
П Р О Т О К О Л  № 5 
     Днес, 14.09.2015 година, Общинска избирателна комисия-Марица, назначена с 

решение №1600-МИ/НР от 31.08.2015 година на Централната избирателна комисия-
София, на редовно заседание през целия ден на което присъстваха: 

     На заседанието присъстват: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Янкулов Дамбулев 
ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Димитър Борисов 
Маринчешки 

СЕКРЕТАР: Мария Янкова Жилова 
ЧЛЕНОВЕ: Диана Илиева Дишлиева 
 Иванка Нешева Рангелова 
 Янка Георгиева Барашка 

 Росица Йорданова 
Пенкова  

 Васил Георгиев Караджов 
 Диана Христова Атанасова 
           

Съгласно разпоредбата на чл.85, ал.3 от ИК заседанията на общинска 
избирателна комисия са редовни когато присъстват повече от половината от членовете 
й.  

След проверка на кворума се установи, че на днешното заседание присъстват 
всичките 11 члена на комисията .  

Съгласно чл. 85, ал. 2 заседанието се води от председателя на комисията Йордан 
Дамбулев.  

Протоколът се води от секретаря Мария Жилова. 
Йордан Дамбулев: За днешното заседание предлагам следния дневен ред по 

който да работим: 
1. Регистриране на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ от Общинска Избирателна 

комисия - Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.; 

2. Регистриране на КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ от Общинска Избирателна комисия - 
Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 
както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

3. Регистриране на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ от Общинска Избирателна 
комисия - Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

4. Регистриране на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ от Общинска Избирателна 
комисия - Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

5. Регистриране на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ от 
Общинска Избирателна комисия - Марица, при произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 
октомври 2015 г. 

6. Регистриране на Инициативен комитет от Общинска Избирателна комисия- 
Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 
както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г 



7. Регистриране на Инициативен комитет от Общинска Избирателна комисия- 
Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 
както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

8. Заличаване на Инициативен комитет, регистриран с Решение № 21-МИ от 
13.09.2015г. на Общинска Избирателна комисия - Марица, при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален 
референдум на 25 октомври 2015 г. 

9. Регистриране на Инициативен комитет от Общинска Избирателна комисия- 
Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 
както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

10. Заличаване на Инициативен комитет, регистриран с Решение № 7-МИ от 
08.09.2015г. на Общинска Избирателна комисия - Марица, при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален 
референдум на 25 октомври 2015 г. 

11. Регистриране на Инициативен комитет от Общинска Избирателна комисия- 
Марица, при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както 
и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

12. Отказ за регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ от Общинска 
Избирателна комисия - Марица, при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 
г. 

13. Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 25-МИ от 13 септември 
2015 г., на Общинска избирателна комисия Марица 

14. Текущи въпроси ; 
Пристъпи се към гласуване на така предложения дневен ред.  
Гласували „ЗА“ –11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 

РЕШЕНИЕ: 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие да работи по посочения по-горе дневен 

ред.  
Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 1. : 

Регистриране на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ от Общинска Избирателна комисия - 
Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и за 
национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

 
Постъпило е Заявление за регистрация в ОИК на партия/коалиция за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове, в Община Марица на 25 октомври 2015 
г. по образец (Приложение № 44-МИ от изборните книжа), подписано от Любомир 
Димитров Аргиров, упълномощен представител на Николай Георгиев  Цонев, в 
качеството му на председател  и представляващ ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, 
заведено под вх. № 13  от 13.09.2015г., в 11,10 часа в Регистъра на партиите/коалициите 
за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 

Постъпили са 3 броя заявления за регистрация на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за 
участието й в изборите за: 

1. Кмет на Община; 
2. За Кметове на кметства на следните населени места: Бенковски, Войводиново, 

Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, 
Маноле, Манолско конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, 
Труд, Царацово, Ясно поле. 

3. Общински съветници в община Марица. 
Към Заявленията за регистрация са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК: 
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1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в Централната 
избирателна комисия № 30 от 04.09.2015 г.; 

2. пълномощно от Николай Георгиев Цонев, с което упълномощава Любомир 
Димитров Аргиров да представлява партията пред общинската избирателна 
комисия. 
Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.  
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 29: 
РЕГИСТРИРА Политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в 

изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. за следните видове 
избор: 

1. Кмет на Община Марица; 
  

2. За Кметове на кметства на следните населени места: Бенковски, Войводиново, 
Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, 
Маноле, Манолско конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, 
Труд, Царацово, Ясно поле 

3. За Общински съветници в община Марица . 
По точка 2 - Регистриране на КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ от Общинска Избирателна 

комисия - Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 
както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е Заявление за регистрация в ОИК на партия/коалиция за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове, в Община Марица на 25 октомври 2015 
г. по образец (Приложение № 44-МИ от изборните книжа), подписано от Йорданка 
Хилендарова Змиярова, упълномощен представител на Драгомир Желчев Стефанов, 
Румен Маринов Йончев и Светлин Димитров Танчев, в качеството им на 
 представляващи КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“, заведено под вх. № 15  от 13.09.2015г., в 
16,25 часа в Регистъра на партиите/коалициите за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 
Постъпили са 2 броя заявления за регистрация на КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участието 
й в изборите за: 

1. За Кметове на кметства на следните населени места: Войводиново, Войсил, Граф 
Игнатиево, Динк, Калековец, Крислово, Радиново, Рогош, Строево, Труд. 

2. Общински съветници в община Марица. 
Към Заявленията за регистрация са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК: 

1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в Централната 
избирателна комисия № 1 от 06.09.2015 г.; 

2. пълномощно от Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин 
Димитров Танчев, с което упълномощава Йорданка Хилендарова Змиярова да 
представлява партията пред общинската избирателна комисия. 
Пристъпи се към гласуване на решение по точка втора.  
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 30: 
РЕГИСТРИРА Коалиция от партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите 

за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. за следните видове избор: 
1. За Кметове на кметства на следните населени места: Войводиново, Войсил, Граф 

Игнатиево, Динк, Калековец, Крислово, Радиново, Рогош, Строево, Труд. 
2. За Общински съветници в община Марица . 
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По точка 3 - Регистриране на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ от Общинска 
Избирателна комисия - Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници 
и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е Заявление за регистрация в ОИК на партия/коалиция за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове, в Община Марица на 25 октомври 2015 
г. по образец (Приложение № 44-МИ от изборните книжа), подписано от Пламен 
Панков Петков, упълномощен представител на Николай Нанков Ненчев, Меглена 
Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов и Божидар Цецов 
Лукарски в качеството им на  представляващи КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, 
заведено под вх. № 16  от 14.09.2015г., в 11,30 часа в Регистъра на партиите/коалициите 
за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 
Постъпили са 3 броя заявления за регистрация на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за 
участието й в изборите за: 

1. Кмет на Община Марица. 
2. За Кметове на кметства на следните населени места: Бенковски, Войводиново, 

Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, 
Маноле, Манолско конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, 
Труд, Царацово, Ясно поле. 

3. Общински съветници в община Марица. 
Към Заявленията за регистрация са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК: 

1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в Централната 
избирателна комисия № 2 от 09.09.2015 г.; 

2. пълномощно от Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан 
Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски, с което 
упълномощава Пламен Панков Петков да представлява партията пред 
общинската избирателна комисия. 

3. Предизборно политическо споразумение на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“. 
4. Решение на ЦИК № 2039-МИ от 09.09.2015г. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка трета.  
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 31: 
РЕГИСТРИРА Коалиция от партии „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в 

изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. за следните видове 
избор: 

1. Кмет на Община Марица. 
2. За Кметове на кметства на следните населени места: Бенковски, Войводиново, 

Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, 
Маноле, Манолско конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, 
Труд, Царацово, Ясно поле. 

3. За Общински съветници в община Марица . 
По точка 4 - Регистриране на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ от Общинска 

Избирателна комисия - Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници 
и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е Заявление за регистрация в ОИК на партия/коалиция за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове, в Община Марица на 25 октомври 2015 
г. по образец (Приложение № 44-МИ от изборните книжа), подписано от Добромира 
Ралева Чиликова, упълномощен представител на Николай Тихомиров Бареков, в 
качеството му на председател  и представляващ ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, 
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заведено под вх. № 17  от 14.09.2015г., в 12,50 часа в Регистъра на партиите/коалициите 
за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 

Постъпили са 2 броя заявления за регистрация на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ 
за участието й в изборите за: 

1. За Кметове на кметства на следните населени места: Бенковски, Войводиново, 
Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, 
Маноле, Манолско конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, 
Труд, Царацово, Ясно поле. 

2. Общински съветници в община Марица. 
Към Заявленията за регистрация са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК: 
1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в Централната 

избирателна комисия № 16 от 01.09.2015 г.; 
2. Пълномощно от Николай Тихомиров Бареков, с което упълномощава Добромира 

Ралева Чиликова да представлява партията пред общинската избирателна 
комисия. 

3. Копие на Удостоверение за актуално състояние от СГС, издадено на 18.08.2015г. 
Пристъпи се към гласуване на решение по точка четвърта.  
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 32: 
РЕГИСТРИРА Политическа партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в 

изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. за следните видове 
избор: 

1. За Кметове на кметства на следните населени места: Бенковски, Войводиново, 
Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, 
Маноле, Манолско конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, 
Труд, Царацово, Ясно поле 

2. За Общински съветници в община Марица . 
По точка 5 - Регистриране на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ 

от Общинска Избирателна комисия - Марица, при произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 
2015 г. 
 

Постъпило е Заявление за регистрация в ОИК на партия/коалиция за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове, в Община Марица на 25 октомври 2015 
г. по образец (Приложение № 44-МИ от изборните книжа), подписано от Тодор 
Димитров Бозев, упълномощен представител на Жаклин Ваклуш Толева, в качеството й 
на председател на  ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“, заведено под вх. 
№ 18  от 14.09.2015г., в 13,25 часа в Регистъра на партиите/коалициите за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 
Постъпили са 3 броя заявления за регистрация на ПП „БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ за участието й в изборите за: 

1. Кмет на община Марица. 
2. За Кметове на кметства на следните населени места: Бенковски, Войводиново, 

Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, 
Маноле, Манолско конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, 
Труд, Царацово, Ясно поле. 

3. Общински съветници в община Марица. 
Към Заявленията за регистрация са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК: 
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1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в Централната 
избирателна комисия № 3 от 28.08.2015 г.; 

2. Пълномощно от Жаклин Ваклуш Толева, с което упълномощава Тодор 
Димитров Бозев да представлява партията пред общинската избирателна 
комисия. 

3. Извлечение от протокол № 26/12.09.2015г. от заседание на централното 
ръководство на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“. 
Пристъпи се към гласуване на решение по точка пета.  
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 33: 
РЕГИСТРИРА Политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ 

ФОРУМ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 
2015г. за следните видове избор: 

1. Кмет на Община Марица. 
2. За Кметове на кметства на следните населени места: Бенковски, Войводиново, 

Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, 
Маноле, Манолско конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, 
Труд, Царацово, Ясно поле 

3. За Общински съветници в община Марица . 
 

По точка 6 - Регистриране на Инициативен комитет от Общинска Избирателна 
комисия- Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 
както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г 

Постъпило е Заявление за регистрация по образец (Приложение № 52-МИ от 
изборните книжа) от Иванка Иванова Божкова с ЕГН **********, Стоян Ташев Иванов 
с ЕГН **********, Никола Тодоров Христев с ЕГН **********и Христо Стоянов 
Божков с ЕГН ********** за регистрация на инициативен комитет в състав: Иванка 
Иванова Божкова с ЕГН **********, Стоян Ташев Иванов с ЕГН **********, Никола 
Тодоров Христев с ЕГН ********** и Христо Стоянов Божков с ЕГН ********** за 
издигане на независим кандидат за Кмет на Кметство село Калековец, община Марица, 
област Пловдив в изборите за Общински съветници,  заведено под № 5 на 14 септември 
2015 г., в 11:00 часа във входящия регистър на ОИК Марица. 
Към предложението са приложени документите по чл. 153, ал. 4 от ИК: 

1. протокол за учредяване на инициативния комитет и решение за определяне на 
лицето, което да го представлява; 

2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в 
инициативния комитет; 

3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че 
има право да гласува в съответния вид избор; 

4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че 
няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за 
подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в 
кодекса; 

5. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо 
инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания; 

6. 6. имената на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната 
отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания. 
Пристъпи се към гласуване на решение по точка шеста.  
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
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С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  
РЕШЕНИЕ № 34: 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав: Иванка Иванова Божкова с ЕГН 
**********, Стоян Ташев Иванов с ЕГН **********, Никола Тодоров Христев с ЕГН 
********** и Христо Стоянов Божков с ЕГН ********** за издигане на Иван Тодоров 
Христев с ЕГН ********** като независим кандидат за Кмет на Кметство Калековец, 
община Марица, област Пловдив в изборите за Общински съветници и Кметове в 
Община Марица, област Пловдив на 25.10.2015 г. 

По точка 7 - Регистриране на Инициативен комитет от Общинска Избирателна 
комисия- Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 
както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е Заявление за регистрация по образец (Приложение № 52-МИ от 
изборните книжа) от Русен Василев Георгиев с ЕГН **********, Тодор Илиев Илиев с 
ЕГН **********, Кирил Илиев Илиев с ЕГН **********, Михо Рангелов Лазаров с 
ЕГН ********** и Иван Василев Трифонов с ЕГН **********за регистрация на 
инициативен комитет в състав: Русен Василев Георгиев с ЕГН **********, Тодор 
Илиев Илиев с ЕГН **********, Кирил Илиев Илиев с ЕГН **********, Михо 
Рангелов Лазаров с ЕГН **********и Иван Василев Трифонов с ЕГН **********за 
издигане на независим кандидат за Кмет на Кметство село Войводиново, община 
Марица, област Пловдив в изборите за Общински съветници,  заведено под № 6 на 14 
септември 2015 г., в 12:00 часа във входящия регистър на ОИК Марица. 
Към предложението са приложени документите по чл. 153, ал. 4 от ИК: 

1. протокол за учредяване на инициативния комитет и решение за определяне на 
лицето, което да го представлява; 

2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в 
инициативния комитет; 

3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че 
има право да гласува в съответния вид избор; 

4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че 
няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за 
подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в 
кодекса; 

5. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо 
инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания; 

6. 6. имената на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната 
отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания. 
Пристъпи се към гласуване на решение по точка седма.  
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 35: 
РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав Русен Василев Георгиев с ЕГН 

**********, Тодор Илиев Илиев с ЕГН **********, Кирил Илиев Илиев с ЕГН 
**********, Михо Рангелов Лазаров с ЕГН **********и Иван Василев Трифонов с 
ЕГН **********за издигане на Димитър Рангелов Тосев с ЕГН ********** като 
независим кандидат за Кмет на Кметство Войводиново, община Марица, област 
Пловдив в изборите за Общински съветници и Кметове в Община Марица, област 
Пловдив на 25.10.2015 г. 

По точка 8 - Заличаване на Инициативен комитет, регистриран с Решение № 21-
МИ от 13.09.2015г. на Общинска Избирателна комисия - Марица, при произвеждане на 
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изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 
октомври 2015 г. 

Постъпило е Заявление от Инициативен комитет за заличаване на регистрацията 
по образец (Приложение № 53-МИ от изборните книжа) от Надежда Димитрова 
Желязкова с ЕГН ********** за заличаване регистрацията на инициативния комитет, 
регистриран с Решение № 21-МИ от 13.09.2015г. на Общинска Избирателна комисия - 
Марица за издигане на Рангел Желязков Желязков като независим кандидат за Кмет на 
Кметство Маноле, община Марица, област Пловдив в изборите за Общински 
съветници, заведено под № 7 на 14 септември 2015 г., в 13:15 часа във входящия 
регистър на ОИК Марица. 
Към предложението е приложено Решение на Инициативния комитет от 14.09.2015г. за 
заличаване на регистрацията му. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка осма.  
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 36: 
ЗАЛИЧАВА регистрацията на Инициативен комитет, регистриран 

с Решение № 21-МИ от 13.09.2015г. на Общинска Избирателна комисия Марица, в 
състав: Надежда Димитрова Желязкова - EГН: **********, Деньо Илиев Илиев - ЕГН: 
********** и Георги Василев Латев -ЕГН: ********** за издигане на Рангел Желязков 
Желязков с ЕГН ********** като независим кандидат за Кмет на Кметство Маноле, 
община Марица, област Пловдив в изборите за Общински съветници и Кметове в 
Община Марица, област Пловдив на 25.10.2015 г. 

По точка 9 - Регистриране на Инициативен комитет от Общинска Избирателна 
комисия- Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 
както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е Заявление за регистрация по образец (Приложение № 52-МИ от 
изборните книжа) от Велина Здравкова Ганчева  с ЕГН ********** , Андрей Видков 
Найденов  с ЕГН ********** и Стоянка Димитрова Петева  с ЕГН **********, за 
регистрация на инициативен комитет в състав: Велина Здравкова Ганчева  с ЕГН 
**********, Андрей Видков Найденов  с ЕГН ********** и Стоянка Димитрова 
Петева  с ЕГН ********** за издигане на независим кандидат за Кмет на Кметство село 
Рогош, община Марица, област Пловдив в изборите за Общински съветници,  заведено 
под № 8 на 14 септември 2015 г., в 17:50 часа във входящия регистър на ОИК Марица. 
Към предложението са приложени документите по чл. 153, ал. 4 от ИК: 

1. протокол за учредяване на инициативния комитет и решение за определяне на 
лицето, което да го представлява; 

2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в 
инициативния комитет; 

3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че 
има право да гласува в съответния вид избор; 

4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че 
няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за 
подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в 
кодекса; 

5. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо 
инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания; 

6. 6. имената на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната 
отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания. 
Пристъпи се към гласуване на решение по точка девета.  
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Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 37: 
РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав Велина Здравкова Ганчева  с ЕГН 

**********, Андрей Видков Найденов  с ЕГН ********** и Стоянка Димитрова 
Петева  с ЕГН ********** за издигане на Спас Атанасов Колев с ЕГН ********** като 
независим кандидат за Кмет на Кметство Рогош, община Марица, област Пловдив в 
изборите за Общински съветници и Кметове в Община Марица, област Пловдив на 
25.10.2015 г. 

По точка 10 - Заличаване на Инициативен комитет, регистриран с Решение № 7-
МИ от 08.09.2015г. на Общинска Избирателна комисия - Марица, при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 
октомври 2015 г. 

Постъпило е Заявление от Инициативен комитет за заличаване на регистрацията 
по образец (Приложение № 53-МИ от изборните книжа) от Стоян Рангелов Ванчелов с 
ЕГН ********** за заличаване на регистрацията на инициативния комитет, 
регистриран с Решение № 7-МИ от 08.09.2015г. на Общинска Избирателна комисия - 
Марица за издигане на Васил Танев Василев с ЕГН ********** като независим 
общински съветник за община Марица, област Пловдив в изборите за Общински 
съветници, заведено под № 9 на 14 септември 2015 г., в 17:51 часа във входящия 
регистър на ОИК Марица. 
Към предложението е приложено Решение на Инициативния комитет от 14.09.2015г. за 
заличаване на регистрацията му. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка десета.  
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 38: 
ЗАЛИЧАВА регистрацията на Инициативен комитет, регистриран 

с Решение № 7-МИ от 08.09.2015г. на Общинска Избирателна комисия Марица, в 
състав: Стоян Рангелов Ванчелов с ЕГН **********, Камен Борисов Дамянов с ЕГН 
**********, Гита Тодорова Колева с ЕГН **********, Стоилка Георгиева Цветанова с 
ЕГН **********, Ганка Славова Запрянова с ЕГН ********** за издигане на Васил 
Танев Василев с ЕГН ********** за общински съветник в община Марица, област 
Пловдив в изборите за Общински съветници и Кметове в Община Марица, област 
Пловдив на 25.10.2015 г. 

По точка 11 - Регистриране на Инициативен комитет от Общинска Избирателна 
комисия- Марица, при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 
както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е Заявление за регистрация по образец (Приложение № 52-МИ от 
изборните книжа) от Стоян Рангелов Ванчелов с ЕГН **********, Камен Борисов 
Дамянов с ЕГН ********** , Гита Тодорова Колева с ЕГН ********** и Бончо 
Запрянов Бончев с ЕГН ********** за регистрация на  инициативен комитет за 
издигане на кандидат за общински съветник,  заведено под № 10 на 14 септември 2015 
г., в 17:51 часа във входящия регистър на ОИК Марица. 
Към предложението са приложени документите по чл. 153, ал. 4 от ИК: 

1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на 
лицето, което да го представлява; 

2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в 
инициативния комитет; 
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3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че 
има право да гласува в съответния вид избор; 

4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че 
няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за 
подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в 
кодекса; 

5. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо 
инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания; 

6. 6. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, 
разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с 
предизборната кампания. 
Пристъпи се към гласуване на решение по точка единадесета.  
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 39: 
РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав: Стоян Рангелов Ванчелов с ЕГН 

**********, Камен Борисов Дамянов с ЕГН **********, Гита Тодорова Колева с ЕГН 
**********, Бончо Запрянов Бончев с ЕГН ********** за издигане на Васил Танев 
Василев с ЕГН ********** за независим кандидат за Общински съветник в изборите за 
Общински съветници и Кметове в Община Марица, област Пловдив на 25.10.2015 г. 

По точка 12. Отказ за регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ 
от Общинска Избирателна комисия - Марица, при произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 
2015 г. 

Постъпило е Заявление за регистрация в ОИК на партия/коалиция за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове, в Община Марица на 25 октомври 2015 
г. по образец (Приложение № 44-МИ от изборните книжа), подписано от Коста Стоянов 
Костов, упълномощен представител на Зорница Атанасова Тодорова, в качеството й на 
председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“, заведено под вх. № 7 от 
11.09.2015г., в 11,15 часа в Регистъра на партиите/коалициите за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 
Постъпило е 1 брой заявление за регистрация на ПП „ ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД 
БЪЛГАРИЯ “ за участието й в изборите за: 

1. Общински съветници в община Марица. 
Към Заявлението за регистрация са приложени документите по чл. 147, ал. 5 от ИК: 

1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в Централната 
избирателна комисия № 43 от 07.09.2015 г.; 

2. Цветно фотокопие на пълномощно от Зорница Атанасова Тодорова, с което 
упълномощава Коста Стоянов Костов да представлява партията пред 
общинската избирателна комисия. 

3. Копие от Удостоверение за актуално състояние, издадено от СГС на 
28.08.2015г.; 

  
Представеното пълномощно не е в изискуемата от закона форма, а е цветно 

фотокопие. Когато пълномощното не е представено в оригинал се изисква да бъде под 
формата на заверено копие.  На пълномощника в съответствие с чл. 147, ал. 7 от ИК е 
дадено указание да представи пълномощно в оригинал, от което да бъде направено 
заверено копие. До крайния срок за регистрация 18:00 часа на 14.09.2015г. 
пълномощника не е изпълнил указанията на ОИК Марица. Поради което документите 

https://www.cik.bg/f/r777


представени от ПП „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ не отговарят на изискванията 
на чл. 147, ал. 5, т. 3 от ИК. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка дванадесета.  
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 40: 
ОТКАЗВА РЕГИСТРАЦИЯ на  Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД 
БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 
2015г. за следните видове избор: 

1. За Общински съветници в община Марица. 
По точка 13: Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 25-МИ от 13 

септември 2015 г., на Общинска избирателна комисия Марица 
Допусната е техническа грешка при изписване на посоченото по-горе решение, с 

което е регистрирана МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ за 
участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 
Било е : 

1. Кмет на Община Марица; 
2. За Кметове на кметства: Бенковски, Войводинов, Войсил, Граф Игнатиево, 

Динк, Желязно, Калековец, Костиево Крислово, Маноле, Манолско конаре, 
радиново, рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово, Ясно поле; 

3. За Общински съветници; 
а следва да се чете : 
      1. За Кметове на кметства: За Кметове на кметства: Бенковски, Войводиново, 
Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево Крислово, Маноле, 
Манолско Конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово, 
Ясно поле; 
      2. За Общински съветници; 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка тринадесета.  
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 41: 
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 25-МИ от 13 септември 

2015 г., което да се чете: 
РЕГИСТРИРА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. за следните видове 
избор: 
          1.За Кметове на кметства: Бенковски, Войводиново, Войсил, Граф Игнатиево, 
Динк, Желязно, Калековец, Костиево Крислово, Маноле, Манолско Конаре, Радиново, 
Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово, Ясно поле; 
          2.За Общински съветници; 

 
Решенията следва да се обявят по съответния ред съгласно решение №3-МИ/НР 

07.09.2015 година  
Неразделна част от настоящия протокол са присъствен лист с подписите на 

членовете, присъствали на заседанието и списък с отбелязване начина на гласуване на 
членовете на ОИК по  взетите решения.  

 След изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието бе закрито в 18.30 
часа. 

 



ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Йордан Дамбулев  
 
СЕКРЕТАР: 
Мария Жилова 

 
    

 


