от партия БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за регистрация  на кандидатска листа за кмет в 

изборите на 25.10.2015 г.  

2.Разглеждане на постъпило предложение от партия БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за регистрация  на кандидатска листа за общински 

съветници в изборите на 25.10.2015 г.  

3. Избор на дата, час и място за провеждане на жребий за определяне поредните 

номера, на регистрираните партии/коалиции/местни коалиции в бюлетините за 

гласуване при провеждането на избори за общински съветници и кмет и национален 

референдум в община Трекляно, насрочени за 25.10.2015г.  

 

Докладва председателят на ОИК.    

 

По т. 1 от Дневния ред:  Постъпило е  предложение с вх. № 30/18.09.20125 г. в 

16:00 часа за регистрация на кандидатска листа за кмет в община Трекляно в 
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изборите на 25.10.2015 г. от партия  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ, представлявано от Михаил Райков Михов чрез преупълномощеното лице 

Стойо Асенов Христов.  

Към предложението са приложени заявление  съгласие от кандидата, 

декларация по чл.414, ал.1, т. 4 от ИК, декларация по чл.414, ал.1, т. 5  във вразка с 

чл. 397, ал. 1 от ИК всички с дата 18.09.2015 г., подписани  от кандидата  Радко 

Кирилов Петрунов с ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/, постоянен адрес /чл. 2 от ЗЗЛД/, 

пълномощно № 146/07.09.2015 г. подписано от НС на БСП , пълномощно подписано 

от Дария Василева Шлосер за преупълномощаване на Стойо Асенов Христов и 

протокол от 05.08.2015 г. на Общинската конференция на БСП в община Трекляно, 

ксерокопие заверено.  

От направената справка по документа за самоличност на кандидата се установи, 

че същият е регистриран на посочения от него постоянен адрес на територията на 

община Трекляно.  

На лице са изискванията на 413, ал.2,ал.4, чл.414, ал.1, т.1, т.3, т.4, т.5 от ИК. за 

издигане на кмет за община, предложен от партия  БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите на 25.10.2015г. поради 

което Радко Кирилов Петрунов, следва да бъде регистриран като кандидат в избора 

за кмет на община Трекляно. 

 

След проведеното поименно гласуване 

Диана Георгиева Джоглева - за; Симеонка Асенова Велкова – Манова – за; 

Красимир Георгиев Тамакярски - за; Георги Любенов Илиев – за; Елена Николова 

Стоянова - за; Асен Стоичков Икономов – за; Ташко Илиев Ташев - за;; Елка 

Захариева Стоименова – за,  Ивана Георгиева Велева - за; Десислава Любенова 

Шопова - за. 

Против- няма 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 14, във връзка с чл. 414, т.1, т.3, т.4, т.5 от 

ИК, във връзка с Решение № 1632-МИ, София/27.08.2015 г. на ЦИК комисията прие:  

 

 

РЕШЕНИЕ  

№ 29 - МИ 

от 18.09.2015 г.  

 

Относно: Регистриране на кандидат за кмет на община от партия  БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за общински съветници и 

кмет в община Трекляно, насрочени за 25.10.2015г.  

 

Регистрира предложеният от партия  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ кандидат за кмет на община Трекляно - Радко Кирилов Петрунов с ЕГН 

/чл. 2 от ЗЗЛД/, постоянен адрес /чл. 2 от ЗЗЛД/, за  участие в изборите на 25.10.2015 

г.  

 

Решението на ОИК може да се обжалва пред ЦИК до 3 дни от обявяването му.  
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По т. 2 от Дневния ред:  Постъпило е  предложение с вх. № 31/18.09.20125 г. в 

16:05 часа за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община 

Трекляно в изборите на 25.10.2015 г. от партия  БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, предссавлявано от Михаил Райков Михов чрез 

преупълномощеното лице Стойо Асенов Христов.  

Към предложението са приложени: заявления съгласие от кандидатите за 

общински съветници - 11 бр.; декларации по чл.414, ал.1, т. 4 от ИК - 11 бр.; 

декларации по чл.414, ал.1, т. 5  въвъ вразка с чл. 397, ал. 1 от ИК – 11 бр.  всички с 

дата 18.09.2015 г., подписани  от кандидаите.  

 

Предложението на кандидатите е както следва: 

1. Радко Кирилов Петрунов ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/,   

с постоянен /настоящ/ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/;  

2.  Невенка Пенева Цветанова ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/, 

с постоянен  адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

3. Ягодинка Крумова Величкова ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/, 

с постоянен /настоящ/ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

4. Боян Борисов Ангелов ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/, 

с постоянен /настоящ/ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

5. Стойо Асенов Христов ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/,  

с постоянен /настоящ/ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

6. Серги Стойов Петров ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/,  

с настоящ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

7. Златка Димитрова Балабанова ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/, 

с постоянен /настоящ/ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

8. Стефка Иванова Стаменкова ЕГН/чл. 2 от ЗЗЛД/, 

с постоянен /настоящ/ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

  9. Стефан Иванчов Борисов ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/,  

с настоящ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

  10. Гошо Любенов Владимиров ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/,  

с настоящ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

  11. Таня Димчова Веселинова ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/,  

с постоянен /настоящ/ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

 

От направената справка по документе за самоличност на кандидатите се 

установи ,че същите са регистрирани на посочените от тях постоянен адрес 

/настоящ адрес на територията на община Трекляно.  

На лице са изискванията на чл.413, ал.1,ал.4, чл.414, ал.1, т.1, т.3, т.4, т.5, т. 8 от 

ИК, за издигане на  кандидати за общински съветници, предложени от партия  

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите на 

25.10.2015г., поради което същити следва да бъдат регистрирани като кандидати в 

избора за общински съветници на община Трекляно. 

 

След проведеното поименно гласуване 
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        Диана Георгиева Джоглева - за; Симеонка Асенова Велкова – Манова – за; 

Красимир Георгиев Тамакярски - за; Георги Любенов Илиев – за; Елена Николова 

Стоянова - за; Асен Стоичков Икономов – за; Ташко Илиев Ташев - за;; Елка 

Захариева Стоименова – за,  Ивана Георгиева Велева - за; Десислава Любенова 

Шопова - за. 

Против- няма 

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 14, във връзка с чл. 414 от ИК и Решение № 

1632-МИ, София/27.08.2015 г. на ЦИК комисията прие:  

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 30 - МИ 

от 18.09.2015 г. 

 

Относно: Регистриране на кандидати за общински съветници от партия  

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за общински 

съветници и кмет в община Трекляно, насрочен за 25.10.2015г.  

 

Регистрира предложените от партия  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ кандидати за общински съветници в община Трекляно в изборите на 

25.10.2015 г., както следва:  

 

1. Радко Кирилов Петрунов ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/,   

с постоянен /настоящ/ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/;  

2.  Невенка Пенева Цветанова ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/, 

с постоянен  адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

3. Ягодинка Крумова Величкова ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/, 

с постоянен /настоящ/ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

4. Боян Борисов Ангелов ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/, 

с постоянен /настоящ/ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

5. Стойо Асенов Христов ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/,  

с постоянен /настоящ/ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

6. Серги Стойов Петров ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/,  

с настоящ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

7. Златка Димитрова Балабанова ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/, 

с постоянен /настоящ/ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

8. Стефка Иванова Стаменкова ЕГН/чл. 2 от ЗЗЛД/, 

с постоянен /настоящ/ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

  9. Стефан Иванчов Борисов ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/,  

с настоящ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

  10. Гошо Любенов Владимиров ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/,  

с настоящ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 

  11. Таня Димчова Веселинова ЕГН /чл. 2 от ЗЗЛД/,  

с постоянен /настоящ/ адрес: /чл. 2 от ЗЗЛД/; 
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Решението на ОИК може да се обжалва пред ЦИК до 3 дни от обявяването му.  

 

По т. 3 от Дневния ред: Избор на дата, час и място за провеждане на жребий за 

определяне поредните номера, на регистрираните партии/коалиции/местни 

коалиции в бюлетините за гласуване при провеждането на избори за общински 

съветници и кмет и национален референдум в община Трекляно, насрочени за 

25.10.2015г.  

 

След проведеното поименно гласуване 

 Диана Георгиева Джоглева - за; Симеонка Асенова Велкова – Манова – за; 

Красимир Георгиев Тамакярски - за; Георги Любенов Илиев – за; Елена Николова 

Стоянова - за; Асен Стоичков Икономов – за; Ташко Илиев Ташев - за;; Елка 

Захариева Стоименова – за,  Ивана Георгиева Велева - за; Десислава Любенова 

Шопова - за. 

Против- няма 

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 10 от ИК, комисията прие:  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 31 – МИ/НР 

от 18.09.2015 г. 

 

Относно: Процедура по провеждане на жребий за определяне поредните 

номера, на регистрираните партии/коалиции/местни коалиции в бюлетините за 

гласуване при провеждането на избори за общински съветници и кмет и национален 

референдум в община Трекляно, насрочени за 25.10.2015г.  

На 23.09.2015г. от 12:00 часа в административната сграда на Община Трекляно 

ет.2, заседателна зала, с.Трекляно, общ. Трекляно   ще се проведе жребий за 

определяне поредните номера, на регистрираните партии/коалиции/местни 

коалиции в бюлетините за гласуване при провеждането на избори за общински 

съветници и кмет и национален референдум в община Трекляно, насрочени за 

25.10.2015г.  

Жребият се извършва публично и на него могат да присъстват представители на 

регистрираните партии, коалиции и местни коалиции, регистрираните от тях 

кандидати за участие изборте за общински съветници и кмет и национален 

референдум в община Трекляно, насрочени за 25.10.2015г., както и представители 

на средствата за масово осведомяване.  

 Решението на ОИК може да се обжалва пред ЦИК до 3 дни от обявяването му.  

 

Председател:        /п/ 

                       Диана Джоглева  

 

Секретар:        /п/ 

                Красимир Тамакярски 


