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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ТРЕКЛЯНО 

 
ПРОТОКОЛ № 6 

 

Днес, 22.09.2015 г. в административната сграда на община  Трекляно от 16:00 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: Симеонка Асенова Велкова – 

Манова, Красимир Георгиев Тамакярски, Георги Любенов Илиев, Елена Николова 

Стоянова, Ташко Илиев Ташев, Десислава Любенова Шопова, Елка Захариева 

Стоименова, Ивана Георгиева Велева, Жанина Василева Георгиева. Отсъстват 

Диана Георгиева Джоглева и Асен Стоичков Икономов - по уважителни причини. 

          

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

 

1. Разглеждане на постъпило предложение от ПП ГЕРБ за регистрация  на 

кандидатска листа за кмет в изборите на 25.10.2015 г.  

2. Разглеждане на постъпило предложение от ПП ГЕРБ  за регистрация  на 

кандидатска листа за общински съветници в изборите на 25.10.2015 г.  

3. Разглеждане на постъпило предложение от ПП АТАКА за регистрация  на 

кандидатска листа за общински съветници в изборите на 25.10.2015 г.   

4. Разглеждане на постъпило предложение от ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за регистрация  на кандидатска листа за кмет в 

изборите на 25.10.2015 г.  

5.Разглеждане на постъпило предложение от ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за регистрация  на кандидатска листа за общински 

съветници в изборите на 25.10.2015 

6.Разглеждане на постъпило предложение от коалиция РЕФОРМАТОРСКИ 

БЛОК за регистрация  на кандидатска листа за кмет в изборите на 25.10.2015 г.  

7.Разглеждане на постъпило предложение от коалиция РЕФОРМАТОРСКИ 

БЛОК за регистрация  на кандидатска листа за общински съветници в изборите на 

25.10.2015 г.  
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8. Разглеждане на постъпило предложение от партия ОБЕДИНЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛЦИ за регистрация  на кандидатска листа за общински съветници в 

изборите на 25.10.2015 г.  

9. Разглеждане на постъпило предложение от партия ВМРО – БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за регистрация  на кандидатска листа за общински 

съветници в изборите на 25.10.2015 г.  

10. Разглеждане на постъпило предложение от местна коалиция АЛИАНС 

ЛИБЕРАЛИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ТРЕКЛЯНО за регистрация  на кандидатска листа 

за общински съветници в изборите на 25.10.2015 г 

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

реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по 

регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински 

съветници и кмет и национален референдум в община Трекляно на 25.10.2015г.  

 

Докладва зам. председателят на ОИК.    

 

По т. 1 от Дневния ред:  Постъпило е  предложение в ОИК с вх. № 32/19.09.2015 

г. в 15:48 часа и № 02/19.09.2015 г. по регистъра за регистрация на кандидатска 

листа за кмет в община Трекляно в изборите на 25.10.2015 г. от ПП ГЕРБ, 

представлявана от Бойко Методиев Борисов чрез преупълномощеното лице Кирил 

Боянов Калфин.  

Към предложението са приложени заявление  съгласие от кандидата, 

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

чл. 397, ал. 1 от ИК всички с дата 10.09.2015 г., подписани  от кандидата  Ани 

Никифорова Симеонова с ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ , постоянен адрес /чл.2, от ЗЗЛД/, 

пълномощно № 009/18.08.2015 г. подписано от Кирил Калфин, пълномощно № КО-

Г-064/14.08.2015 г. подписано от Бойко Борисов, удостоверение за регистрация на 

партия № 1/28 август 2015 г. издадено от ЦИК, удостоверение по Ф.Д. № 1545/2007 

г. от 14.08.2015 г. издадено от Софииски градски съд, решение № 1553-МИ от 28 

август 2015 г. издадено от ЦИК и решение № 99-00-ГИК-243 от 15.09.2015г. на 

Изпълнителната комисия ПП ГЕРБ.  

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

че същата е регистрирана на посочения от нея постоянен адрес на територията на 

община Трекляно.  

Налице 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, предложена от ПП ГЕРБ за участие в изборите на 

25.10.2015г. поради което Ани Никифорова Симеонова, следва да бъде регистрирана 

като кандидат в избора за кмет в община Трекляно. 

 

След проведеното поименно гласуване 

 Симеонка Асенова Велкова – Манова – за, Красимир Георгиев Тамакярски – за, 

Георги Любенов Илиев – за, Елена Николова Стоянова – за, Ташко Илиев Ташев – 

за, Елка Захариева Стоименова – за,  Ивана Георгиева Велева – за, Десислава 

Любенова Шопова – за, Жанина Василева Георгиева – за. 
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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 

№ 32 - МИ 

от 22.09.2015 г. 

 

Относно: Регистриране на кандидат за кмет на община от ПП ГЕРБ  за участие 

в изборите за общински съветници и кмет в община Трекляно, насрочени за 

25.10.2015г.  

 

Регистрира предложения от ПП ГЕРБ кандидат за кмет в община Трекляно - 

Ани Никифорова Симеонова 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.  

 

По т. 2 от Дневния ред:  Постъпило е  предложение  в ОИК с вх. № 

33/19.09.2015 г. в 15:55 часа  и № 02/19.09.2015 г. по регистъра за регистрация на 

кандидатска листа за общински съветници в община Трекляно в изборите на 

25.10.2015 г. от ПП ГЕРБ, представлявана от Бойко Методиев Борисов чрез 

преупълномощеното лице Кирил Боянов Калфин.  

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  във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК – 11 бр.   подписани  

от кандидаите, пълномощно № 009/18.08.2015 г. подписано от Кирил Калфин, 

пълномощно № КО-Г-064/14.08.2015 г. подписано от Бойко Борисов, удостоверение 

за регистрация на партия № 1/28 август 2015 г. издадено от ЦИК, удостоверение по 

Ф.Д. № 1545/2007 г. от 14.08.2015 г. издадено от Софииски градски съд, решение № 

1553-МИ от 28 август 2015 г. издадено от ЦИК.   

 

Предложението на кандидатите е както следва: 

1.  Ани Никифорова Симеонова, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

2. Здравко Василев Евтимов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/  

        с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/  

3. Надка Стефанова Стоичкова, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

4. Таня Василева Иванова, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/   

с настоящ адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

5. Захари Симеонов Захариев, ЕГН/чл.2, от ЗЗЛД/   

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

6. Иван Веселинов Николов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/  



 4 

с постоанен адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

7. Фидан Неофитов Цветков, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/  

        с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/  

     8. Славейко Кирилов Иванчев, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/  

     с постоянен  адрес/чл.2, от ЗЗЛД/ 

9. Маргарита Петрова Стоилова, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/  

     с постоянен адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

10. Василка Костова Захариева,  ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/  

с настоящ адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

11. Виден Драганов Йорданов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/  

 

От направената справка по документите за самоличност на кандидатите се 

установи, че същите са регистрирани на посочените от тях постоянен /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 ПП “ГЕРБ” за 

участие в изборите на 25.10.2015г., поради което същитите следва да бъдат 

регистрирани като кандидати в избора за общински съветници в община Трекляно. 

 

След проведеното поименно гласуване 

        Симеонка Асенова Велкова – Манова – за, Красимир Георгиев Тамакярски 

– за, Георги Любенов Илиев – за, Елена Николова Стоянова – за, Ташко Илиев 

Ташев – за, Елка Захариева Стоименова – за,  Ивана Георгиева Велева – за, 

Десислава Любенова Шопова – за, Жанина Василева Георгиева – 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 

№ 33 - МИ 

от 22.09.2015 г. 

 

Относно: Регистриране на кандидати за общински съветници от ПП ГЕРБ за 

участие в изборите за общински съветници и кмет в община Трекляно, насрочен за 

25.10.2015г.  

 

Регистрира предложените от ПП ГЕРБ кандидати за общински съветници в 

община Трекляно в изборите на 25.10.2015 г., както следва:  

 

1.Ани Никифорова Симеонова, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 
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2.Здравко Василев Евтимов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/  

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

3.Надка Стефанова Стоичкова, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/   

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

4.Таня Василева Иванова, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с настоящ адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/  

     5.Захари Симеонов Захариев, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

6.Иван Веселинов Николов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоанен адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/  

     7.Фидан Неофитов Цветков, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/  

     с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/  

     8.Славейко Кирилов Иванчев, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/  

     с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

9.Маргарита Петрова Стоилова, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/  

10.Василка Костова Захариева,  ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/  

с постоянен адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

11.Виден Драганов Йорданов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

 

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

 

По т. 3 от Дневния ред:  Постъпило е  предложение в ОИК с вх. № 34/20.09.2015 

г. в 14:48 часа и № 03/20.09.2015 г. по регистъра за регистрация на кандидатска 

листа за общински съветници в община Трекляно в изборите на 25.10.2015 г. от ПП 

АТАКА, представлявана от Волен Николов Сидеров чрез преупълномощеното лице 

Йордан Стойов Петров.  

Към предложението са приложени: заявление съгласие от кандидата за 

общински съветник - 1 бр.; декларация по чл.414, ал.1, т. 4 от ИК - 1 бр.; декларация 

по чл.414, ал.1, т. 5  във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК – 1 бр.   подписани  от 

кандидата, пълномощно 07.09.2015 г. подписано от Волен Сидеров, пълномощно 

07.09.2015 г. подписано от Илиан Сашов Тодоров.  

 

Предложението на кандидата е както следва: 

1. Гергана Йорданова Стойова - Николова, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/  

настоящ адрес /чл.2, от ЗЗЛД/ 

 

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

че същата е регистрирана на посочените от нея настоящ адрес на територията на 

община Трекляно.  

Налице 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  кандидата за общински съветник, предложен от ПП “АТАКА” за 
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участие в изборите на 25.10.2015г., поради което същата следва да бъде 

регистрирана като кандидат в избора за общински съветници в община Трекляно. 

 

След проведеното поименно гласуване 

        Симеонка Асенова Велкова – Манова – за, Красимир Георгиев Тамакярски 

– за, Георги Любенов Илиев – за, Елена Николова Стоянова – за, Ташко Илиев 

Ташев – за, Елка Захариева Стоименова – за,  Ивана Георгиева Велева – за, 

Десислава Любенова Шопова – за, Жанина Василева Георгиева – 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 

№ 34 – МИ 

от 22.09.2015 г. 

 

Относно: Регистриране на кандидати за общински съветници от ПП АТАКА за 

участие в изборите за общински съветници и кмет в община Трекляно, насрочен за 

25.10.2015г.  

 

Регистрира предложения от ПП АТАКА  кандидат за общински съветниик в 

община Трекляно в изборите на 25.10.2015 г.  

 

1. Гергана Йорданова Стойова - Николова, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

настоящ адрес /чл.2, от ЗЗЛД/ 

 

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

 

По т. 4 от Дневния ред:  Постъпило е  предложение в ОИК  с вх. № 

36/20.09.2015 г. в 16:25 часа  и № 03/20.09.2015 г. по регистъра за регистрация на 

кандидатска листа за кмет в община Трекляно в изборите на 25.10.2015 г. от партия 

ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/, представлявана от 

Георги Седефчов Първанов чрез преупълномощеното лице Георги Илиевски.  

Към предложението са приложени заявление  съгласие от кандидата, 

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

чл. 397, ал. 1 от ИК всички с дата 20.09.2015 г., подписани  от кандидата  Йордан 

Борисов Крумов с ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/, постоянен адрес /чл.2, от ЗЗЛД/, 

пълномощно рег. № 3585/29.06.2015 г.на нотариус Димитър Танев подписано от  

Георги Седефчов Първанов, пълномощно рег.№ 3272/11.09.2015 г. на нотариус 

Евгени Павлов, подписано от Иван Йорданов Цеков.  
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От направената справка по документа за самоличност на кандидата се установи, 

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

община Трекляно.  

Налице 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, предложения кандидат от партия ПП АБВ 

/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в изборите на 

25.10.2015г. поради което Йордан Борисов Крумов, следва да бъде регистриран като 

кандидат в избора за кмет в община Трекляно. 

 

След проведеното поименно гласуване 

Симеонка Асенова Велкова – Манова – за, Красимир Георгиев Тамакярски – за, 

Георги Любенов Илиев – за, Елена Николова Стоянова – за, Ташко Илиев Ташев – 

за, Елка Захариева Стоименова – за,  Ивана Георгиева Велева – за, Десислава 

Любенова Шопова – за, Жанина Василева Георгиева – 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 

№ 35 - МИ 

от 22.09.2015 г. 

 

Относно: Регистриране на кандидат за кмет на община от партия ПП АБВ 

/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в изборите за 

общински съветници и кмет в община Трекляно, насрочени за 25.10.2015г.  

 

Регистрира предложения от ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ/ кандидат за кмет в община Трекляно – Йордан Борисов Крумов 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.  

 

По т. 5 от Дневния ред:  Постъпило е  предложение в ОИК с вх. № 37/20.09.2015 

г. в 16:30 часа и № 04/20.09.2015 г. по регистъра за регистрация на кандидатска 

листа за общински съветници в община Трекляно в изборите на 25.10.2015 г. от ПП 

АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/, представлявано от Георги 

Седефчов Първанов чрез преупълномощеното лице Георги Костадинов Илиевски.  

Към предложението са приложени заявление  съгласие от кандидатите – 5 бр., 

декларации по чл.414, ал.1, т. 5 от ИК – 5 бр., декларации по чл.414, ал.1, т. 4 –   във 

връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК – 5 бр.  подписани  от кандидаите, пълномощно рег. № 

3585/29.06.2015 г.на нотариус Димитър Танев подписано от  Георги Седефчов 
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Първанов, пълномощно рег.№ 3272/11.09.2015 г. на нотариус Евгени Павлов, 

подписано от Иван Йорданов Цеков.  

 

Предложението на кандидатите е както следва: 

1. Йордан Стойов Петров, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с настоящ  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

2.Гълабина Александрова Йосифова, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с настоящ  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

3.Христо Иванов Захариев, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

4.Катерина Стойова Илиева, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

5.Йордан Борисов Крумов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  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 /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 ПП АБВ 

/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ 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 

Симеонка Асенова Велкова – Манова – за, Красимир Георгиев Тамакярски – за, 

Георги Любенов Илиев – за, Елена Николова Стоянова – за, Ташко Илиев Ташев – 

за, Елка Захариева Стоименова – за,  Ивана Георгиева Велева – за, Десислава 

Любенова Шопова – за, Жанина Василева Георгиева – 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 

№ 36 - МИ 

от 22.09.2015 г. 

 

Относно: Регистриране на кандидати за общински съветници от ПП АБВ 

/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в изборите за 

общински съветници и кмет в община Трекляно, насрочен за 25.10.2015г.  
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Регистрира предложените от ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ/ кандидати за общински съветници в община Трекляно в изборите 

на 25.10.2015 г., както следва:  

 

1. Йордан Стойов Петров, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с настоящ  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

2.Гълабина Александрова Йосифова, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с настоящ  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

3.Христо Иванов Захариев, /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес /чл.2, от ЗЗЛД/ 

4.Катерина Стойова Илиева, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

5.Йордан Борисов Крумов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

 

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

 

По т. 6 от Дневния ред:  Постъпило е  предложение в ОИК с вх. № 38/21.09.2015 

г. в 16:25 часа  и № 04/21.09.2015 по регистъра за регистрация на кандидатска листа 

за кмет в община Трекляно в изборите на 25.10.2015 г. от коалиция 

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, представлявана от Найден Маринов Зеленогорски, 

Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов и Пламен Величков Христов 

чрез преупълномощеното лице Митко Райчев Димов.  

Към предложението са приложени заявление  съгласие от кандидата, 

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

чл. 397, ал. 1 от ИК всички с дата 21.09.2015 г., подписани  от кандидата  Митко 

Райчев Димов с ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/, постоянен адрес /чл.2, от ЗЗЛД/, пълномощни  

- 2 бр. Решение № 2039-МИ от 09.09.2015 г. удостоверение на коалиция № 

2/09.09.2015 г. 

 От направената справка по документа за самоличност на кандидата се 

установи, че същия е регистриран на посочения от него постоянен адрес на 

територията на община Трекляно.  

Налице 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, предложения кандидат от коалиция 

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите на 25.10.2015г. поради което 

Митко Райчев Димов, следва да бъде регистриран като кандидат в избора за кмет в 

община Трекляно. 

 

След проведеното поименно гласуване 

Симеонка Асенова Велкова – Манова – за, Красимир Георгиев Тамакярски – за, 

Георги Любенов Илиев – за, Елена Николова Стоянова – за, Ташко Илиев Ташев – 

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

Любенова Шопова - за. Жанина Василева Георгиева - за 

 

Против- няма  
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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 

№ 37 - МИ 

от 22.09.2015 г. 

 

Относно: Регистриране на кандидат за кмет на община от коалиция 

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници и кмет в 

община Трекляно, насрочени за 25.10.2015г.  

 

Регистрира предложения от коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК кандидат за 

кмет в община Трекляно – Митко Райчев Димов 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.  

 

По т. 7 от Дневния ред:  Постъпило е  предложение  в ОИК с вх. № 

39/21.09.2015 г. в 15:35 часа и вх. № 05/21.09.2015 ч. по регистъра за регистрация на 

кандидатска листа за общински съветници в община Трекляно в изборите на 

25.10.2015 г. коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК,  представлявана от Найден 

Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов и 

Пламен Величков Христов чрез преупълномощеното лице Митко Райчев Димов.  

Към предложението са приложени: заявления съгласие от кандидатите за 

общински съветници - 7 бр.; декларации по чл.414, ал.1, т. 4 от ИК - 7 бр.; 

декларации по чл.414, ал.1, т. 5  във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК – 7 бр.  подписани 

от кандидатите, пълномощни  - 2 бр., решение № 2039-МИ от 09.09.2015 г. и  

удостоверение на коалиция № 2/09.09.2015 г.издадено от ЦИК. 

 

Предложението на кандидатите е както следва: 

1. Митко Райчев Димов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

2. Стефан Симеонов Стоичков, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

3. Огнян Димчов Тимев, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

4. Иван Асенов Велинов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

          с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

5. Михаил Манолов Михалков, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

         с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

6. Валери Асенов Андонов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

7. Николай Кръстев Петров, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 
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От направената справка по документе за самоличност на кандидатите се 

установи, че същите са регистрирани на посочените от тях постоянен/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  кандидатите за общински съветници, предложени от коалиция 

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите на 25.10.2015г., поради което 

същите следва да бъдат регистрирани като кандидати в избора за общински 

съветници в община Трекляно. 

 

След проведеното поименно гласуване 

Симеонка Асенова Велкова – Манова – за, Красимир Георгиев Тамакярски – за, 

Георги Любенов Илиев – за, Елена Николова Стоянова – за, Ташко Илиев Ташев – 

за, Елка Захариева Стоименова – за,  Ивана Георгиева Велева – за, Десислава 

Любенова Шопова – за, Жанина Василева Георгиева – 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 

№ 38 – МИ 

от 22.09.2015 г. 

 

Относно: Регистриране на кандидати за общински съветници от коалиция 

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за участие в изборите за общински съветници и кмет в 

община Трекляно, насрочен за 25.10.2015г.  

 

Регистрира предложените от коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК кандидати за 

общински съветниици в община Трекляно в изборите на 25.10.2015 г.  

 

1. Митко Райчев Димов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

2. Стефан Симеонов Стоичков, ЕГН/чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

3. Огнян Димчов Тимев, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

4. Иван Асенов Велинов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

          с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

5. Михаил Манолов Михалков, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

         с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

6. Валери Асенов Андонов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

7. Николай Кръстев Петров, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 
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с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

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

 

По т. 8 от Дневния ред:  Постъпило е  предложение в ОИК с вх. № 40/21.09.2015 

г. в 16:00 часа и № 06/21.09.2015 г. по регистъра за регистрация на кандидатска 

листа за общински съветници в община Трекляно в изборите на 25.10.2015 г. от 

партия ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, представлявано от Петя Ставрева Ставрева 

чрез преупълномощеното лице Славчо Иванов Крумков.  

Към предложението са приложени: заявления съгласие от кандидата за 

общински съветниик - 1 бр.; декларация по чл.414, ал.1, т. 4 от ИК - 1 бр.; 

декларация по чл.414, ал.1, т. 5  във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК – 1 бр.   подписани  

от кандидата, пълномощно № 0098/10.09.2015 г. подписано от Петя Ставрева 

Ставрева, и решение № 1937-МИ от 06.09.2015 г. 

  

Предложението на кандидата е както следва: 

1. Славчо Иванов Крумков, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с настоящ адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

 

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

че същия е регистриран на посочения от него 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  кандидата за общински съветник, предложен от партия 

ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ за участие в изборите на 25.10.2015г., поради което 

същия следва да бъде регистриран като кандидат в избора за общински съветници 

на община Трекляно. 

 

След проведеното поименно гласуване 

Симеонка Асенова Велкова – Манова – за, Красимир Георгиев Тамакярски – за, 

Георги Любенов Илиев – за, Елена Николова Стоянова – за, Ташко Илиев Ташев – 

за, Елка Захариева Стоименова – за,  Ивана Георгиева Велева – за, Десислава 

Любенова Шопова – за, Жанина Василева Георгиева – 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 

№ 39 – МИ 

от 22.09.2015 г. 
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Относно: Регистриране на кандидати за общински съветници от партия 

ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ за участие в изборите за общински съветници и кмет в 

община Трекляно, насрочен за 25.10.2015г.  

 

Регистрира предложения от партия ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ кандидат за 

общински съветниик в община Трекляно в изборите на 25.10.2015 г.  

 

1. Славчо Иванов Крумков, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с настоящ адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

 

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

 

По т. 9 от Дневния ред:  Постъпило е  предложение в ОИК с вх. № 41/22.09.2015 

г. в 10:57 часа и № 07/22.09.2015 г.в регистъра за регистрация на кандидатска листа 

за общински съветници в община Трекляно в изборите на 25.10.2015 г. партия 

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, представлявано от Красимир 

Дончев Каракачанов чрез преупълномощеното лице Михаил СтайковГригоров.  

Към предложението са приложени: заявления съгласие от кандидатите за 

общински съветници - 2 бр.; декларации по чл.414, ал.1, т. 4 от ИК - 2 бр.; 

декларации по чл.414, ал.1, т. 5  във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК – 2 бр.   подписани  

от кандидатите, пълномощни – 2 бр. подписано Красимир Дончев Каракачанов и 

Карлос Арналдо Кордера, удостоверение на регистрация на партияен № 40/7 

септември 2015 г. и свидетелство за съдимост рег. № 4787/17.09.2015 г. издадено от 

Районен съд Кюстендил. 

 

Предложението на кандидатите е както следва: 

1. Михаил Стайков Григоров, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

2. Красимир Славчов Стоименов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с 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  кандидатите за общински съветници, предложени от партия 

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите на 

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

избора за общински съветници на община Трекляно. 

 

След проведеното поименно гласуване 

Симеонка Асенова Велкова – Манова – за, Красимир Георгиев Тамакярски – за, 

Георги Любенов Илиев – за, Елена Николова Стоянова – за, Ташко Илиев Ташев – 

за, Елка Захариева Стоименова – за,  Ивана Георгиева Велева – за, Десислава 

Любенова Шопова – за, Жанина Василева Георгиева – за.  
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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 

№ 40 – МИ 

от 22.09.2015 г. 

 

Относно: Регистриране на кандидати за общински съветници от партия ВМРО – 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите за общински 

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

 

Регистрира предложените от партия ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ кандидати за общински съветниици в община Трекляно в изборите на 

25.10.2015 г.  

 

1. Михаил Стайков Григоров, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

2. Красимир Славчов Стоименов, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с настоящ  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

 

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

 

По т. 10 от Дневния ред:  Постъпило е  предложение в ОИК с вх. № 

42/22.09.2015 г. в 10:57 часа и № 08/22.09.2015 г в регистъра за регистрация на 

кандидатска листа за общински съветници в община Трекляно в изборите на 

25.10.2015 г. местна коалиция АЛИАНС ЛИБЕРАЛИ И ДЕМОКРАТИ ЗА 

ТРЕКЛЯНО, представлявана от Емил Венев Атанасов чрез преупълномощеното 

лице Георги Илиев Хаджийски.  

Към предложението са приложени: заявления съгласие от кандидатите за 

общински съветници - 3 бр.; декларации по чл.414, ал.1, т. 4 от ИК - 3 бр.; 

декларации по чл.414, ал.1, т. 5  във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК – 3 бр.   подписани  

от кандидидатите, пълномощно № 09-08-МИ 2015 г. подписано от Емил Венев.  

 

Предложението на кандидатите е както следва: 

1. Георги Иванов Юруков, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

2. Милена Рангелова Юрукова, /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес:  /чл.2, от ЗЗЛД/ 

3. Борислав Любомиров Джибилийски, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 
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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  кандидатите за общински съветници, предложени от местна 

коалиция АЛИАНС ЛИБЕРАЛИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ТРЕКЛЯНО за участие в 

изборите на 25.10.2015г., поради което същите следва да бъдат регистрирани като 

кандидати в избора за общински съветници на община Трекляно. 

 

След проведеното поименно гласуване 

Симеонка Асенова Велкова – Манова – за, Красимир Георгиев Тамакярски – за, 

Георги Любенов Илиев – за, Ташко Илиев Ташев – за, Елка Захариева Стоименова – 

за,  Ивана Георгиева Велева - за; Десислава Любенова Шопова – за, Жанина 

Василева Георгиева – за. 

  

Против- Елена Николова Стоянова  

 

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 

№ 41 – МИ 

от 22.09.2015 г. 

 

Относно: Регистриране на кандидати за общински съветници от местна 

коалиция АЛИАНС ЛИБЕРАЛИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ТРЕКЛЯНО за участие в 

изборите за общински съветници и кмет в община Трекляно, насрочен за 

25.10.2015г.  

Регистрира предложените от местна коалиция АЛИАНС ЛИБЕРАЛИ И 

ДЕМОКРАТИ ЗА ТРЕКЛЯНО кандидати за общински съветниици в община 

Трекляно в изборите на 25.10.2015 г.  

 

1. Георги Иванов Юруков, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

2. Милена Рангелова Юрукова, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

3. Борислав Любомиров Джибилийски, ЕГН /чл.2, от ЗЗЛД/ 

с постоянен  адрес: /чл.2, от ЗЗЛД/ 

 

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

 

По т. 11 от Дневния ред: Избор на дата, час и място за провеждане на жребий за 

определяне на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в 

диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в 
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изборите за общински съветници и кмет и национален референдум в община 

Трекляно на 25.10.2015г.  

 

След проведеното поименно гласуване 

Симеонка Асенова Велкова – Манова – за, Красимир Георгиев Тамакярски – за, 

Георги Любенов Илиев – за, Ташко Илиев Ташев – за, Елка Захариева Стоименова – 

за,  Ивана Георгиева Велева - за; Десислава Любенова Шопова – за, Жанина 

Василева Георгиева – за. 

Против- няма 

 

 

На основание чл. 196, ал. 3, изречение първо от ИК във връзка с Решение № 

2255-МИ, София/18.09.2015г. на ЦИК, комисията прие:  

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 42 – МИ/НР 

от 22.09.2015 г. 

 

Относно: Процедура по провеждане на жребий за за определяне на реда за 

представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по 

регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински 

съветници и кмет и национален референдум в община Трекляно на 25.10.2015г.  

На 23.09.2015г. от 13:00 часа в административната сграда на Община Трекляно 

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

определяне на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в 

диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в 

изборите за общински съветници и кмет и национален референдум в община 

Трекляно насрочени на 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., представители на 

регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ, както и представители 

на средствата за масово осведомяване.  

 

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

 

 

 

Зам. председател:      /п/    

                       /Симеонка Велкова Манова/  

 

 Секретар:         /п/ 

               /Красимир Тамакярски/ 


