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П Р О Т О К О Л  № 8 

     Днес, 22.09.2015 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 кметство в община Марица от ПП 

„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ от Общинска 
избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

2. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ от Общинска 
избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

3. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ от Общинска 
избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

4. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ от Общинска 
избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

5. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ от Общинска 
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избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

6. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ от Общинска 
избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

7. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ от Общинска 
избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

8. Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица 
от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ от Общинска 
избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

9. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ от Общинска избирателна комисия 
Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

10. Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица 
от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ от Общинска избирателна 
комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

11. Регистриране на кандидат за кмет на община Марица от ПП „НАЦИОНАЛЕН 
ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ от Общинска избирателна комисия 
Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

12. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ от Общинска 
избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

13. Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица 
от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ от Общинска избирателна комисия Марица за участие 
в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

14. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“ от Общинска избирателна комисия Марица за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

15. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“ от Общинска избирателна комисия Марица за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

16. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“ от Общинска избирателна комисия Марица за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

17. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“ от Общинска избирателна комисия Марица за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

18. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“ от Общинска избирателна комисия Марица за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
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19. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“ от Общинска избирателна комисия Марица за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

20. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“ от Общинска избирателна комисия Марица за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

21. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“ от Общинска избирателна комисия Марица за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

22. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“ от Общинска избирателна комисия Марица за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

23. Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица 
от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ от Общинска 
избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

24. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от МЕСТНА 
КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ от Общинска избирателна комисия 
Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

25. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от МЕСТНА 
КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ от Общинска избирателна комисия 
Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

26. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от МЕСТНА 
КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ от Общинска избирателна комисия 
Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

27. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от МЕСТНА 
КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ от Общинска избирателна комисия 
Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

28. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от МЕСТНА 
КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ от Общинска избирателна комисия 
Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

29. Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица 
от ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ от Общинска избирателна 
комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

30. Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица 
от ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ от Общинска избирателна 
комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

31. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП 
„ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ от Общинска избирателна 
комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 
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32. Регистриране на кандидат за кмет на община Марица от ПП „ПОЛИТИЧЕСКО 
ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

33. Регистриране на кандидат за кмет на община Марица от ПП „БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

34. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от ПП 
„БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ от Общинска избирателна 
комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

35. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от ПП 
„БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ от Общинска избирателна 
комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

36.  Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от ПП 
„БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ 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 ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ от Общинска избирателна комисия Марица 
за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

38. Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица 
от Коалиция от партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ от Общинска избирателна комисия 
Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

39. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от Коалиция от 
партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

40. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от Коалиция от 
партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

41. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от Коалиция от 
партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

42. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от Коалиция от 
партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

43. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от Коалиция от 
партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

44. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от Коалиция от 
партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

45. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от Коалиция от 
партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

46. Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица 
от ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ“ от Общинска 
избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 
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47. Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица 
от ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

48. Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица 
от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ от Общинска избирателна комисия Марица 
за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

49. Регистриране на кандидат за кмет на община Марица от КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

50. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

51. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

52. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

53. Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

54. Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица 
от ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ от Общинска избирателна 
комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

55. Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица 
от ПП „АТАКА“ от Общинска избирателна комисия Марица за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

56. Регистриране на независим кандидат за общински съветник в община Марица от 
Общинска избирателна комисия Марица при произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

57. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица инициативен 
комитет от Общинска избирателна комисия Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

58. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица инициативен 
комитет от Общинска избирателна комисия Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

59. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица инициативен 
комитет от Общинска избирателна комисия Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

60. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица инициативен 
комитет от Общинска избирателна комисия Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

61. Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица инициативен 
комитет от Общинска избирателна комисия Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

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

РЕШЕНИЕ: 
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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 кметство в община Марица от ПП 
„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Скутаре, община Марица, подписано от 
Анастас Рангелов Димитров упълномощен представител на Валери Симеонов 
Симеонов, в качеството му на председател на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ заведено под № 51 на 21 септември 2015 г., в 10:55 часа 
в регистъра на кандидатите за кмет на 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН 
ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“   - 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 Валери Симеонов Симеонов в полза на Анастас Рангелов 
Димитров 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 № 99: 
Регистрира НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ МАТАКОВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет 
на кметство Скутаре, община Марица от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ 
НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

По точка 2 - Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от 
ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Граф Игнатиево, община Марица, 
подписано от Анастас Рангелов Димитров упълномощен представител на Валери 
Симеонов Симеонов, в качеството му на председател на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ 
ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ заведено под № 52 на 21 септември 2015 г., в 10:55 
часа в регистъра на кандидатите за кмет на 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН 
ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“   - 1 бр; 

http://www.cik.bg/f/r523
http://www.cik.bg/f/r525
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r523
http://www.cik.bg/f/r525
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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 Валери Симеонов Симеонов на Анастас Рангелов Димитров 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 № 100: 
Регистрира СТОЯН ДИМИТРОВ ГЕНОВ, ЕГН ********** - кандидат за кмет на 
кметство Граф Игнатиево, община Марица от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 3: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от 
ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Рогош, община Марица, подписано от 
Анастас Рангелов Димитров упълномощен представител на Валери Симеонов 
Симеонов, в качеството му на председател на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ заведено под № 53 на 21 септември 2015 г., в 10:55 часа 
в регистъра на кандидатите за кмет на 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН 
ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“   - 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 Валери Симеонов Симеонов на Анастас Рангелов Димитров 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 № 101: 
Регистрира АНТОАНЕТА ВИДОЛОВА ЧАКЪРОВА, ЕГН ********** - кандидат за 
кмет на кметство Рогош, община Марица от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 4: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от 
ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за 

http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r523
http://www.cik.bg/f/r525
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r523
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регистриране на кандидат за кмет на кметство Войводиново, община Марица, 
подписано от Анастас Рангелов Димитров упълномощен представител на Валери 
Симеонов Симеонов, в качеството му на председател на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ 
ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ заведено под № 54 на 21 септември 2015 г., в 10:55 
часа в регистъра на кандидатите за кмет на 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН 
ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“   - 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 Валери Симеонов Симеонов в полза на Анастас Рангелов 
Димитров 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 № 102: 
Регистрира БИСЕРКА ВЕЛИКОВА НАЧЕВА, ЕГН *********** - кандидат за кмет 
на кметство Войводиново, община Марица от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 5: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от 
ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Строево, община Марица, подписано от 
Анастас Рангелов Димитров упълномощен представител на Валери Симеонов 
Симеонов, в качеството му на председател на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ заведено под № 55 на 21 септември 2015 г., в 10:55 часа 
в регистъра на кандидатите за кмет на 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН 
ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“   - 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 Валери Симеонов Симеонов на Анастас Рангелов Димитров 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 № 103: 

http://www.cik.bg/f/r525
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r523
http://www.cik.bg/f/r525
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r526
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Регистрира ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОКОВ, ЕГН ************ - кандидат за кмет на 
кметство Строево, община Марица от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ 
НА БЪЛГАРИЯ“ 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 от 
ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Труд, община Марица, подписано от 
Анастас Рангелов Димитров упълномощен представител на Валери Симеонов 
Симеонов, в качеството му на председател на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ заведено под № 56 на 21 септември 2015 г., в 10:55 часа 
в регистъра на кандидатите за кмет на 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН 
ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“   - 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 Валери Симеонов Симеонов на Анастас Рангелов Димитров 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 № 104: 
Регистрира АТАНАСКА СЛАВЧЕВА ДИАМАНДИЕВА, ЕГН *********** - 
кандидат за кмет на кметство Труд, община Марица от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ 
ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 от 
ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Ясно поле, община Марица, подписано 
от Анастас Рангелов Димитров упълномощен представител на Валери Симеонов 
Симеонов, в качеството му на председател на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ заведено под № 57 на 21 септември 2015 г., в 10:55 часа 
в регистъра на кандидатите за кмет на 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН 
ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“   - 1 бр; 

http://www.cik.bg/f/r523
http://www.cik.bg/f/r525
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r523
http://www.cik.bg/f/r525


 10 

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 Валери Симеонов Симеонов в полза на Анастас Рангелов 
Димитров 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 № 105: 
Регистрира КОЛЮ НЕДЕЛЕВ ФРЪКОВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет на 
кметство Ясно поле, община Марица от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ 
НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

По точка 8: Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в 
община Марица от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за 
регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
състоящо се от  14 /четиринадесет/ кандидата, подписано от Анастас Рангелов 
Димитров упълномощен представител на Валери Симеонов Симеонов, в качеството му 
на председател на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 
заведено под № 6 на 21 септември 2015 г., в 10:55 часа в регистъра на кандидатската 
листа 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 за съгласие от кандидатите по образец (Приложение № 62-МИ от 
изборните книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран  от ПП 
„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“   - 14 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 - 14 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 -14 бр.; 
4)   Пълномощно от Валери Симеонов Симеонов в полза на Анастас Рангелов 
Димитров 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 № 106: 
РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
издигната от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“  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 *********** Анастас Рангелов Димитров 
2 *********** Радослав Сергеев Кошински 

http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r523
http://www.cik.bg/f/r525
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r526
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3 *********** Николай Василев Матаков 
4 *********** Георги Иванов Донков 
5 *********** Стефка Атанасова Иванова 
6 *********** Магдалена Костадинова Андонова 
7 *********** Тодор Илиев Христозов 
8 *********** Стоян Димитров Генов 
9 *********** Божидар Георгиев Данов 
10 *********** Антоанета Видолова Чакърова 
11 *********** Колю Неделев Фръков 
12 *********** Бисерка Великова Начева 
13 *********** Мария Стоянова Рангелова 
14 *********** Геро Атанасов Тосев 
  

По точка 9: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от 
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 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 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистриране на кандидат за 
кмет на кметство Рогош, община Марица, подписано от Димчо Иванов Данков, 
преупълномощен от Юксел Руфат Расим, упълномощен представител на Лютви Ахмед 
Местан, в качеството му на председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ“ заведено под № 58 на 21 септември 2015 г., в 12:35 часа в регистъра на 
кандидатите за кмет на 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 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ПРАВА И СВОБОДИ“ - 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 на Димчо Иванов Данков, преупълномощен от Юксел Руфат Расим, 
упълномощен представител на Лютви Ахмед Местан, в качеството му на председател 
на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 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 № 107: 
Регистрира РАНГЕЛ САШЕВ САШЕВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет на 
кметство Рогош, община Марица от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 10: Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в 
община Марица от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ от Общинска 
избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за 
кметове на 25 октомври 2015 г. 

http://www.cik.bg/f/r523
http://www.cik.bg/f/r525
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r526
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Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистриране на 
кандидатската листа за общински съветници в община Марица, състояща се от 12 
/дванадесет/ кандидата, подписано от Димчо Иванов Данков, преупълномощен от 
Юксел Руфат Расим, упълномощен представител на Лютви Ахмед Местан, в качеството 
му на председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ заведено под № 7 на 
21 септември 2015 г., в 12:35 часа в регистъра на кандидатите 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 за съгласие от кандидатите по образец (Приложение № 62-МИ от 
изборните книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран  от ПП 
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 12 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 - 12 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 -12 бр.; 
4) Пълномощно на Димчо Иванов Данков, преупълномощен от Юксел Руфат Расим, 
упълномощен представител на Лютви Ахмед Местан, в качеството му на председател 
на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 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 № 108: 
РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 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 *********** Димчо Иванов Данков 
2 *********** Албена Величкова Миланова 
3 *********** Александър  Богданов Асенов 
4 *********** Костадин  Владимиров Огнянов 
5 *********** Рангел Сашев Сашев 
6 *********** Румен Филипов Иванов 
7 *********** Златко Ангелов Митков 
8 *********** Ивайло Радков Христев 
9 *********** Рангел Танев Ташев 
10 *********** Десислав  Антонов Караасенов 
11 *********** Янко  Славчев Щерев 
12 *********** Тончо  Славчев  Иванов 
 

По точка 11: Регистриране на кандидат за кмет на община Марица от ПП 
„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ от Общинска избирателна 
комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

http://www.cik.bg/f/r523
http://www.cik.bg/f/r525
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r526
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Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за 
регистриране на кандидат за кмет община Марица, подписано от Анастас Рангелов 
Димитров упълномощен представител на Валери Симеонов Симеонов, в качеството му 
на председател на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 
заведено под № 4 на 21 септември 2015 г., в 10:55 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 за съгласие от кандидат по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран  от ПП „НАЦИОНАЛЕН 
ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“   - 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 Валери Симеонов Симеонов в полза на Анастас Рангелов 
Димитров 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 № 109: 
Регистрира АНАСТАС РАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ, ЕГН ************ - кандидат за 
кмет на община Марица от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ“ за участие 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 
от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за 
регистриране на кандидат за кмет на кметство Царацово, община Марица, подписано от 
Анастас Рангелов Димитров упълномощен представител на Валери Симеонов 
Симеонов, в качеството му на председател на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ заведено под № 50 на 21 септември 2015 г., в 10:55 часа 
в регистъра на кандидатите за кмет на 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 ПП „НАЦИОНАЛЕН 
ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ - 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 Валери Симеонов Симеонов в полза на Анастас Рангелов 
Димитров за община Марица. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка дванадесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 

http://www.cik.bg/f/r523
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С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  
РЕШЕНИЕ № 110: 

Регистрира ГЕРО АТАНАСОВ ТОСЕВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет на 
кметство Царацово, община Марица от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ 
НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

По точка 13: Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в 
община Марица от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за регистриране на кандидатската листа за общински 
съветници в община Марица, състояща се от 19 /деветнадесет/ кандидата, подписано от 
Борис Николов Николов, упълномощен представител на Росица Йовчева Кабзева-
Дикина, в качеството й на председател на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“, заведено под № 8 на 
21 септември 2015 г., в 14:35 часа в регистъра на кандидатите 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 за съгласие от кандидатите по образец (Приложение № 62-МИ от 
изборните книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от ПП „НОВОТО 
ВРЕМЕ“ - 19 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 - 19 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 -19 бр.; 
4) Пълномощно в полза на Борис Николов Николов, упълномощен представител на 
Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП „НОВОТО 
ВРЕМЕ“ 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 № 111: 
РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
издигната от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 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 *********** Гергана Спасова Титюкова 
2 *********** Илия Найденов Тосков 
3 *********** Костадин  Димитров Танев 
4 *********** Галя Димитрова Начева-Юрукова 
5 *********** Десислава Георгиева Танчева 
6 *********** Стоян Георгиев Николов 
7 *********** Анна Найденова Кръстева 
8 *********** Елена Атанасова Вълкова 
9 *********** Таня Кънева Бухова 
10 *********** Красимира Колева Пушкова-

Филева 
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11 *********** Румяна Андонова Дашева 
12 *********** Васил Стойнов Дечев 
13 *********** Стоян Васков Герчев 
14 *********** Елена Илиева Пенчева 
15 *********** Тодор Петков Иванов 
16 *********** Рангел Иванов Христозов 
17 *********** Здравко Петков Митев 
18 *********** Георги Иванов Кандров 
19 *********** Валентина Лазарова Сапова 
  

По точка 14: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Бенковски, община Марица, подписано от Борис Николов Николов, упълномощен 
представител на Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“, заведено под № 59 на 21 септември 2015 г., в 14:35 часа в 
регистъра на кандидатите за кмет на 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ - 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 в полза на Борис Николов Николов, упълномощен представител на 
Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП „НОВОТО 
ВРЕМЕ“ 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  

РЕШЕНИЕ № 112: 
Регистрира ИВАНКА АТАНАСОВА ПАЧЕВА, ЕГН ************ - кандидат за кмет 
на кметство Бенковски, община Марица от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие 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 
от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Маноле, община Марица, подписано от Борис Николов Николов, упълномощен 
представител на Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“, заведено под № 60 на 21 септември 2015 г., в 14:35 часа в 
регистъра на кандидатите за кмет на кметство, 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 за съгласие от кандидат по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран  от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ - 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 в полза на Борис Николов Николов, упълномощен представител на 
Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП „НОВОТО 
ВРЕМЕ“ 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 № 113: 
Регистрира ПЕТЬО ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет на 
кметство Маноле, община Марица от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие в изборите за 
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 16: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Войсил, община Марица, подписано от Борис Николов Николов, упълномощен 
представител на Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“, заведено под № 61 на 21 септември 2015 г., в 14:35 часа в 
регистъра на кандидатите за кмет на 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ - 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 в полза на Борис Николов Николов, упълномощен представител на 
Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП „НОВОТО 
ВРЕМЕ“ 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 № 114: 
Регистрира ИВАНКА КИРИЛОВА МИЧЕВА, ЕГН ************ - кандидат за кмет 
на кметство Войсил, община Марица от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие в изборите 
за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 17: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ от Общинска избирателна комисия Марица за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
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Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Крислово, община Марица, подписано от Борис Николов Николов, упълномощен 
представител на Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“, заведено под № 62 на 21 септември 2015 г., в 14:35 часа в 
регистъра на кандидатите за кмет на 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ - 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 в полза на Борис Николов Николов, упълномощен представител на 
Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП „НОВОТО 
ВРЕМЕ“ 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 № 115: 
Регистрира ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАНДРОВ, ЕГН ************ - кандидат за кмет 
на кметство Крислово, община Марица от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие 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 
от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Желязно, община Марица, подписано от Борис Николов Николов, упълномощен 
представител на Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“, заведено под № 63 на 21 септември 2015 г., в 14:35 часа в 
регистъра на кандидатите за кмет на 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ - 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 в полза на Борис Николов Николов, упълномощен представител на 
Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП „НОВОТО 
ВРЕМЕ“ 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 № 116: 
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Регистрира ЕЛЕНА ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА, ЕГН *********** - кандидат за кмет на 
кметство Желязно, община Марица от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие в изборите за 
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 19: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Войводиново, община Марица, подписано от Борис Николов Николов, упълномощен 
представител на Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“, заведено под № 64 на 21 септември 2015 г., в 14:35 часа в 
регистъра на кандидатите за кмет на 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ - 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 в полза на Борис Николов Николов, упълномощен представител на 
Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП „НОВОТО 
ВРЕМЕ“ 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 № 117: 
Регистрира НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН *********** - кандидат за 
кмет на кметство Войводиново, община Марица от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие 
в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 20: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Калековец, община Марица, подписано от Борис Николов Николов, упълномощен 
представител на Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“, заведено под № 65 на 21 септември 2015 г., в 14:35 часа в 
регистъра на кандидатите за кмет на 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ - 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 в полза на Борис Николов Николов, упълномощен представител на 
Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП „НОВОТО 
ВРЕМЕ“ 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 № 118: 
Регистрира КОСТАДИН РУМЕНОВ ХАДЖИЙСКИ, ЕГН ************ - кандидат 
за кмет на кметство Калековец, община Марица от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие 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 
от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Рогош, община Марица, подписано от Борис Николов Николов, упълномощен 
представител на Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“, заведено под № 66 на 21 септември 2015 г., в 14:35 часа в 
регистъра на кандидатите за кмет на 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ - 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 в полза на Борис Николов Николов, упълномощен представител на 
Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП „НОВОТО 
ВРЕМЕ“ за Община Марица. 

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 № 119: 
Регистрира АНА ВАСИЛЕВА ИТОВА, ЕГН ************ - кандидат за кмет на 
кметство Рогош, община Марица от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие 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 
от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ 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 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Ясно поле, община Марица, подписано от Борис Николов Николов, упълномощен 
представител на Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП 
„НОВОТО ВРЕМЕ“, заведено под № 67 на 21 септември 2015 г., в 14:35 часа в 
регистъра на кандидатите за кмет на 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 за съгласие от кандидат по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран  от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ - 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 в полза на Борис Николов Николов, упълномощен представител на 
Росица Йовчева Кабзева-Дикина, в качеството й на председател на ПП „НОВОТО 
ВРЕМЕ“ 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 № 120: 
Регистрира РАНГЕЛ ИВАНОВ ХРИСТОЗОВ, ЕГН ************ - кандидат за кмет 
на кметство Ясно поле, община Марица от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 23: Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в 
община Марица от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ 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 „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ за регистриране на 
кандидатската листа за общински съветници в община Марица, състояща се от 10 
/десет/ кандидата, подписано от Елена Кузова Семерджиева, в качеството й на 
представляващ местната коалиция „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“, заведено под № 9 
на 21 септември 2015 г., в 15:40 часа в регистъра на кандидатите 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 за съгласие от кандидатите по образец (Приложение № 62-МИ от 
изборните книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от МЕСТНА 
КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА 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) Копие на Решение от 11.09.2015г. за създаване на Местна коалиция „НЕЗАВИСИМИ 
ЗА МАРИЦА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 год., с което се определя Елена Кузова Семерджиева за представляващ 
коалицията. 

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 № 121: 
РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
издигната от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ в изборите за 
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както следва: 
  
номер ЕГН Собствено име Бащино име Фамилия 
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по ред 
1 *********** Иван Петков Семерджиев 
2 *********** Петър Величков Кисимов 
3 *********** Марин Илиев Попов 
4 *********** Николай Веселинов Лазаров 
5 *********** Иван Донков Дончев 
6 *********** Георги Тодоров Начев 
7 *********** Антон Костадинов Ботев 
8 *********** Добри Милков Видолов 
9 *********** Димитър Маринов Баков 
10 *********** Даниела Петкова Чалъкова 
  

По точка 24: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ 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 „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Строево, община Марица, подписано от Елена Кузова 
Семерджиева, в качеството й на представляващ местната коалиция „НЕЗАВИСИМИ ЗА 
МАРИЦА“, заведено под № 68 на 21 септември 2015 г., в 15:40 часа в регистъра на 
кандидатите за кмет на 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 
„НЕЗАВИСИМИ ЗА 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) Копие на Решение от 11.09.2015г. за създаване на Местна коалиция „НЕЗАВИСИМИ 
ЗА МАРИЦА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 год., с което се определя Елена Кузова Семерджиева за представляващ 
коалицията. 

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 № 122: 
Регистрира ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ КИСИМОВ, ЕГН ********** - кандидат за кмет на 
кметство Строево, община Марица от МК „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 25: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ 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 „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ за регистриране на 

http://www.cik.bg/f/r523
http://www.cik.bg/f/r525
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r523


 22 

кандидат за кмет на кметство Труд, община Марица, подписано от Елена Кузова 
Семерджиева, в качеството й на представляващ местната коалиция „НЕЗАВИСИМИ ЗА 
МАРИЦА“, заведено под № 69 на 21 септември 2015 г., в 15:40 часа в регистъра на 
кандидатите за кмет на 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 
„НЕЗАВИСИМИ ЗА 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) Копие на Решение от 11.09.2015г. за създаване на Местна коалиция „НЕЗАВИСИМИ 
ЗА МАРИЦА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 год., с което се определя Елена Кузова Семерджиева за представляващ 
коалицията. 

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 № 123: 
Регистрира НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ЛАЗАРОВ, ЕГН *********** - кандидат за 
кмет на кметство Труд, община Марица от МК „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ за 
участие 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 
от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ 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 „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Граф Игнатиево, община Марица, подписано от Елена 
Кузова Семерджиева, в качеството й на представляващ местната коалиция 
„НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“, заведено под № 70 на 21 септември 2015 г., в 15:40 
часа в регистъра на кандидатите за кмет на 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 
„НЕЗАВИСИМИ ЗА 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) Копие на Решение от 11.09.2015г. за създаване на Местна коалиция „НЕЗАВИСИМИ 
ЗА МАРИЦА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 год., с което се определя Елена Кузова Семерджиева за представляващ 
коалицията. 

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  
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РЕШЕНИЕ № 124: 
Регистрира ГЕОРГИ ТОДОРОВ НАЧЕВ, ЕГН ************* - кандидат за кмет на 
кметство Граф Игнатиево, община Марица от МК „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 27: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ 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 „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Динк, община Марица, подписано от Елена Кузова 
Семерджиева, в качеството й на представляващ местната коалиция „НЕЗАВИСИМИ ЗА 
МАРИЦА“, заведено под № 71 на 21 септември 2015 г., в 15:40 часа в регистъра на 
кандидатите за кмет на 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 
„НЕЗАВИСИМИ ЗА 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) Копие на Решение от 11.09.2015г. за създаване на Местна коалиция „НЕЗАВИСИМИ 
ЗА МАРИЦА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 год., с което се определя Елена Кузова Семерджиева за представляващ 
коалицията. 

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 № 125: 
Регистрира ДОБРИ МИЛКОВ ВИДОЛОВ, ЕГН ************ - кандидат за кмет на 
кметство Динк, община Марица от МК „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 28: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ 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 „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Войводиново, община Марица, подписано от Елена 
Кузова Семерджиева, в качеството й на представляващ местната коалиция 
„НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“, заведено под № 72 на 21 септември 2015 г., в 15:40 
часа в регистъра на кандидатите за кмет на 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 
„НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ - 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) Копие на Решение от 11.09.2015г. за създаване на Местна коалиция „НЕЗАВИСИМИ 
ЗА МАРИЦА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 год., с което се определя Елена Кузова Семерджиева за представляващ 
коалицията. 

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 № 126: 
Регистрира ДИМИТЪР МАРИНОВ БАКОВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет на 
кметство Войводиново, община Марица от МК „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 29: Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в 
община Марица от ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ 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 ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ за регистриране на 
кандидатската листа за общински съветници в община Марица, състояща се от 9 /девет/ 
кандидата, подписано от Цветелина Радева Раленекова, упълномощен представител на 
Цветелин Цанов Кънчев, в качеството му на председател на ПП „ПОЛИТИЧЕСКО 
ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“, заведено под № 10 на 21 септември 2015 г., в 16:50 часа в 
регистъра на кандидатите 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 за съгласие от кандидатите по образец (Приложение № 62-МИ от 
изборните книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от ПП 
„ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ - 9 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 - 9 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 - 9 бр.; 
4) Пълномощно в полза на Цветелина Радева Раленекова, упълномощен представител 
на Цветелин Цанов Кънчев, в качеството му на председател на ПП „ПОЛИТИЧЕСКО 
ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ 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 № 127: 
РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
издигната от ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ 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 *********** Йордан Георгиев Йорданов 
2 *********** Георги Димитров Комитски 
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3 *********** Румен Асенов Асенов 
4 *********** Рашко Тенчев Иванов 
5 *********** Митко Рангелов Огнянов 
6 *********** Митка Ташева Христакиева 
7 *********** Юлиан Александров Янев 
8 *********** Иван Бойчов Илиев 
9 *********** Рангел Йорданов Михайлов 
  

По точка 30: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
от ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ 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 ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Калековец, община Марица, подписано от Цветелина 
Радева Раленекова, упълномощен представител на Цветелин Цанов Кънчев, в 
качеството му на председател на ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“, 
заведено под № 74 на 21 септември 2015 г., в 16:50 часа в регистъра на кандидатите за 
кмет на 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 ПП „ПОЛИТИЧЕСКО 
ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ - 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 в полза на Цветелина Радева Раленекова, упълномощен представител 
на Цветелин Цанов Кънчев, в качеството му на председател на ПП „ПОЛИТИЧЕСКО 
ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ 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 № 128: 
Регистрира ИЛИЯ НИКОЛОВ ИЛИЕВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет на 
кметство Калековец, община Марица от ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ 
ЕВРОРОМА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

По точка 31: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
от ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ 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 ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Труд, община Марица, подписано от Цветелина Радева 
Раленекова, упълномощен представител на Цветелин Цанов Кънчев, в качеството му на 
председател на ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“, заведено под № 75 
на 21 септември 2015 г., в 16:50 часа в регистъра на кандидатите за кмет на кметство, 
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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 „ПОЛИТИЧЕСКО 
ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ - 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 в полза на Цветелина Радева Раленекова, упълномощен представител 
на Цветелин Цанов Кънчев, в качеството му на председател на ПП „ПОЛИТИЧЕСКО 
ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ 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 № 129: 
Регистрира МИТКА ТАШЕВА ХРИСТАКИЕВА, ЕГН ************* - кандидат за 
кмет на кметство Труд, община Марица от ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ 
ЕВРОРОМА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 
октомври 2015 г. 

По точка 32: Регистриране на кандидат за кмет на община Марица от ПП 
„ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ 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 ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ за регистриране на 
кандидат за кмет на община Марица, подписано от Цветелина Радева Раленекова, 
упълномощен представител на Цветелин Цанов Кънчев, в качеството му на председател 
на ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“, заведено под № 5 на 21 
септември 2015 г., в 16:50 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 за съгласие от кандидат по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран  от ПП „ПОЛИТИЧЕСКО 
ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ - 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 в полза на Цветелина Радева Раленекова, упълномощен представител 
на Цветелин Цанов Кънчев, в качеството му на председател на ПП „ПОЛИТИЧЕСКО 
ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ 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 № 130: 
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Регистрира ИВАН БОЙЧОВ ИЛИЕВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет на община 
Марица от ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“ за участие в изборите за 
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 33: Регистриране на кандидат за кмет на община Марица от ПП 
„БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ 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 ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на община Марица, подписано от Цанко Златанов Динов, 
упълномощен представител на Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиев 
Кенов, в качеството им на съпредседатели на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР – БДЦ“, заведено под № 6 на 22 септември 2015 г., в 11:50 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 за съгласие от кандидат по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран  от ПП „БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ - 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 в полза на Цанко Златанов Динов, упълномощен представител на 
Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиев Кенов, в качеството им на 
съпредседатели на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ“ 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 № 131: 
 

Регистрира ЦАНКО ЗЛАТАНОВ ДИНОВ, ЕГН ************ - кандидат за кмет на 
община Марица от ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ“ за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 34: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от 
ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ 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 ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Строево, община Марица, подписано от Цанко Златанов 
Динов, упълномощен представител на Красимира Арангелова Ковачка и Стефан 
Георгиев Кенов, в качеството им на съпредседатели на ПП „БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ“, заведено под № 77 на 22 септември 2015 г., в 
11:55 часа в регистъра на кандидатите за кмет на кметство 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 от кандидат по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран  от ПП „БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ - 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 в полза на Цанко Златанов Динов, упълномощен представител на 
Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиев Кенов, в качеството им на 
съпредседатели на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ“ 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 № 132: 
 

Регистрира КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ НАНКОВ, ЕГН ************ - кандидат за 
кмет на кметство Строево, община Марица от ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР - БДЦ“ за участие 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 от 
ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ 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 ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ за регистриране на 
кандидат за кмет на кметство Труд, община Марица, подписано от Цанко Златанов 
Динов, упълномощен представител на Красимира Арангелова Ковачка и Стефан 
Георгиев Кенов, в качеството им на съпредседатели на ПП „БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ“, заведено под № 78 на 22 септември 2015 г., в 
11:58 часа в регистъра на кандидатите за кмет на кметство 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 „БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ - 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 в полза на Цанко Златанов Динов, упълномощен представител на 
Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиев Кенов, в качеството им на 
съпредседатели на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ“ 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 № 133: 
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Регистрира ДОНЧО ЗАПРЯНОВ АРНАУДОВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет 
на кметство Труд, община Марица от ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - 
БДЦ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 36:  Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от 
ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ 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 ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ за регистриране на кандидат 
за кмет на кметство Крислово, община Марица, подписано от Цанко Златанов Динов, 
упълномощен представител на Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиев 
Кенов, в качеството им на съпредседатели на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР – БДЦ“, заведено под № 79 на 22 септември 2015 г., в 11:58 часа в регистъра 
на кандидатите за кмет на кметство 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 „БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ“ - 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 в полза на Цанко Златанов Динов, упълномощен представител на 
Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиев Кенов, в качеството им на 
съпредседатели на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ“ 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 № 134: 
 

Регистрира ЦАНКО ИВАНОВ РАНГЕЛОВ, ЕГН ************ - кандидат за кмет на 
кметство Крислово, община Марица от ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР 
- БДЦ“ за участие 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 ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ 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 ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за регистриране на кандидатска листа за 
общински съветници в община Марица, състояща се от 3 /три/ кандидата, подписано от 
Добромира Ралева Чиликова, упълномощен представител на Николай Тихомиров 
Бареков, в качеството му на председател и представляващ ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ 
ЦЕНЗУРА“, заведено под № 12 на 22 септември 2015 г., в 12:15 часа в регистъра на 
кандидатите 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) заявления за съгласие от кандидатите по образец (Приложение № 62-МИ от 
изборните книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от ПП „БЪЛГАРИЯ 
БЕЗ ЦЕНЗУРА“ - 3 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 - 3 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 - 3 бр.; 
4) Пълномощно в полза на Добромира Ралева Чиликова, упълномощен представител на 
Николай Тихомиров Бареков, в качеството му на председател и представляващ ПП 
„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ 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 № 135: 
 

РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
издигната от ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ 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 Рангелов Лотаров 
2 *********** Рангел Генов Терзийски 
3 *********** Венцислав Николов Кацаров 

 
По точка 38: Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в 

община Марица от Коалиция от партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ 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 КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за регистриране на кандидатската листа за 
общински съветници в община Марица, състояща се от 10 /десет/ кандидата, подписано 
от Йорданка Хилендарова Змиярова, упълномощен представител на Драгомир Желчев 
Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин Димитров Танчев, в качеството им на 
 представляващи КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“, заведено под № 13 на 22 септември 2015 г., в 
14:50 часа в регистъра на кандидатите 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 за съгласие от кандидатите по образец (Приложение № 62-МИ от 
изборните книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от КП „НАРОДЕН 
СЪЮЗ“ - 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 в полза на Йорданка Хилендарова Змиярова, упълномощен 
представител на Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин 
Димитров Танчев, в качеството им на  представляващи КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“за 
Община Марица. 
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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 № 136: 
 

РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
издигната от КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ 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 *********** ЙОРДАНКА ХИЛЕНДАРОВА ЗМИЯРОВА 
2 *********** СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ РУСАЛОВ 
3 *********** ИВАН СТОЙКОВ СТОЙКОВ 
4 *********** ДИМИТЪР ПАВЛОВ АНДРЕЕВ 
5 *********** ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТКОВА-

ДАСКАЛОВА 
6 *********** ВИЛИ ИВАНОВА ПЕХЛИВАНСКА 
7 *********** СИЛВИЯ СТОЯНОВА НАЙДЕНОВА 
8 *********** ВЕСА СТОЯНОВА МАТАНСКА 
9 *********** ДИМИТЪР ИВАНОВ СЕМКОВ 
10 *********** ИВАНКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА 

По точка 39: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от 
Коалиция от партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ 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 КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Труд, община Марица, подписано от Йорданка Хилендарова Змиярова, упълномощен 
представител на Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин 
Димитров Танчев, в качеството им на  представляващи КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“, 
заведено под № 80 на 22 септември 2015 г., в 14:30 часа в регистъра на кандидатите за 
кмет на кметство 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 КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ - 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 в полза на Йорданка Хилендарова Змиярова, упълномощен 
представител на Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин 
Димитров Танчев, в качеството им на представляващи КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ 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 № 137: 
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Регистрира ЗАПРЯН ИВАНОВ ПАНОВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет на 
кметство Труд, община Марица от КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за 
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 40: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от 
Коалиция от партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ 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 КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Войсил, община Марица, подписано от Йорданка Хилендарова Змиярова, 
упълномощен представител на Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и 
Светлин Димитров Танчев, в качеството им на представляващи КП „НАРОДЕН 
СЪЮЗ“, заведено под № 86 на 22 септември 2015 г., в 14:38 часа в регистъра на 
кандидатите за кмет на кметство 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 КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ - 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 в полза на Йорданка Хилендарова Змиярова, упълномощен 
представител на Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин 
Димитров Танчев, в качеството им на представляващи КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ 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 № 138: 
 

Регистрира АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВСКА, ЕГН *********** - кандидат 
за кмет на кметство Войсил, община Марица от КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 41: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от 
Коалиция от партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ 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 КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Рогош, община Марица, подписано от Йорданка Хилендарова Змиярова, упълномощен 
представител на Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин 
Димитров Танчев, в качеството им на представляващи КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“, 
заведено под № 82 на 22 септември 2015 г., в 14:34 часа в регистъра на кандидатите за 
кмет на кметство 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 КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ - 1 
бр; 

http://www.cik.bg/f/r523
http://www.cik.bg/f/r525
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r523
http://www.cik.bg/f/r525


 33 

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 в полза на Йорданка Хилендарова Змиярова, упълномощен 
представител на Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин 
Димитров Танчев, в качеството им на представляващи КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ 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 № 139: 
 

Регистрира ЕЛЕНА РАНГЕЛОВА ЧАКЪРОВА-КАЦАРСКА, ЕГН *********** - 
кандидат за кмет на кметство Рогош, община Марица от КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 42: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от 
Коалиция от партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ 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 КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Крислово, община Марица, подписано от Йорданка Хилендарова Змиярова, 
упълномощен представител на Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и 
Светлин Димитров Танчев, в качеството им на представляващи КП „НАРОДЕН 
СЪЮЗ“, заведено под № 85 на 22 септември 2015 г., в 14:36 часа в регистъра на 
кандидатите за кмет на кметство 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 КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ - 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 в полза на Йорданка Хилендарова Змиярова, упълномощен 
представител на Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин 
Димитров Танчев, в качеството им на представляващи КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ 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 № 140: 
 

Регистрира ДИМИТЪР ПАВЛОВ АНДРЕЕВ, ЕГН ********** - кандидат за кмет на 
кметство Крислово, община Марица от КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите 
за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 43: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от 
Коалиция от партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ от Общинска избирателна комисия Марица за 
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
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Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Радиново, община Марица, подписано от Йорданка Хилендарова Змиярова, 
упълномощен представител на Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и 
Светлин Димитров Танчев, в качеството им на представляващи КП „НАРОДЕН 
СЪЮЗ“, заведено под № 83 на 22 септември 2015 г., в 14:35 часа в регистъра на 
кандидатите за кмет на кметство 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 КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ - 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 в полза на Йорданка Хилендарова Змиярова, упълномощен 
представител на Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин 
Димитров Танчев, в качеството им на представляващи КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ 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 № 141: 
 

Регистрира ДЕЛЧО НИКОЛОВ ЛЕВЕНОВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет на 
кметство Радиново, община Марица от КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите 
за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 44: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от 
Коалиция от партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ 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 КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Строево, община Марица, подписано от Йорданка Хилендарова Змиярова, 
упълномощен представител на Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и 
Светлин Димитров Танчев, в качеството им на представляващи КП „НАРОДЕН 
СЪЮЗ“, заведено под № 84 на 22 септември 2015 г., в 14:35 часа в регистъра на 
кандидатите за кмет на кметство 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 КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ - 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 в полза на Йорданка Хилендарова Змиярова, упълномощен 
представител на Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин 
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Димитров Танчев, в качеството им на представляващи КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ 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 № 142: 
 

Регистрира ИВАНКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА, ЕГН *********** - кандидат 
за кмет на кметство Строево, община Марица от КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 45: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от 
Коалиция от партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ 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 КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Калековец, община Марица, подписано от Йорданка Хилендарова Змиярова, 
упълномощен представител на Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и 
Светлин Димитров Танчев, в качеството им на представляващи КП „НАРОДЕН 
СЪЮЗ“, заведено под № 81 на 22 септември 2015 г., в 14:32 часа в регистъра на 
кандидатите за кмет на кметство 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 КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ - 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 в полза на Йорданка Хилендарова Змиярова, упълномощен 
представител на Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин 
Димитров Танчев, в качеството им на представляващи КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за 
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 № 143: 
 

Регистрира ЙОРДАН ИВАНОВ ЦАКОВ, ЕГН ************ - кандидат за кмет на 
кметство Калековец, община Марица от КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите 
за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 46: Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в 
община Марица от ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ“ 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 ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ“ за регистриране на 
кандидатската листа за общински съветници в община Марица, състояща се от 24 
/двадесет и четири/ кандидата, подписано от Цанко Златанов Динов, упълномощен 
представител на Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиев Кенов, в 
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качеството им на съпредседатели на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – 
БДЦ“, заведено под № 11 на 22 септември 2015 г., в 12:05 часа в регистъра на 
кандидатите 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 за съгласие от кандидатите по образец (Приложение № 62-МИ от 
изборните книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от ПП 
„БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ“ - 24 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 - 24 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 -24 бр.; 
4) Пълномощно в полза на Цанко Златанов Динов, упълномощен представител на 
Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиев Кенов, в качеството им на 
съпредседатели на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ“ за 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 № 144: 
 

РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
издигната от ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ“ 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 *********** Цанко Златанов Динов 
2 *********** Димитър Петков Барашки 
3 *********** Дончо Запрянов Арнаудов 
4 *********** Енчо Иванов Кирев 
5 *********** Илия Тодоров Димов 
6 *********** Рангел Желязков Желязков 
7 *********** Любка Кирилова Марчева 
8 *********** Костадин Георгиев Нанков 
9 *********** Цанко Иванов Рангелов 
10 *********** Мария Атанасова Николова 
11 *********** Рангел Панчев Димитров 
12 *********** Петко Николов Петков 
13 *********** Иван Красенов Младенов 
14 *********** Димитър Рашков Славов 
15 *********** Огнян Йорданов Ковачев 
16 *********** Емил Кунчев Неделчев 
17 *********** Атанас Илиев Колев 
18 *********** Иван Ангелов Митков 
19 *********** Костадин Стоянов Николов 
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20 *********** Йордан Димитров Димитров 
21 *********** Никола Динков Кумчев 
22 *********** Мария Костадинова Кумчева 
23 *********** Йордан Василев Атанасов 
24 *********** Трифон Запрянов Странджев 
  

По точка 47: Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в 
община Марица от ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ 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 ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за регистриране на кандидатската листа за 
общински съветници в община Марица, състояща се от 1 /един/ кандидат, подписано от 
Любомир Димитров Аргиров, упълномощен представител на Николай Георгиев Цонев, 
в качеството му на председател и представляващ ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, 
заведено под № 14 на 22 септември 2015 г., в 16:00 часа в регистъра на кандидатите 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) заявление за съгласие от кандидата по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от ПП „НОВА 
АЛТЕРНАТИВА“ - 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 в полза на Любомир Димитров Аргиров, упълномощен представител 
на Николай Георгиев Цонев, в качеството му на председател и представляващ ПП 
„НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за 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 № 145: 
 

РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
издигната от ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ 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 ************ ДАНАИЛ ИЛЧЕВ АНАНИЕВ 
  

По точка 48: Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в 
община Марица от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ 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 КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за регистриране на кандидатската листа за 
общински съветници в община Марица, състояща се от 15 /петнадесет/ кандидата, 
подписано от Пламен Панков Петков, упълномощен представител на Николай Нанков 
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Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов 
и Божидар Цецов Лукарски в качеството им на представляващи КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, заведено под № 16 на 22 септември 2015 г., в 16:35 часа в 
регистъра на кандидатите 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 за съгласие от кандидатите по образец (Приложение № 62-МИ от 
изборните книжа) от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ - 15 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 - 15 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 - 15 бр.; 
4) Пълномощно в полза на Пламен Панков Петков, упълномощен представител на 
Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман 
Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в качеството им на представляващи КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за 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 № 146: 
 

РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
издигната от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ 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 *********** ПЛАМЕН ПАНКОВ ПЕТКОВ 
2 *********** НЕВЕНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА 
3 *********** ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ПЕЕВ 
4 *********** ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОГИЧЕВ 
5 *********** ПЛАМЕН ЗЛАТКОВ ДИМИТРОВ 
6 *********** НИКОЛИНКА ВЕЛКОВА ЖЕЛЯЗКОВА 
7 *********** ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ 
8 *********** РУМЕН ПЕТКОВ НАЛБАНТОВ 
9 *********** ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ ЛОПАТАРЕВ 
10 *********** СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 
11 *********** ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪТОВА 
12 *********** ГЕОРГИ СТОЯНОВ РЯДКОВ 
13 *********** РАМАДАН МУСТАФОВ АЛИЕВ 
14 *********** ИВАН ДИМИТРОВ КОЛЕВ 
15 *********** НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ 
  

По точка 49: Регистриране на кандидат за кмет на община Марица от КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ от Общинска избирателна комисия Марица за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
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Постъпило е предложение по образец (Приложение № 58-МИ от изборните 
книжа) от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за регистриране на кандидат за Кмет на 
община Марица, подписано от Пламен Панков Петков, упълномощен представител на 
Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман 
Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в качеството им на представляващи КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, заведено под № 7 на 22 септември 2015 г., в 16:35 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 за съгласие от кандидата по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа), че е съгласен да бъде регистриран от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ - 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 в полза на Пламен Панков Петков, упълномощен представител на 
Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман 
Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в качеството им на представляващи КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за 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 № 147: 
 

Регистрира ПЛАМЕН ПАНКОВ ПЕТКОВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет на 
община Марица от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за общински 
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 50: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от 
КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ 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 КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за регистриране на кандидат за Кмет на 
кметство Манолско конаре, община Марица, подписано от Пламен Панков Петков, 
упълномощен представител на Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, 
Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в 
качеството им на представляващи КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, заведено под № 88 
на 22 септември 2015 г., в 16:35 часа в регистъра на кандидатите за Кмет на кметство 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 кандидата по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа), че е съгласен да бъде регистриран от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ - 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 в полза на Пламен Панков Петков, упълномощен представител на 
Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман 
Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в качеството им на представляващи КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за Община Марица. 
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Пристъпи се към гласуване на решение по точка петдесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 148: 
 

Регистрира БОРИС ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет на 
кметство Манолско конаре, община Марица от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за 
участие 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 от 
КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ 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 КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за регистриране на кандидат за Кмет на 
кметство Войсил, община Марица, подписано от Пламен Панков Петков, упълномощен 
представител на Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов 
Кънев, Корман Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в качеството им на 
представляващи КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, заведено под № 89 на 22 септември 
2015 г., в 16:35 часа в регистъра на кандидатите за Кмет на кметство 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 кандидата по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа), че е съгласен да бъде регистриран от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ - 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 в полза на Пламен Панков Петков, упълномощен представител на 
Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман 
Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в качеството им на представляващи КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за 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 № 149: 
 

Регистрира ЯКО РАНГЕЛОВ ВИДОЛОВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет на 
кметство Войсил, община Марица от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 52: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от 
КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ 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 КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за регистриране на кандидат за Кмет на 
кметство Костиево, община Марица, подписано от Пламен Панков Петков, 
упълномощен представител на Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, 
Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в 
качеството им на представляващи КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, заведено под № 90 
на 22 септември 2015 г., в 16:35 часа в регистъра на кандидатите за Кмет на кметство в 
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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 кандидата по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа), че е съгласен да бъде регистриран от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ - 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 в полза на Пламен Панков Петков, упълномощен представител на 
Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман 
Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в качеството им на представляващи КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за 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 № 150: 
 

РЕГИСТРИРА: ИЛИЯ МАРИНОВ ПОПОВ, ЕГН ************ - кандидат за кмет 
на кметство Костиево, община Марица от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 53: Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица от 
КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ 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 КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за регистриране на кандидат за Кмет на 
кметство Ясно поле, община Марица, подписано от Пламен Панков Петков, 
упълномощен представител на Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, 
Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в 
качеството им на представляващи КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, заведено под № 87 
на 22 септември 2015 г., в 16:35 часа в регистъра на кандидатите за Кмет на кметство 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 кандидата по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа), че е съгласен да бъде регистриран от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ - 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 в полза на Пламен Панков Петков, упълномощен представител на 
Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман 
Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в качеството им на представляващи КП 
„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за Община Марица. 

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 № 151: 
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РЕГИСТРИРА: ИВАН ДИМИТРОВ ГЕНОВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет 
на кметство Ясно поле, община Марица от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие 
в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 54: Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в 
община Марица от ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ 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 ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ за регистриране на 
кандидатска листа за общински съветници в община Марица, състояща се от 2 /двама/ 
кандидати, подписано от Жаклин Ваклуш Толева, в качеството й на председател на ПП 
„БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“, заведено под № 15 на 22 септември 
2015 г., в 16:05 часа в регистъра на кандидатите 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 за съгласие от кандидатите по образец (Приложение № 62-МИ от 
изборните книжа) от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от ПП 
„БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ - 2 бр.; 
2) декларации по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидатите, 
че отговарят на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 2 бр.; 
3) декларации по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидатите, 
че отговарят на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -2 бр.; 

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 № 152: 
 

РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
издигната от ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ 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 КОСТАДИНОВ СТАЙКОВ 
2 *********** ЮСЕИН ИБРЯМ ЧЕРКЕЗ 

По точка 55: Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в 
община Марица от ПП „АТАКА“ 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 ПП „АТАКА“ за регистриране на кандидатска листа за общински съветници 
в община Марица, състояща се от 2 /двама/ кандидати, подписано от Магдалена 
Ламбова Ташева, упълномощен представител на Волен Николов Сидеров, в качеството 
му на председател и представляващ ПП „АТАКА“, заведено под № 17 на 22 септември 
2015 г., в 17:30 часа в регистъра на кандидатите 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 за съгласие от кандидатите по образец (Приложение № 62-МИ от 
изборните книжа) от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от ПП 
„АТАКА“ - 2 бр.; 
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2) декларации по образец (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) от кандидатите, 
че отговарят на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК - 2 бр.; 
3) декларации по образец (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) от кандидатите, 
че отговарят на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 от ИК -2 бр.; 
4) Пълномощно в полза на Магдалена Ламбова Ташева, упълномощен представител на 
Волен Николов Сидеров, в качеството му на председател и представляващ ПП 
„АТАКА“ за Община Марица. 

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

РЕШЕНИЕ № 153: 
 

РЕГИСТРИРА  кандидатската листа за общински съветници в община Марица, 
издигната от ПП „АТАКА“ 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 *********** ОРЛИН НИКОЛОВ ДАНЕВ 
2 *********** ПЕТЬО ЙОРДАНОВ ЧЕРВЕНАКОВ 

По точка 56: Регистриране на независим кандидат за общински съветник в 
община Марица от Общинска избирателна комисия Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 59-МИ от изборните 
книжа) от инициативен комитет за регистриране на независим кандидат за общински 
съветник в  община Марица, подписано и подадено от Стоян Рангелов Вангелов, в 
качеството му на председател на инициативен комитет за регистрация на независим 
кандидат за общински съветник, заведено под № 1 на 18 септември 2015 г., в 12:45 часа 
в регистъра на кандидатите 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) заявление за съгласие от кандидат по образец (Приложение № 62-МИ от изборните 
книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за общински 
съветник - 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) Удостоверение за регистрация на инициативен комитет в общинска избирателна 
комисия Марица. 
5) Списък на избирателите – 285 бр., подкрепящи участието в изборите на независимия 
кандидат за общински съветник – на хартия и в структуриран електронен вид в Excel 
формат.  

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

РЕШЕНИЕ № 154: 
 

Регистрира ВАСИЛ ТАНЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН *********** - кандидат за независим 
общински съветник в община Марица“ за участие в изборите за общински съветници и 
за кметове на 25 октомври 2015 г. 
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По точка 57: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
инициативен комитет от Общинска избирателна комисия Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 59-МИ от изборните 
книжа) от инициативен комитет за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Манолско конаре, община Марица, подписано и подадено от Стоилка Георгиева 
Цветкова - представляващ инициативния комитет, заведено под № 3 на 18 септември 
2015 г., в 12:05 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 инициативен комитет - 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) Удостоверение за регистрация на инициативен комитет от ОИК Марица. 
5) Списък на избирателите – 251 бр., подкрепящи участието в изборите на независимия 
кандидат за кмет на кметство Манолско конаре – на хартия и в структуриран 
електронен вид в Excel формат.  

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

РЕШЕНИЕ № 155: 
 

Регистрира БОРИС РАНГЕЛОВ БОРИСОВ, ЕГН ************ - кандидат за кмет 
на кметство Манолско конаре, община Марица от инициативен комитет за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 58: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
инициативен комитет от Общинска избирателна комисия Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 59-МИ от изборните 
книжа) от инициативен комитет за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Войводиново, община Марица, подписано и подадено от Михо Рангелов Лазаров - 
представляващ инициативния комитет, заведено под № 73 на 21 септември 2015 г., в 
16:30 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 инициативен комитет - 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) Удостоверение за регистрация на инициативен комитет от ОИК Марица. 
5) Списък на избирателите – 498 бр., подкрепящи участието в изборите на независимия 
кандидат за кмет на кметство Войводиново – на хартия и в структуриран електронен 
вид в Excel формат.  

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

РЕШЕНИЕ № 156: 
 

Регистрира ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ТОСЕВ, ЕГН ************ - кандидат за кмет 
на кметство Войводиново, община Марица от инициативен комитет за участие в 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 59: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
инициативен комитет от Общинска избирателна комисия Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 59-МИ от изборните 
книжа) от инициативен комитет за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Бенковски, община Марица, подписано и подадено от Стойчо Найденов Босев - 
представляващ инициативния комитет, заведено под № 49 на 20 септември 2015 г., в 
10:00 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 инициативен комитет - 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) Удостоверение за регистрация на инициативен комитет от ОИК Марица. 
5) Списък на избирателите – 313 бр., подкрепящи участието в изборите на независимия 
кандидат за кмет на кметство Бенковски – на хартия и в структуриран електронен вид в 
Excel формат.  

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

РЕШЕНИЕ № 157: 
 

Регистрира ТОДОР ГЕОРГИЕВ БОСЕВ, ЕГН ************ - кандидат за кмет на 
кметство Бенковски, община Марица от инициативен комитет за участие в изборите за 
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 60: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
инициативен комитет от Общинска избирателна комисия Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 59-МИ от изборните 
книжа) от инициативен комитет за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Калековец, община Марица, подписано и подадено от Никола Тодоров Христев - 
представляващ инициативния комитет, заведено под № 76 на 22 септември 2015 г., в 
11:40 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 инициативен комитет - 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) Удостоверение за регистрация на инициативен комитет от ОИК Марица. 
5) Списък на избирателите – 478 бр., подкрепящи участието в изборите на независимия 
кандидат за кмет на кметство Калековец – на хартия и в структуриран електронен вид в 
Excel формат.  

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

РЕШЕНИЕ № 158: 
Регистрира ИВАН ТОДОРОВ ХРИСТЕВ, ЕГН ************ - кандидат за кмет на 
кметство Калековец, община Марица от инициативен комитет за участие в изборите за 
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

По точка 61: Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица 
инициативен комитет от Общинска избирателна комисия Марица при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е предложение по образец (Приложение № 59-МИ от изборните 
книжа) от инициативен комитет за регистриране на кандидат за кмет на кметство 
Рогош, община Марица, подписано и подадено от Велина Здравкова Ганчева - 
представляващ инициативния комитет, заведено под № 91 на 22 септември 2015 г., в 
17:30 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 инициативен комитет - 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) Удостоверение за регистрация на инициативен комитет от ОИК Марица. 
5) Списък на избирателите – 500 бр., подкрепящи участието в изборите на независимия 
кандидат за кмет на кметство Рогош – на хартия и в структуриран електронен вид в 
Excel формат.  

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

РЕШЕНИЕ № 159: 
 

РЕГИСТРИРА: СПАС АТАНАСОВ КОЛЕВ, ЕГН *********** - кандидат за кмет на 
кметство Рогош, община Марица от инициативен комитет за участие в изборите за 
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. 
 

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. 

 

http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r523
http://www.cik.bg/f/r525
http://www.cik.bg/f/r526
http://www.cik.bg/f/r526


 47 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Йордан Дамбулев  
 
СЕКРЕТАР: 
Мария Жилова 

 
    

 


