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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ТРЕКЛЯНО 

 

 
ПРОТОКОЛ № 16 

 
Днес, 21.10.2015 г. в административната сграда на община  Трекляно от 13:00 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, Асен 

Стоичков Икономов, Ташко Илиев Ташев, Десислава Любенова Шопова, Отсъстваха: Ивана 

Георгиева Велева, Елка Захариева Стоименова, Елена Николова Стоянова и Жанина 

Василева Георгиева по уважителни причини.     

       

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Относно регистриране на застъпници на кандидатската листа за общински съветници, 

регистрирана от ПП “ГЕРБ” в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 

2015 година.  

2.  Относно регистриране на застъпници на кандидатската листа за общински съветници, 

регистрирана от Партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 година. 

3. Относно утвърждаване на бланка – чернова за отчитане на преференции, приложение към 

Решение № 634-НС/МИ от 22.07.2014г.  
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4. Относно разглеждане на постъпило предложение с вх.№   67/19.10.2015 г от ПП “Патриотичен 

фронт” – НФСБ “ВМРО” за промяна в състава на СИК  общ. Трекляно. 

5.  Относно постъпило заявление от Татяна Райчова Здравкина  за поправка на технически 

грешки в изписване на  имената на член на СИК в секция № 001 Трекляно.  

6. Относно регистриране на застъпници на кандидатската листа за общински съветници, 

регистрирана от ПП “ВМРО – Българско Национално движение” в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 година.  

 

Докладва председателят на ОИК.    

По т. 1 от Дневния ред:   

 Относно: Регистриране на застъпници на кандидатската листа за общински съветници, 

регистрирана от ПП “ГЕРБ”  в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 

2015 година.  

  

 Постъпило е заявление /приложение № 68-МИ от изборните книжа/ с вх.№ 2 от 21.10.2015 г. 

в 11:50 часа по входящия регистър на застъпниците на ОИК – Трекляно за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. в община Трекляно от Ани 

Никифорова Симеонова,  представител на ПП “ГЕРБ”. Към заявлението са представени 

списък на лицата предложени за регистрация като застъпници на електронен и на хартиен 

носител.  

След проведеното поименно гласуване 

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

Георгиев Тамакярски – за, Георги Любенов Илиев – за, Ташко Илиев Ташев – за, Десислава 

Любенова Шопова – за, Асен Стоичков Икономов – за, 

Против - няма,  

РЕШЕНИЕ 

№ 56-МИ/НР 

от 21.10.2015 г. 

 

Относно: Регистриране на застъпници на кандидатската листа   за общински съветници, 

регистрирана от ПП “ГЕРБ” в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 

2015 година.  

 

На основание чл.85, чл.87, ал.1, т.18, чл.118, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.117, ал.4 и ал.6 

от Изборния кодекс, както и Решение № 2113-МИ/11.09.2015 г. на ЦИК, Общинската 

избирателна комисия - Трекляно 
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Р Е Ш И:  

  

         Регистрира застъпници на кандидатската листа за общински съветници, регистрирана 

от ПП “ГЕРБ” в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 година, 

както следва: 

       

№ 

по 

ред 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника 

1 Лазар Светлозаров Въжаров 

2 Людмил Здравчов Ников 

3 Стоян Орлинов Стоянов 

4 Богдан Бенциславов Ангелов 

5 Димитринка Николова Дойчинова 

6 Инна Методиева Илиева-Иванова 

7 Стойчо Първанов Стоичков 

8 Дафина Младенова Божилова 

9 Никифор Стаменков Симеонов 

 

На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.  

  

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

 

По т. 2 от Дневния ред:   

 Относно: Регистриране на застъпници на кандидатската листа за общински съветници, 

регистрирана от партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 година.  

  

 Постъпило е заявление /приложение № 68-МИ от изборните книжа/ с вх.№ 3 от 21.10.2015 г. 

в 12:00 часа по входящия регистър на застъпниците на ОИК – Трекляно за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. в община Трекляно от Стойо 

Асенов Христов, представител на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. 

Към заявлението са представени списък на лицата предложени за регистрация като 

застъпници на електронен и на хартиен носител.  



 4 

След проведеното поименно гласуване 

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

Георгиев Тамакярски – за, Георги Любенов Илиев – за, Елка Захариева Стоименова – за, 

Ташко Илиев Ташев – за, Десислава Любенова Шопова – за, Асен Стоичков Икономов – за 

Против - няма,  

РЕШЕНИЕ 

№ 57-МИ/НР 

от 21.10.2015 г. 

 

Относно: Регистриране на застъпници на кандидатската листа за общински съветници, 

регистрирана от партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 година.  

 

На основание чл.85, чл.87, ал.1, т.18, чл.118, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.117, ал.4 и ал.6 

от Изборния кодекс, както и Решение № 2113-МИ/11.09.2015 г. на ЦИК, Общинската 

избирателна комисия - Трекляно 

 

Р Е Ш И:  

         Регистрира застъпници на кандидатската листа за общински съветници, регистрирана 

от партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ в изборите за общински 

съветници и кметове на 25 октомври 2015 година, както следва: 

       

№ 

по 

ред 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника 

1 Веселка Боянова Гъркова 

2 Любка Славчева Борисова 

3 Капка Владимирова Кирякова 

4 Николина Иванова Стоичкова 

5 Огнянчо Раденков Георгиев 

6 Методи Веселинов Станчев 

7 Надка Александрова Арсова 

8 Славка Пенева Василева 

9 Невена Стоянова Георгиева 

 

       На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.  
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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:   

Относно: Утвърждаване на бланка – чернова за отчитане на преференции, приложение към 

Решение № 634-НС/МИ от 22.07.2014г.. 

След проведеното поименно гласуване 

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

Георгиев Тамакярски – за, Георги Любенов Илиев – за, Ташко Илиев Ташев – за, Десислава 

Любенова Шопова – за, Асен Стоичков Икономов – за, Ивана Георгиева Велева - за        

Против - няма,  

РЕШЕНИЕ 

№ 58-МИ/НР 

от 21.10.2015 г. 

Относно: Утвърждаване на бланка – чернова за отчитане на преференции, приложение 

към Решение № 634-НС/МИ от 22.07.2014г. 

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

№ 634-НС/МИ от 22.07.2014 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Трекляно 

 

Р Е Ш И:  

 Утвърждава бланка – чернова за отчитане на преференции на кандидатите за 

общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 година. 

 

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

 

По т. 4 от Дневния ред:   

Относно: Разглеждане на постъпило предложение с вх. № 67/19.10.2015 г от ПП 

“Патриотичен фронт” НФСБ “ВМРО”   за промяна в състава на СИК  общ. Трекляно. 

След проведеното поименно гласуване 

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

Георгиев Тамакярски – за, Георги Любенов Илиев – за, Ташко Илиев Ташев – за, Десислава 

Любенова Шопова – за, Асен Стоичков Икономов – за 

Против - няма,  

РЕШЕНИЕ 

№ 59-МИ/НР 

от 21.10.2015 г. 
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       Относно: Разглеждане на постъпило предложение с вх.№   67/19.10.2015 г от ПП 

“Патриотичен фронт” – НФСБ “ВМРО” за промяна в състава на СИК  общ. Трекляно. 

        На основание чл.85 във връзка с чл. 87, ал.1,т. 1 и т.5 от Изборния кодекс и Решение № 

1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и Решение на ОИК- Трекляно № 46- МИ/НР от 

28.09.2015 г . Общинска избирателна комисия - Трекляно 

 

Р Е Ш И:  

 Общинска избирателна комисия - Трекляно, актуализира състава на СИК №, 105000003 и 

№ 105000006 общ. Трекляно, назначени с № 46- МИ/НР от 28.09.2015 г г., съгласно направеното 

предложение от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО”, както следва: 

 

СИК     №            Длъжност в комисията и трите имена  

105000003       Освобождава като зам. председател Изабела Красимирова  Атанасова  

                         Назначава като зам. председател Ивайло Стоянов Зарев  

 

105000006       Освобождава като член Лозан Стаменов Костов  

                         Назначава като член Нели Методиева Стоянова  

 

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

 

По т. 5 от Дневния ред:   

Относно постъпило заявление от Татяна Райчова Здравкина  за поправка на технически грешки 

в изписването на  имената на член на СИК в секция № 001 Трекляно.  

В ОИК - Трекляно са постъпило и регистрирано във входящ регистър заявление от Татяна 

Райчова Здравкина  с вх. № 68/21.10.2015 г.  с искане да се отстрани допусната технически 

грешки в изписването на имената на член на СИК. 

   

 След проведеното поименно гласуване 

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

Георгиев Тамакярски – за, Георги Любенов Илиев – за, Ташко Илиев Ташев – за, Десислава 

Любенова Шопова – за, Асен Стоичков Икономов – за,  

Против - няма,  

РЕШЕНИЕ 

№ 60-МИ/НР 

от 21.10.2015 г. 
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Относно: Постъпило заявление от Татяна Райчова Здравкина  за поправка на технически 

грешки в изписването на  имената на член на СИК в секция № 001 Трекляно.  

На основание чл. 85, във вр. с чл. 87, ал.1 от ИК, Общинската избирателна комисия 

Трекляно 

Р Е Ш И:  

         ДОПУСКА поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 46- МИ/НР от 

28.09.2015 г. на имената на член на СИК както следва:  

        В СИК № 105000001 – Трекляно -  имената на Таня Райчова Здравкова да се чете  – Татяна 

Райчова Здравкина  

 

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

 

По т. 6 от Дневния ред:   

 Относно: Регистриране на застъпници на кандидатската листа за общински съветници, 

регистрирана от ПП “ВМРО – Българско Национално движение” в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 година.  

  

 Постъпило е заявление /приложение № 68-МИ от изборните книжа/ с вх.№ 4 от 21.10.2015 г. 

в 12:50 часа по входящия регистър на застъпниците на ОИК – Трекляно за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. в община Трекляно от Михаил 

Стойков Григоров,  представител на ПП “ВМРО – Българско Национално движение”. Към 

заявлението са представени списък на лицата предложени за регистрация като застъпници на 

електронен и на хартиен носител.  

След проведеното поименно гласуване 

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

Георгиев Тамакярски – за, Георги Любенов Илиев – за, Ташко Илиев Ташев – за, Десислава 

Любенова Шопова – за, Асен Стоичков Икономов – за,  

Против - няма,  

РЕШЕНИЕ 

№ 61-МИ/НР 

от 21.10.2015 г. 

 

Относно: Регистриране на застъпници на кандидатската листа за общински съветници, 

регистрирана от ПП “ВМРО – Българско Национално движение” в изборите за общински 

съветници и за кметове на 25 октомври 2015 година.  
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На основание чл.85, чл.87, ал.1, т.18, чл.118, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.117, ал.4 и ал.6 

от Изборния кодекс, както и Решение № 2113-МИ/11.09.2015 г. на ЦИК, Общинската 

избирателна комисия - Трекляно 

 

Р Е Ш И:  

         Регистрира застъпници на кандидатската листа за общински съветници, регистрирана 

от ПП “ВМРО – Българско Национално движение в изборите за общински съветници и 

кметове на 25 октомври 2015 година, както следва: 

 Към № от входящия регистър 

№ 

по 

ред 

Собствено, бащино и фамилно име на 

застъпника 

1 Ивайло Ташков Ташев 

2 Марио Ташков Ташев 

3 Денислав Емилов Драганов 

4 Мирослав Емилов Николов 

5 Иван Симеонов Дамянов 

6 Симона Руменова Цикова 

7 Денислав Валентинов Игнатов 

 

На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.  

  

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

 

Председател:             /П/       

                        Диана Джоглева   

 Секретар:                /П/      

                  Красимир Тамакярски 

 

 


