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П Р О Т О К О Л  № 7 

     Днес, 21.09.2015 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 
 Иван Пенчев Тосев 
 Иванка Петрова Сабакова 

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 кандидат за кмет на община Марица, предложен от ПП 

„Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

2. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„Българска социалистическа партия“,предложен от ПП „Българска 
социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове 
на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

3. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

4. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

5. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 
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6. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

7. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

8. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

9. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

10. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

11. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

12. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

13. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

14. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

15.  Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

16. Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
предложена от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

17. Регистриране на кандидат за кмет на община Марица, предложен от от Местна 
коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

18. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица , предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

19. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

20. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 
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21. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

22. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

23. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

24. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

25. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

26. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

27. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

28. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

29. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

30. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

31. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

32. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

33. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
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за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

34. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

35. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица предложен от 
Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

36. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от Местна 
коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ от Общинска избирателна 
комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

37. Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица 
от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ от Общинска 
избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

38. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица,предложен от 
ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

39. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

40. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

41. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

42. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

43. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

44. Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
предложенa от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

45. Регистриране на кандидат за кмет на община Марица,предложен от Местна 
коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. В община Марица 

46. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 

47. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 



 5 

48. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 

49. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 

50. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от 
Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 

51. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от 
Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 

52. Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
предложенa от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за 
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 

53. Процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, 
коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините 
за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

54. Утвърждаване на единна номерация на издаваните от ОИК – Марица 
удостоверения за регистрация на кандидати за кмет на община, кмет на кметство 
и общински съветници за участие в изборите за общински съветници и кметове 
на 25.10.2015 г 

55. 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 кандидат за кмет на община Марица, предложен от ПП „Българска 
социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 
октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение вх.№1/19.09.2015 година,№88 по общия регистър  по 
образец (Приложение № 58-МИ от изборните книжа) от Партия „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на кандидат за кмет на община 
Марица, подписано и подадено от Галин Неделчев Дурев - упълномощен представител 
на Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на Партия „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, заведено под № 1 на 19 септември 2015 г., в 10:05 
часа в регистъра на кандидатите за кметове на Община Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие от кандидат по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от  ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
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4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на ПП 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 45: 
Регистрира НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОПРИНКОВ с ЕГН ********** като 

кандидат за кмет на община Марица, предложен от ПП„БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25 
октомври 2015 г. 

По точка 2 - Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от 
ПП „Българска социалистическа партия“,предложен от ПП „Българска 
социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 
октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Царацово, община Марица, подписано и подадено от 
Галин Неделчев Дурев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, в 
качеството му на председател на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, 
заведено под № 4 на 19 септември 2015 г., в 10:05 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в Община Марица в изборите за общински съветници и кметове на 
25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие от кандидат по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от  ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на ПП 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка втора.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 46: 
Регистрира АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ с ЕГН ********** като кандидат 

за кмет на кметство Царацово, община Марица, предложен от ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и  
кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 3 - Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Бенковски, община Марица, подписано и подадено от 
Галин Неделчев Дурев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, в 
качеството му на председател на Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 
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ПАРТИЯ“, заведено под № 5 на 19 септември 2015 г., в 10:05 часа в регистъра на 
кандидатите за кметове на кметства в Община Марица при произвеждане на изборите 
за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие от кандидат по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от  Партия „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на Партия 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка трета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 47: 
Регистрира ТОДОР АТАНАСОВ ПЕХЛИВАНСКИ с ЕГН ********** като 

кандидат за кмет на кметство Бенковски, община Марица,предложен от ПП 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 4 - Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Войсил, община Марица, подписано и подадено от Галин 
Неделчев Дурев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, в качеството 
му на председател на Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, 
заведено под № 6 на 19 септември 2015 г., в 10:05 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в Община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие от кандидат по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат на ПП 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на Партия 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка четвърта.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 48: 
Регистрира ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЖУЛЕВ с  ЕГН *********** като кандидат за кмет 
на кметство Войсил, община Марица, предложен от ПП„БЪЛГАРСКА 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и  
кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 5 - Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Радиново, община Марица, подписано и подадено от 
Галин Неделчев Дурев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, в 
качеството му на председател на Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 
ПАРТИЯ“, заведено под № 7 на 19 септември 2015 г., в 10:05 часа в регистъра на 
кандидатите за кметове на кметства в Община Марица в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие от кандидат образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа), че е съгласен да бъде регистриран като кандидат, предложен от ПП 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на Партия 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка пета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 49: 
Регистрира ДИМИТЪР СТОЯНОВ СПАСОВ с  ЕГН ********** като 

кандидат за кмет на кметство Радиново, община Марица,предложен от ПП 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

 
По точка 6 - Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 

предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Труд, община Марица, подписано и подадено от Галин 
Неделчев Дурев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, в качеството 
му на председател на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, заведено 
под № 8 на 19 септември 2015 г., в 10:05 часа в регистъра на кандидатите за кметове на 
кметства в Община Марица при произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от 
кандидата, че е съгласен да бъде предложен от ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
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3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на Партия 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка шеста.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 50: 
Регистрира КРАСИМИР ТОШКОВ МИНКОВ с  ЕГН ********** като 

кандидат за кмет на кметство Труд, община Марица,предложен от ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 7 - Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Строево, община Марица, подписано и подадено от 
Галин Неделчев Дурев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, в 
качеството му на председател на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, 
заведено под № 9 на 19 септември 2015 г., в 10:05 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в Община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) Заявление за съгласие по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от 
кандидата, че е съгласен да бъде,предложен от ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на Партия 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка седма.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 51: 
Регистрира БОРИС ГЕОРГИЕВ ГАНЕВ с ЕГН *********** като кандидат за 

кмет на кметство Строево, община Марица,предложен от ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 8 - Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Крислово, община Марица, подписано и подадено от 
Галин Неделчев Дурев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, в 
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качеството му на председател на Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 
ПАРТИЯ“, заведено под № 10 на 19 септември 2015 г., в 10:05 часа в регистъра на 
кандидатите за кметове на кметства в Община Марица при произвеждане на изборите 
за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от 
кандидата, че е съгласен да бъде предложен от  ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на Партия 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка осма.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 52: 
Регистрира ИВАН ПЕТРОВ ПЪНТЕВ с  ЕГН ************ като кандидат за 

кмет на кметство Крислово, община Марица,предложен от ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 9 - Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Динк, община Марица, подписано и подадено от Галин 
Неделчев Дурев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, в качеството 
му на председател на Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, 
заведено под № 11 на 19 септември 2015 г., в 10:05 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в Община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от 
кандидата, че е съгласен да бъде предложен от ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на Партия 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка девета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 53: 
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Регистрира АНДОН КРУМОВ ДОНЧЕВ с  ЕГН ************ като кандидат за 
кмет на кметство Динк, община Марица,предложен от ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  в изборите за общински съветници и за кметове на 
25 октомври 2015 г. 

По точка 10 - Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Скутаре, община Марица, подписано и подадено от Галин 
Неделчев Дурев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, в качеството 
му на председател на Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, 
заведено под № 12 на 19 септември 2015 г., в 10:05 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в Община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от 
кандидата, че е съгласен да бъде предложен от ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на Партия 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка десета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 54: 
Регистрира МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН *********** като 

кандидат за кмет на кметство Скутаре, община Марица, предложен от  Партия 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  в изборите за общински съветници и 
за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 11 - Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Рогош, община Марица, подписано и подадено от Галин 
Неделчев Дурев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, в качеството 
му на председател на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, заведено 
под № 13 на 19 септември 2015 г., в 10:05 часа в регистъра на кандидатите за кметове 
на кметства в Община Марица при произвеждане на изборите за общински съветници и 
за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от 
кандидата, че е съгласен да бъде предложен от ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 1 бр; 
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2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на Партия 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка единадесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 55: 
Регистрира ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ с  ЕГН *********** като кандидат 

за кмет на кметство Рогош, община Марица от ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 
25 октомври 2015 г. 

По точка 12. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Трилистник, община Марица, подписано и подадено от 
Галин Неделчев Дурев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, в 
качеството му на председател на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, 
заведено под № 14 на 19 септември 2015 г., в 10:05 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в Община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от 
кандидата, че е съгласен да бъде предложен от ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на Партия 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка дванадесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 56: 
Регистрира СТОИЛ АТАНАСОВ ДАЧЕВ с ЕГН ********** като кандидат за 

кмет на кметство Трилистник, община Марица,предложен от ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 
25 октомври 2015 г. 

По точка 13: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните книжа) 
от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на кандидат 
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за кмет на кметство Маноле, община Марица, подписано и подадено от Галин Неделчев 
Дурев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, в качеството му на 
председател на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, заведено под № 
15 на 19 септември 2015 г., в 10:05 часа в регистъра на кандидатите за кметове на 
кметства в Община Марица при произвеждане на изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от 
кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от  ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на ПП 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка тринадесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 57: 
Регистрира АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ИВАНОВ с ЕГН *********** като 
кандидат за кмет на кметство Маноле, община Марица,предложен от ПП„БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  в изборите за общински съветници и за кметове на 
25 октомври 2015 г. 
 По точка 14: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Манолско конаре, община Марица, подписано и подадено 
от Галин Неделчев Дурев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, в 
качеството му на председател на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, 
заведено под № 16 на 19 септември 2015 г., в 10:05 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в Община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от 
кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от  ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на 
ПП„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка четиринадесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  
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РЕШЕНИЕ № 58: 
Регистрира ИВАНКА АТАНАСОВА БОРИСОВА с ЕГН *********** като кандидат 
за кмет на кметство Манолско конаре, община Марица,предложен ПП„БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  в изборите за общински съветници и за кметове на 
25 октомври 2015 г. 

 
По точка 15:  Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 

предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Ясно поле, община Марица, подписано и подадено от 
Галин Неделчев Дурев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, в 
качеството му на председател на ПП„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, 
заведено под № 17 на 19 септември 2015 г., в 10:05 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в Община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от 
кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от  ПП „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на Партия 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка петнадесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 59: 
Регистрира КАЛЯ ИВАНОВА ВИДЕВА, ЕГН *********** като кандидат за кмет на 
кметство Ясно поле, община Марица,предложен от ПП„БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  в изборите за общински съветници и за кметове на 
25 октомври 2015 г. 

По точка 16: Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в 
община Марица, предложена от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистриране на 
кандидатска листа за общински съветници в община Марица, състоящо се от 29 
/двадесет и девет/ кандидати, подписано и подадено от Галин Неделчев Дурев - 
упълномощен представител на Михаил Райков Миков, в качеството му на председател 
на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, заведено под № 2 на 19 
септември 2015 г., в 10:05 часа в регистъра на кандидатските листи за общински 
съветници в Община Марица при произвеждане на изборите за общински съветници и 
за кметове на 25 октомври 2015 г. 
  Към предложението са приложени: 
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1) заявление за съгласие по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от 
всеки кандидат , че е съгласен да бъде регистриран от  ПП„БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - 29 бр; 
2) декларации по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 29 бр.; 
3) декларации по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -29 бр.; 
4) пълномощно от Михаил Райков Миков, в качеството му на председател на ПП 
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ на Галин Неделчев Дурев – 
упълномощен представител за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка шестнадесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 60: 
РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
предложена от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ в изборите за 
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както следва: 
Николай Иванов Копринков  *********** 
Нонка Петрова Атанасова  *********** 
Виолета Стефанова Христодулова  *********** 
Лиляна Асенова Илиева  *********** 
Красимир Тошков Минков  *********** 
Владислава Илиева Казакова  *********** 
Богдан Рангелов Богданов  *********** 
Ваня Иванова Петкова  *********** 
Стойчо Бориславов Христозов  *********** 
Димитър Стоянов Спасов  *********** 
Росица Стоилова Джумерска  *********** 
Николай Рангелов Христев  *********** 
Кръстьо Николов Ливров  *********** 
Тинка Минкова Славчева  *********** 
Иванка Петрова Запрянова  *********** 
Румяна Стефанова Щеринска  *********** 
Рангел Стоилов Ватев  *********** 
Никола Иванов Дончев  *********** 
Илия Пенев Узунов  *********** 
Мария Александрова Аргирова  *********** 
Бранимир Йосифов Йосифов  *********** 
Николай Паисиев Вълков  *********** 
Антон Руменов Христов  *********** 
Владимир Венелинов Майсторов  *********** 
Стоил Атанасов Дачев  *********** 
Тодора Тодорова Станчева  *********** 
Георги Стоянов Жулев  *********** 
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Ангел Асенов Асенов  *********** 
Мустафа Рашидов Камбов  *********** 
 

По точка 17: Регистриране на кандидат за кмет на община Марица, предложен 
от от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за 
общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на община Марица, подписано от Гергана 
Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция заведено 
под № 2 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за кметове на 
община Марица при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 
25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от 
кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – 
ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка седемнадесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 61: 
Регистрира ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ с ЕГН ********* като кандидат за кмет 
на община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“   в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

По точка 18: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица , 
предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Бенковски, община Марица, подписано 
от Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 18 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от 
кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – 
ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
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3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка осемнадесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 62: 
Регистрира ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ с ЕГН **********  като кандидат за кмет на 
кметство Бенковски, община Марица,предложен  от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ 
– ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ в изборите за общински съветници и за кметове на 
25 октомври 2015 г. 

По точка 19: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, 
предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Войводиново, община Марица, 
подписано от Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на 
местната коалиция заведено под № 19 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра 
на кандидатите за кметове на кметства в община Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от 
кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – 
ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка деветнадесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 63: 
Регистрира ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН *********** като 
кандидат за кмет на кметство Войводиново, община Марица,предложен от МЕСТНА 
КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“   в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 20: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, 
предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 
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Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Войсил, община Марица, подписано от 
Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 20 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от 
кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – 
ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка двадесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 64: 
Регистрира НИКОЛАЙ СПАСОВ БОЖИКОВ, ЕГН ********** като кандидат за 
кмет на кметство Войсил, община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП 
ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“   в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 21: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Граф Игнатиево, община Марица, 
подписано от Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на 
местната коалиция заведено под № 21 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра 
на кандидатите за кметове на кметства в община Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 
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Пристъпи се към гласуване на решение по точка двадесет и първа.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 65: 
Регистрира НЕСТОР НИКОЛОВ ЧОЧЕВ, ЕГН ********** като кандидат за кмет на 
кметство Граф Игнатиево, община Марица, предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП 
ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“   в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 22: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 
  Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Динк, община Марица, подписано от 
Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 22 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка двадесет и втора.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 66: 
Регистрира ЙОСИФ ИЛИЕВ АСЕНОВ, ЕГН ********** като кандидат за кмет на 
кметство Динк, община Марица,предложен МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“   в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

По точка 23: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, 
предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Желязно, община Марица, подписано от 
Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 23 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
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Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка двадесет и трета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 67: 
Регистрира ГЕОРГИ ПАВЛОВ ИЛИНСКИ, ЕГН *********** като кандидат за кмет 
на кметство Желязно, община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ 
– ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“   в изборите за общински съветници и за кметове на 
25 октомври 2015 г. 

По точка 24: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, 
предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Калековец, община Марица, подписано 
от Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 24 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка двадесет и четвърта.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 68: 
Регистрира КОЛЮ ИВАНОВ МИЛАНОВ, ЕГН *********** като кандидат за кмет 
на кметство Калековец, община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП 
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ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“   в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 25: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, 
предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Костиево, община Марица, подписано от 
Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 25 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1)заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка двадесет и пета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 69: 
Регистрира СТОИЛ ЛИЧЕВ МИХАЙЛОВ, ЕГН *********** като кандидат за 

кмет на кметство Костиево, община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП 
ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“   в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

 
По точка 26: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 

предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Крислово, община Марица, подписано от 
Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 26 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
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2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка двадесет и шеста.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 70: 
Регистрира СТОЯНКА ИВАНОВА ЦАНКОВА, ЕГН ********** - кандидат за 

кмет на кметство Крислово, община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП 
ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

 
По точка 27: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, 

предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 
Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните книжа) 
от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Маноле, община Марица, подписано от 
Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 27 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка двадесет и седма.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 71: 
Регистрира ТАШО ПЕНКОВ ПЕНКОВ, ЕГН *********** като кандидат за 

кмет на кметство Маноле, община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП 
ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“   в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 
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По точка 28: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, 
предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Манолско конаре, община Марица, 
подписано от Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на 
местната коалиция заведено под № 48 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра 
на кандидатите за кметове на кметства в община Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка двадесет и осма.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 72: 
Регистрира ИВАН ЛИЧЕВ КУЗЕВ, ЕГН ********** като кандидат за кмет на 

кметство Манолско конаре, община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП 
ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“  в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

 
По точка 29: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 

предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Радиново, община Марица, подписано от 
Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 28 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
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3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка двадесет и девета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 73: 
Регистрира ТРАЙЧО ИВАНОВ КАРДАШЕВ, ЕГН ********** като кандидат 

за кмет на кметство Радиново, община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 
„ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“  в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

 
По точка 30: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, 

предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Рогош, община Марица, подписано от 
Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 29 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка тридесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 74: 
Регистрира ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА, ЕГН ********** -като 

кандидат за кмет на кметство Рогош, община Марица,предложен от МЕСТНА 
КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“   в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

 
По точка 31: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, 

предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
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изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Скутаре, община Марица, подписано от 
Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 30 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка тридесет и първа.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 75: 
Регистрира СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ, ЕГН ********** като кандидат за 

кмет на кметство Скутаре в община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП 
ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“   в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

 
По точка 32: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, 

предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Строево, община Марица, подписано от 
Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 31 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
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4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка тридесет и втора.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 76: 
Регистрира ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ДИНГИЛЕВА, ЕГН *********** – 

като кандидат за кмет на кметство Строево, община Марица,предложен от МЕСТНА 
КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“   в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

 
По точка 33: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица 

предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Трилистник, община Марица, подписано 
от Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 32 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка тридесет и трета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 77: 
Регистрира МИРЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ЕГН ********* като кандидат за кмет 

на кметство Трилистник в община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП 
ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“   в изборите за общински съветници и за 
кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

 
По точка 34: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 

предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 
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Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Труд, община Марица, подписано от 
Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 33 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове, на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка тридесет и четвърта.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 78: 
Регистрира СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАЙКОВ, ЕГН ********** като 

кандидат за кмет на кметство Труд, община Марица,предложен от МЕСТНА 
КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“   в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

 
По точка 35: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица 

предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в 
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 
,обл.Пловдив 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Царацово, община Марица, подписано от 
Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 34 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
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качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка тридесет и пета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 79: 
Регистрира ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ, ЕГН ********** като кандидат 

за кмет на кметство Царацово, община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 
„ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“   в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

 
По точка 36: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 

от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ от Общинска избирателна 
комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Ясно поле, община Марица, подписано 
от Гергана Трендафилова Трендафилова представител с решение на местната коалиция 
заведено под № 35 на 19 септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка тридесет и шеста.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 80: 
Регистрира ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ЕГН *********** като кандидат за 

кмет на кметство Ясно поле в община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 
„ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“  в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

 
По точка 37: Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в 

община Марица от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ от 
Общинска избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници 
и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за 
регистриране на кандидатска листа за общински съветници в община Марица, 
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състоящо се от 29 /двадесет и девет/ кандидати, подписано от Гергана Трендафилова 
Трендафилова представител с решение на местната коалиция заведено под № 3 на 19 
септември 2015 г., в 12:34 часа в регистъра на  кандидатските листи за общински 
съветници в община Марица при произвеждане на изборите за общински съветници и 
за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявления по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран от  МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ - 29 бр; 
2) декларации по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 29 бр.; 
3) декларации по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -29 бр.; 
4) Пълномощно от  Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и 
представляващ  ПП „ГЕРБ“ на Розалин Петков Петков и от Петя Ставрева Ставрева, в 
качеството й на председател на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ на Димитър Иванов 
Иванов за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка тридесет и седма.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 81: 
РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
предложена от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПП ГЕРБ – ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както следва: 
номер 
по ред 

ЕГН Собствено име Бащино име Фамилия 

1 *********** Димитър Иванов Иванов 
2 *********** Гергана Трендафилова Трендафилова 
3 *********** Росен Стоянов Димов 
4 *********** Стоян Илиев Куршумов 
5 *********** Мария Иванова Николова 
6 *********** Людмил Рангелов Козарски 
7 *********** Петър Ангелов Славков 
8 *********** Любомира Димитрова Ангелова 
9 *********** Георги Михайлов Разпопов 
10 *********** Христо Георгиев Атанасов 
11 *********** Петко Танчев Чочев 
12 *********** Петко Рангелов Костов 
13 *********** Зорница Стоименова Караджова 
14 *********** Васил Борисов Михайлов 
15 *********** Александър Георгиев Богданов 
16 *********** Димитър Личев Кузев 
17 *********** Йорданка Димитрова Христодорова 
18 *********** Олег Стоилов Михайлов 
19 *********** Иван Георгиев Цанков 
20 *********** Стоян Димитров Желязков 
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21 *********** Красимир Иванов Юриев 
22 *********** Димитър Георгиев Дингилев 
23 *********** Георги Тодоров Генчев 
24 *********** Николай Атанасов Стаматов 
25 *********** Тодор Николов Тодоров 
26 *********** Еньо Вангелов Енев 
27 *********** Румяна Тодорова Трифонова 
28 *********** Иван Василев Кочев 
29 *********** Катя Атанасова Атанасова 
 

По точка 38: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община 
Марица,предложен от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ 
за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Бенковски, община Марица, подписано 
Атанас Христозов Тинков преупълномощен от Николай Георгиев Недков от своя 
страна упълномощен от Георги Седефчов Първанов в качеството си на председател и 
представляващ ПП „АБВ“,  заведено под № 36 на 19 септември 2015 г., в 13:05 часа в 
регистъра на кандидатите за кметове на кметства в община Марица при произвеждане 
на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран  от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 
ВЪЗРАЖДАНЕ/ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно за Атанас Христозов Тинков преупълномощен от Николай Георгиев 
Недков от своя страна упълномощен от Георги Седефчов Първанов в качеството си на 
председател и представляващ ПП „АБВ“ за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка тридесет и осма.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 82: 
Регистрира КОСТАДИНКА МИЛАНОВА СТОИМЕНОВА, ЕГН *********** като 
кандидат за кмет на кметство Бенковски, община Марица,предложен от ПП 
„АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/   в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 39: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните книжа) 
от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Радиново, община Марица, подписано Атанас Христозов 
Тинков преупълномощен от Николай Георгиев Недков от своя страна упълномощен от 
Георги Седефчов Първанов в качеството си на председател и представляващ ПП 
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„АБВ“,  заведено под № 37 на 19 септември 2015 г., в 13:05 часа в регистъра на 
кандидатите за кметове на кметства в община Марица при произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран  от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 
ВЪЗРАЖДАНЕ/ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно за Атанас Христозов Тинков преупълномощен от Николай Георгиев 
Недков от своя страна упълномощен от Георги Седефчов Първанов в качеството си на 
председател и представляващ ПП „АБВ“ за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка тридесет и девета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 83: 
Регистрира ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА СТОЙЧЕВА, ЕГН ********** като кандидат 
за кмет на кметство Радиново, община Марица,предложен от ПП 
„АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/   в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 40: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Строево, община Марица, подписано 
Атанас Христозов Тинков преупълномощен от Николай Георгиев Недков от своя 
страна упълномощен от Георги Седефчов Първанов в качеството си на председател и 
представляващ ПП „АБВ“,  заведено под № 38 на 19 септември 2015 г., в 13:05 часа в 
регистъра на кандидатите за кметове на кметства в община Марица при произвеждане 
на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран  от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 
ВЪЗРАЖДАНЕ/ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно за Атанас Христозов Тинков преупълномощен от Николай Георгиев 
Недков от своя страна упълномощен от Георги Седефчов Първанов в качеството си на 
председател и представляващ ПП „АБВ“ за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка четиридесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 84: 
Регистрира ЯНКА СТОИЛОВА ЙОРДАНОВА, ЕГН ********** като кандидат за 
кмет на кметство Строево, община Марица,предложен от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА 
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ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/   в изборите за общински съветници и за кметове на 
25 октомври 2015 г. 

По точка 41: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Труд, община Марица, подписано 
Атанас Христозов Тинков преупълномощен от Николай Георгиев Недков от своя 
страна упълномощен от Георги Седефчов Първанов в качеството си на председател и 
представляващ ПП „АБВ“,  заведено под № 39 на 19 септември 2015 г., в 13:05 часа в 
регистъра на кандидатите за кметове на кметства в община Марица при произвеждане 
на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие от кандидат по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран  от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА 
ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно за Атанас Христозов Тинков преупълномощен от Николай Георгиев 
Недков от своя страна упълномощен от Георги Седефчов Първанов в качеството си на 
председател и представляващ ПП „АБВ“ за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка четиридесет и първа.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 85: 
Регистрира СВЕТЛОЗАР СТОЯНОВ ЛАЗАРОВ, ЕГН *********** като кандидат за 
кмет на кметство Труд, община Марица,предложен от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА 
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/   в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

По точка 42: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Калековец, община Марица, подписано 
Атанас Христозов Тинков преупълномощен от Николай Георгиев Недков от своя 
страна упълномощен от Георги Седефчов Първанов в качеството си на председател и 
представляващ ПП „АБВ“,  заведено под № 40 на 19 септември 2015 г., в 13:05 часа в 
регистъра на кандидатите за кметове на кметства в община Марица при произвеждане 
на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие от кандидат по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран  от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА 
ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
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3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно за Атанас Христозов Тинков преупълномощен от Николай Георгиев 
Недков от своя страна упълномощен от Георги Седефчов Първанов в качеството си на 
председател и представляващ ПП „АБВ“ за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка четиридесет и втора.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11  ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 86: 
Регистрира РАНГЕЛ КОСТАДИНОВ ТАНАКОВ, ЕГН *********** като кандидат за 
кмет на кметство Калековец, община Марица,предложен от ПП 
„АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/   в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 43: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Скутаре, община Марица, подписано 
Атанас Христозов Тинков преупълномощен от Николай Георгиев Недков от своя 
страна упълномощен от Георги Седефчов Първанов в качеството си на председател и 
представляващ ПП „АБВ“,  заведено под № 41 на 19 септември 2015 г., в 13:05 часа в 
регистъра на кандидатите за кметове на кметства в община Марица при произвеждане 
на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран  от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 
ВЪЗРАЖДАНЕ/ - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4) Пълномощно за Атанас Христозов Тинков преупълномощен от Николай Георгиев 
Недков от своя страна упълномощен от Георги Седефчов Първанов в качеството си на 
председател и представляващ ПП „АБВ“ за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка четиридесет и трета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 87: 
Регистрира ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЮРОВ, ЕГН *********** като кандидат за кмет 
на кметство Скутаре, община Марица от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 
ВЪЗРАЖДАНЕ/   в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 
г. 

По точка 44: Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в 
община Марица, предложенa от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 
ВЪЗРАЖДАНЕ/ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за 
регистриране на  кандидатска листа за общински съветници в община Марица, 
състоящо се от 13/тринадесет/ кандидата, подписано Атанас Христозов Тинков 
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преупълномощен от Николай Георгиев Недков от своя страна упълномощен от Георги 
Седефчов Първанов в качеството си на председател и представляващ ПП „АБВ“, 
 заведено под № 4 на 19 септември 2015 г., в 13:05 часа в регистъра на регистъра на 
кандидатските листи за общински съветници в община Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
  Към предложението са приложени: 
1) заявлениe по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран  от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 
ВЪЗРАЖДАНЕ/ - 13 бр; 
2) декларации по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 13 бр.; 
3) декларации по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -13 бр.; 
4) Пълномощно за Атанас Христозов Тинков преупълномощен от Николай Георгиев 
Недков от своя страна упълномощен от Георги Седефчов Първанов в качеството си на 
председател и представляващ ПП „АБВ“ за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка четиридесет и четвърта.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 88: 
РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
предложена от политическа Партия „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО 
ВЪЗРАЖДАНЕ/ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 
г., както следва: 
  
номер 
по ред 

ЕГН Собствено име Бащино име Фамилия 

1 *********** Атанас Христозов Тинков 
2 *********** Данаил Хараланов Данаилов 
3 *********** Виличка Димитрова Георгиева 
4 *********** Никола Георгиев Манчев 
5 *********** Костадинка Миланова Стоименова 
6 *********** Анета Петрова Тодорова 
7 *********** Любен Митков Славчев 
8 *********** Петко Фери Секулов 
9 *********** Ваня Божкова Златанова 
10 *********** Николай Генов Тодоров 
11 *********** Петя Динкова Щеринска 
12 *********** Даниела Благоева Залъмова 
13 *********** Йордан Стоилов Пондев 
  

По точка 45: Регистриране на кандидат за кмет на община Марица,предложен 
от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински съветници 
и за кметове на 25 октомври 2015 г. В община Марица 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“ за 
регистриране на кандидат за кмет община Марица, подписано от Георги Андонов 
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Какалов упълномощен представител на Красимир Дончев Каракачанов, в качеството му 
на председател на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и от 
Атанас Кръстев Христозов, упълномощен представител на Йордан Петров Величков 
представляващ „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“,  заведено под № 3 
на 19 септември 2015 г., в 16:20 часа в регистъра на кандидатите за кмет на община 
Марица при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран  от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА 
МАРИЦА“  - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4)  пълномощно № 81/03.09.2015г. от Красимир Дончев Каракачанов, с което 
упълномощава Карлос Арналдо Контрера и Ангел Чавдаров Джамбазки,заедно и 
поотделно ,които от своя страна са преупълномощили Георги Андонов Какалов  да 
представлява партията пред общинската избирателна комисия; пълномощно с № 75 от 
09.09.2015г. от Йордан Петров Величков, с което упълномощава Атанас Кръстев 
Христозовза община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка четиридесет и пета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 89: 
Регистрира ГЕОРГИ АНДОНОВ КАКАЛОВ, ЕГН ********** като кандидат за кмет 
на община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА 
МАРИЦА“  в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 46: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“ за 
регистриране на кандидат за кмет кметство Бенковски, община Марица, подписано от 
Георги Андонов Какалов упълномощен представител на Красимир Дончев 
Каракачанов, в качеството му на председател на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и от Атанас Кръстев Христозов, упълномощен 
представител на Йордан Петров Величков представляващ „СЪЮЗ НА 
ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“,  заведено под № 42 на 19 септември 2015 г., в 
16:20 часа в регистъра на кандидатите за кмет кметство, община Марица при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран  от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА 
МАРИЦА“  - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
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4)  пълномощно № 81/03.09.2015г. от Красимир Дончев Каракачанов, с което 
упълномощава Карлос Арналдо Контрера и Ангел Чавдаров Джамбазки,заедно и 
поотделно ,които от своя страна са преупълномощили Георги Андонов Какалов  да 
представлява партията пред общинската избирателна комисия; пълномощно с № 75 от 
09.09.2015г. от Йордан Петров Величков, с което упълномощава Атанас Кръстев 
Христозовза община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка четиридесет и шеста.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 90: 
Регистрира ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ КOНАРСКИ, ЕГН *********** като кандидат 
за кмет на кметство Бенковски в община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 
„ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“  в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 47: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“ за 
регистриране на кандидат за кмет кметство Крислово, община Марица, подписано от 
Георги Андонов Какалов упълномощен представител на Красимир Дончев 
Каракачанов, в качеството му на председател на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и от Атанас Кръстев Христозов, упълномощен 
представител на Йордан Петров Величков представляващ „СЪЮЗ НА 
ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“,  заведено под № 43 на 19 септември 2015 г., в 
16:20 часа в регистъра на кандидатите за кмет кметство, община Марица при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран  от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА 
МАРИЦА“  - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4)  пълномощно № 81/03.09.2015г. от Красимир Дончев Каракачанов, с което 
упълномощава Карлос Арналдо Контрера и Ангел Чавдаров Джамбазки,заедно и 
поотделно ,които от своя страна са преупълномощили Георги Андонов Какалов  да 
представлява партията пред общинската избирателна комисия; пълномощно с № 75 от 
09.09.2015г. от Йордан Петров Величков, с което упълномощава Атанас Кръстев 
Христозовза община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка четиридесет и седма.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 91: 
Регистрира МАРИН СТАНОЕВ ДИНЧЕВ, ЕГН *********** като кандидат за кмет 
на кметство Крислово в община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 
„ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“  в изборите за общински съветници и за 
кметове, на 25 октомври 2015 г. 
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По точка 48: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“ за 
регистриране на кандидат за кмет кметство Желязно, община Марица, подписано от 
Георги Андонов Какалов упълномощен представител на Красимир Дончев 
Каракачанов, в качеството му на председател на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и от Атанас Кръстев Христозов, упълномощен 
представител на Йордан Петров Величков представляващ „СЪЮЗ НА 
ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“,  заведено под № 44 на 19 септември 2015 г., в 
16:20 часа в регистъра на кандидатите за кмет кметство, община Марица при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран  от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА 
МАРИЦА“  - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4)  пълномощно № 81/03.09.2015г. от Красимир Дончев Каракачанов, с което 
упълномощава Карлос Арналдо Контрера и Ангел Чавдаров Джамбазки,заедно и 
поотделно ,които от своя страна са преупълномощили Георги Андонов Какалов  да 
представлява партията пред общинската избирателна комисия; пълномощно с № 75 от 
09.09.2015г. от Йордан Петров Величков, с което упълномощава Атанас Кръстев 
Христозовза община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка четиридесет и осма.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 92: 
Регистрира ЦВЕТАН АТАНАСОВ МАЛЕХУНОВ, ЕГН ************ като кандидат 
за кмет на кметство Желязно, община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 
„ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“  в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 49: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“ за 
регистриране на кандидат за кмет кметство Войводиново, община Марица, подписано 
от Георги Андонов Какалов упълномощен представител на Красимир Дончев 
Каракачанов, в качеството му на председател на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и от Атанас Кръстев Христозов, упълномощен 
представител на Йордан Петров Величков представляващ „СЪЮЗ НА 
ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“,  заведено под № 45 на 19 септември 2015 г., в 
16:20 часа в регистъра на кандидатите за кмет кметство, община Марица при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
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1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран  от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА 
МАРИЦА“  - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4)  пълномощно № 81/03.09.2015г. от Красимир Дончев Каракачанов, с което 
упълномощава Карлос Арналдо Контрера и Ангел Чавдаров Джамбазки,заедно и 
поотделно ,които от своя страна са преупълномощили Георги Андонов Какалов  да 
представлява партията пред общинската избирателна комисия; пълномощно с № 75 от 
09.09.2015г. от Йордан Петров Величков, с което упълномощава Атанас Кръстев 
Христозовза община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка четиридесет и девета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 93: 
Регистрира АТАНАС КРЪСТЕВ ХРИСТОЗОВ, ЕГН *********** като кандидат за 
кмет на кметство Войводиново в община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 
„ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“  в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 50: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, 
предложен от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“ за 
регистриране на кандидат за кмет кметство Рогош, община Марица, подписано от 
Георги Андонов Какалов упълномощен представител на Красимир Дончев 
Каракачанов, в качеството му на председател на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и от Атанас Кръстев Христозов, упълномощен 
представител на Йордан Петров Величков представляващ „СЪЮЗ НА 
ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“,  заведено под № 46 на 19 септември 2015 г., в 
16:20 часа в регистъра на кандидатите за кмет кметство, община Марица при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление за съгласие от кандидат по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран  от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 
„ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“  - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4)  пълномощно № 81/03.09.2015г. от Красимир Дончев Каракачанов, с което 
упълномощава Карлос Арналдо Контрера и Ангел Чавдаров Джамбазки, заедно и 
поотделно ,които от своя страна са преупълномощили Георги Андонов Какалов  да 
представлява партията пред общинската избирателна комисия; пълномощно с № 75 от 
09.09.2015г. от Йордан Петров Величков, с което упълномощава Атанас Кръстев 
Христозовза община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка петдесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
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С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  
РЕШЕНИЕ № 94: 

Регистрира ПЕТЪР ИЛИЙЧОВ КАРАПАЧОВ, ЕГН ********** като кандидат за 
кмет на кметство Рогош, община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 
„ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“  в изборите за общински съветници и за 
кметове, на 25 октомври 2015 г. 

По точка 51: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, 
предложен от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“ за 
регистриране на кандидат за кмет кметство Граф Игнатиево, община Марица, 
подписано от Георги Андонов Какалов упълномощен представител на Красимир 
Дончев Каракачанов, в качеството му на председател на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и от Атанас Кръстев Христозов, упълномощен 
представител на Йордан Петров Величков представляващ „СЪЮЗ НА 
ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“,  заведено под № 47 на 19 септември 2015 г., в 
16:20 часа в регистъра на кандидатите за кмет кметство, община Марица при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявление по образец (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) от кандидата, че е 
съгласен да бъде регистриран  от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА 
МАРИЦА“  - 1 бр; 
2) декларация по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 1 бр.; 
3) декларация по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -1 бр.; 
4)  пълномощно № 81/03.09.2015г. от Красимир Дончев Каракачанов, с което 
упълномощава Карлос Арналдо Контрера и Ангел Чавдаров Джамбазки,заедно и 
поотделно ,които от своя страна са преупълномощили Георги Андонов Какалов  да 
представлява партията пред общинската избирателна комисия; пълномощно с № 75 от 
09.09.2015г. от Йордан Петров Величков, с което упълномощава Атанас Кръстев 
Христозовза община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка петдесет и първа.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 95: 
Регистрира ИВАН СТОИЛОВ ТИНКОВ, ЕГН *********** като кандидат за кмет на 
кметство Граф Игнатиево, община Марица,предложен от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ 
„ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“  в изборите за общински съветници и за 
кметове, на 25 октомври 2015 г. 

По точка 52: Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в 
община Марица, предложенa от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“ за 
регистриране на кандидатска листа за общински съветници в община Марица, 
състоящо се от  10 /десет/ кандидата, подписано от Георги Андонов Какалов 
упълномощен представител на Красимир Дончев Каракачанов, в качеството му на 
председател на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и от Атанас 

http://www.cik.bg/f/r523
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Кръстев Христозов, упълномощен представител на Йордан Петров Величков 
представляващ „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“,  заведено под № 5 
на 19 септември 2015 г., в 16:20 часа в регистъра на кандидатите за кмет кметство, 
община Марица при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 
25 октомври 2015 г. 
Към предложението са приложени: 
1) заявления за съгласие от кандидатите по образец (Приложение № 62-МИ от 
изборните книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран  от МЕСТНА 
КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“  - 10 бр; 
2) декларации по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 10 бр.; 
3) декларации по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата, че 
отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -10 бр.; 
4)  пълномощно № 81/03.09.2015г. от Красимир Дончев Каракачанов, с което 
упълномощава Карлос Арналдо Контрера и Ангел Чавдаров Джамбазки,заедно и 
поотделно ,които от своя страна са преупълномощили Георги Андонов Какалов  да 
представлява партията пред общинската избирателна комисия; пълномощно с № 75 от 
09.09.2015г. от Йордан Петров Величков, с което упълномощава Атанас Кръстев 
Христозовза община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка петдесет и втора.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 96: 
РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
предложена от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА МАРИЦА“ в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както следва: 
  
номер 
по ред 

ЕГН Собствено име Бащино име Фамилия 

1 *********** Георги Андонов Какалов 
2 *********** Атанас Кръстев Христозов 
3 *********** Фарид Джамал Абдо 
4 *********** Видол Методиев Попов 
5 *********** Димитър Петков Кандров 
6 *********** Петър Илийчов Карапачов 
7 *********** Александър Юлиянов Александров 
8 *********** Иван Стоилов Тинков 
9 *********** Иван Йорданов Пенчев 
10 *********** Иван Петров Маринов 
  

По точка 53: Процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на 
партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в 
бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
На основание чл. 87, ал. 1, т. 10 и чл. 423, ал. 1 и 2 от ИК, Общинска избирателна 
комисия Марица поставя на разглеждане следната процедура:   
Общи правила 

1. Общинска избирателна комисия Марица провежда жребий за определяне на 
поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите 
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кандидати в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25 
октомври 2015 г. 

2. Жребият е общ за всички видове избори - за общински съветници, за кмет на 
община и за кмет на кметство. 

3. В жребия участват партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните 
комитети, регистрирали в ОИК поне един кандидат. 

4. Изтегленият от ОИК при общия жребий номер важи за всички видове местни 
избори на територията на общината (Кмет на Община, Кмет на кметство и 
общински съветници). Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота 
на избирателя, отпечатано в бюлетината за общински съветници/кмет на 
община/кмет на кметство срещу наименованието на избраната при жребия 
партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат. 

5. При идентичност на партиите, коалициите (включително местните коалиции) 
или инициативните комитети, регистрирали кандидати за общински съветници 
или за кметове в ОИК, същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид 
избори, за който са регистрирали кандидати на територията на общината. 

Под „идентичност" се разбира еднаквост при изписване на наименованието на партията 
или на наименованието и на състава на коалицията на територията на общината. 
Процедура 

1. Жребият се води от председателя на ОИК. При негово отсъствие той се замества 
от заместник-председател или от секретаря на комисията. 

8. В първата кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които 
съдържа името на присъстващ член от ОИК и без плик с името на водещия 
процедурата по жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК". 

1. Във втората кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които 
съдържа пълното или съкратено наименование на партия, коалиция, местна 
коалиция, регистрирали кандидат/и в ОИК или независим кандидат, независимо 
от вида избор (за общински съветници, за кмет на община, за кметове на 
кметства) и без да се повтаря. Наименованието на партията, коалицията, 
местната коалиция или независимия кандидат се записва така, както е посочено 
в заявлението й за регистрация. Кутията се обозначава с надпис „ПАРТИИ, 
МЕСТНИ КОАЛИЦИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ". 

2. В третата кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които 
съдържа пореден номер. Броят на пликовете в тази кутия е равен на броя на 
пликовете от втората кутия. Кутията с поредни номера се обозначава с надпис 
„НОМЕРА". 

3. Председателят на ОИК изтегля два плика от първата кутия и обявява имената на 
членовете на ОИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората и към 
теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на 
ОИК двата плика се връщат в първата кутия. 

4. Първият определен чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис 
„ПАРТИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ 
КАНДИДАТИ" плик, съдържащ наименованието на регистрираната в ОИК 
партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет. Вторият, 
определен чрез жребия член на ОИК, изтегля от третата кутия с надпис 
„НОМЕРА" плик, съдържащ номер, под който партията, местната коалиция или 
коалицията ще бъде обозначен в бюлетината. 

5. Процедурата по т. 11 и 12 се повтаря до изчерпване на пликовете във втората и в 
третата кутия. 

Резултат от жребия и обявяване 
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1. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК, което се обявява 
по реда на чл. 87, ал. 2 от ИК. 

2. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват 
представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните 
комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и представители на средствата за 
масово осведомяване. 

1. Тегленето на жребия ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 15:00ч. в 
заседателната зала на Община Марица на бул. “Марица“ № 57а. 
Пристъпи се към гласуване на решение по точка петдесет и трета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 97: 
Одобрява посочената по-горе процедура. 
 
По точка 54: Утвърждаване на единна номерация на издаваните от ОИК – 

Марица удостоверения за регистрация на кандидати за кмет на община, кмет на 
кметство и общински съветници за участие в изборите за общински съветници и 
кметове на 25.10.2015 г 

Общинска избирателна комисия - Марица като взе предвид, че на 
регистрираните кандидати следва да бъдат издавани удостоверения, на основание чл. 
87, ал. 1, т. 1 и т. 14 от ИК, Общинска избирателна комисия – Марица, предлага да 
издава Удостоверения на регистрираните кандидати за кмет на община, кмет на 
кметство и общински съветници, които имат единна последователна номерация от 
номер 1. 
Датата на удостоверението е датата на регистрацията на съответния кандидат за кмет 
на община, кмет на кметство и общински съветници. 

 Пристъпи се към гласуване на решение по точка петдесет и четвърта.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 98: 
Утвърждава посочената по-горе единна номерация. 

 
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 

 
    

 


