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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ТРЕКЛЯНО 

 

 
ПРОТОКОЛ № 17 

 
Днес, 23.10.2015 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, Асен 

Стоичков Икономов, Ташко Илиев Ташев, Десислава Любенова Шопова, Ивана Георгиева 

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

Георгиева.    

       

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

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

регистрирана от Коалиция „Реформаторски блок” 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 АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 година. 

3. Относно упълномощаване на членове на ОИК-Трекляно, които да присъстват на разпределението от 

Общинска администрация, на материалите и бюлетините за избор на кмет и общински съветници и 

национален референдум на 25. 10 2015 г.  
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4. Заличаване на регистрацията на Денислав Валентинов Игнатов като застъпник 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   

.  

Докладва председателят на ОИК.    

По т. 1 от Дневния ред:   

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

регистрирана от Коалиция „Реформаторски блок”  в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 година.  

  

 Постъпило е заявление /приложение № 68-МИ от изборните книжа/ с вх.№ 5 от 

22.10.2015 г. в 16:10 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 Митко Райчев Димов,  представител на Коалиция „Реформаторски блок”. 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, Жанина Василева Георгиева – за, 

Ивана Георгиева Велева – за, Елка Захариева Стоименова - за, Елена Николова Стоянова – за  

Против - няма,  

РЕШЕНИЕ 

№ 62-МИ/НР 

от 23.10.2015 г. 

 

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

регистрирана от Коалиция „Реформаторски блок”   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:  
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          Регистрира застъпници на кандидатската листа за общински съветници, регистрирана 

от Коалиция „Реформаторски блок”   в изборите за общински съветници и кметове на 25 

октомври 2015 година, както следва: 

       

№ по 

ред 

Собствено, бащино и фамилно име на 

застъпника 

1 Благой Боянов Ангелов 

 

На регистрираният застъпник да се издаде удостоверение.  

  

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 АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ в изборите за 

общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 година.  

  

 Постъпило е заявление /приложение № 68-МИ от изборните книжа/ с вх.№ 6 от 23.10.2015 г. 

в 15:56 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 АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 

ВЪЗРАЖДАНЕ/. 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, Жанина Василева Георгиева – за, 

Ивана Георгиева Велева – за, Елка Захариева Стоименова - за, Елена Николова Стоянова – за  

Против - няма,  

РЕШЕНИЕ 

№ 63-МИ/НР 

от 23.10.2015 г. 

 

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

регистрирана от партия АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ 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 партия АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ в изборите за общински 

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

№ 
по 
ред 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника 

1 Георги Александров Младенов 

2 Стефан Методиев Веселинов 

3 Роза Йорданова Милачкова 

4 Владимир Найденов Добрев 

5 Лиляна Петрова Тасева 

6 Милка Александрова Савова 

7 Здравко Евтимов Гелев 

8 Стоичко Трайков Бойков 

9 Мартин Василев Аризанов 

 

       На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.  

  

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

 

По т. 3 от Дневния ред:   

Относно: Относно упълномощаване на членове на ОИК-Трекляно, които да присъстват на 

разпределението от Общинска администрация, на материалите и бюлетините за избор на кмет и 

общински съветници и национален референдум,на 25. 10 2015 г. 

  

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, Жанина Василева Георгиева – за, 

Ивана Георгиева Велева – за, Елка Захариева Стоименова - за, Елена Николова Стоянова – за  

Против - няма,  
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РЕШЕНИЕ 

№ 64-МИ/НР 

от 23.10.2015 г. 

 

Относно: Упълномощаване на членове на ОИК-Трекляно, които да присъстват на 

разпределението от Общинска администрация, на материалите и бюлетините за избор на кмет и 

общински съветници и национален референдум,на 25. 10 2015 г. 

 На основание чл.87, ал.1 т.1, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – 

Трекляно 

 

Р Е Ш И:  

 

 Общинска избирателна комисия – Трекляно упълномощава, следните членове:  

1. Симеонка Асенова Велкова – Манова 

2. Георги Любенов Илиев  

           Които да присъстват на разпределението на материалите и бюлетините за общински 

съветници и кметове и бюлетините за национален референдум от Общинска администрация-

Трекляно, за изборите за общински съветници и кметове и национален референдум, насрочени за 

25.10.2015г.  

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

 

По т. 4 от Дневния ред:   

Относно: Заличаване на регистрацията на Денислав Валентинов Игнатов като застъпник 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. 

При извършената служебна проверка на подадените лица за застъпници се установи, че лицето 

Денислав Валентинов Игнатов вече е регистриран като наблюдател и регистрацията му като 

застъпник с Решение № 61 МИ/НР от 21.10.2015 г. следва бъде заличена. 

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, Жанина Василева Георгиева – за, 

Ивана Георгиева Велева – за, Елка Захариева Стоименова - за, Елена Николова Стоянова – за  

Против - няма,  

РЕШЕНИЕ 

№ 65-МИ/НР 

от 23.10.2015 г. 
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       Относно: Заличаване на регистрацията на Денислав Валентинов Игнатов като застъпник 

на кандидатската листа за общински съветници, регистрирана от ПП “ВМРО – Българско 

Национално движение" в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.                

. 

 

     С оглед изложеното и на основание чл.85, ал.1, и чл.87, ал.1, т.18 и чл.118, ал.1 и ал.1, във вр. 

с чл.117, ал.4, и ал.6 и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна 

комисия - Трекляно 

 

Р Е Ш И:  

  Заличава регистрацията на Денислав Валентинов Игнатов като застъпник с Решение № 61 

МИ/НР от 21.10.2015 г на кандидатската листа за общински съветници, регистрирана от ПП 

“ВМРО – Българско Национално движение" в изборите за общински съветници и кметове на 25 

октомври 2015 г. 

На посоченото лице не следва да бъде издавано удостоверение                 

 

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

 

 

Председател:         /П/       

                        Диана Джоглева   

 Секретар:              /П/      

                  Красимир Тамакярски 

 

 


