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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ТРЕКЛЯНО 

 

 
ПРОТОКОЛ № 10 

 

Днес, 01.10.2015 г. в административната сграда на община  Трекляно от 10:00 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. Отсъстваха  Ивана Георгиева Велева, Жанина 

Василева Георгиева и  Елка Захариева Стоименова  - по уважителни причини. 

          

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

 

1. Утвърждаване на предпечатните образци на бюлетините за кмет и за 

общински съветници на община Трекляно на изборите за общински съветници и 

кметове на 25 октомври 2015г. 

Докладва председателят на ОИК.    

 

По т. 1 от Дневния ред:   

Във връзка с писмо  изх. № МИ-15-1060/30.09.2015 г. на ЦИК и получени по 

електронен път  графични файлове на предпечатните образци  на бюлетините за 

изборите за общински съветници и кметове,  насрочени за 25.10.2015 г. в община 

Трекляно, ОИК - Трекляно утвърди съответните образци. 

 

С оглед на дадените указания в РЕШЕНИЕ № 2363-МИ, София/26.09.2015 г. на 

ЦИК, т. 5, 6 и 7 утвърждаването се проведе, както следва: 
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- ОИК - Трекляно незабавно след получаване на графичния файл с предпечат на 

хартиените бюлетини по изборни райони - 30.09.2015 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 образци  на бюлетините за изборите за 

общински съветници и кметове насрочени за 25.10.2015 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 проведеното поименно гласуване 

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

Красимир Георгиев Тамакярски – за, Георги Любенов Илиев – за, Елена Николова 

Стоянова – за, Ташко Илиев Ташев – за, Десислава Любенова Шопова – за, Асен 

Стоичков Икономов – за. 

Против - няма,  

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 47-МИ 

от 01.10.2015 г. 

 

 

Относно:  Утвърждаване на предпечатните образци на хартиените бюлетините 

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

съветници и кметове на 25 октомври 2015г 

След като се запозна с графичните файлове на хартиените бюлетини, описани 

по-горе, ОИК Трекляно установи, че същите съответстват на регистрираните 

кандидатски листи и кандидати за кмет в община Трекляно, 

 На основание чл. 87, ал.1, т.9 и чл. 421 от ИК, във връзка с решение № 2363-

МИ от 26.09.2015г. на ЦИК , Общинската избирателна комисия Трекляно 

 

Р Е Ш И: 
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                   УТВЪРЖДАВА графичните файлове с предпечатните бюлетини за 

произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в община 

Трекляно, както следва: 

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

община Трекляно; 

2. Графичен файл с предпечат на хартиената бюлетина за кмет на община 

Трекляно; 

 

 

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

 

 

Председател:             /п/     

                       / Диана Джоглева /  

 

 Секретар: :             /п/ 

               /Красимир Тамакярски/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


