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П Р О Т О К О Л  № 16 
     Днес, 22.10.2015 година 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 
 Иванка Петрова Сабакова 
 Диана Христова Атанасова 

 Росица Йорданова 
Пенкова 

 Иван Пенчев Тосев 
        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 8 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 застъпници, предложени от политическа партия „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” от Общинска избирателна комисия Марица, 
при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и 
национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

2. Приемане на списък с представители на Коалиция „Народен съюз“ ,предоставен 
на Общинска избирателна комисия Марица, при произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове, както и национален референдум на 25 
октомври 2015 г. 

3. Регистриране на застъпници, предложени от ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА 
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)” от Общинска избирателна комисия Марица, при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и 
национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

4. Регистриране на застъпници, предложени от Местна коалиция „ПП-ГЕРБ-ПП 
Обединени земеделци“ от Общинска избирателна комисия Марица, при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и 
национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

5. Приемане на списък с представители на Местна коалиция „ПП-ГЕРБ-ПП 
Обединени земеделци“ от Общинска избирателна комисия Марица, при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и 
национален референдум на 25 октомври 2015 г. 
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6. Регистриране на застъпници, предложени от ПП „БЪЛГАРСКИ 
СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” от Общинска избирателна комисия Марица, при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и 
национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

7. Регистриране на застъпници, предложени от ПП „БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” от Общинска избирателна комисия Марица, при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и 
национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

8. Регистриране на застъпници, предложени от Местна коалиция „НЕЗАВИСИМИ 
ЗА МАРИЦА“ от Общинска избирателна комисия Марица, при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове, както и национален референдум 
на 25 октомври 2015 г. 

9. Регистриране на застъпници, предложени от Инициативен комитет, 
представляван от Никола Тодоров Христев от Общинска избирателна комисия 
Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 
както и национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

10. Текущи въпроси ; 
Пристъпи се към гласуване на така предложения дневен ред.  
Гласували „ЗА“ – 10 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 

РЕШЕНИЕ: 
С 10 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 застъпници, предложени от политическа партия „БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” от Общинска избирателна комисия Марица, при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и национален 
референдум на 25 октомври 2015 г. 

Като взехме предвид постъпило Заявление /Приложение № 68-МИ от изборните 
книжа/ от Николай Иванов Копринков, в качеството й на упълномощен представител 
на ПП„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, към което са приложени: 
Пълномощно на Галин Неделчев Дурев – в качеството си на пълномощник на 
Председателя на НС на „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” –Михаил 
Райков Миков ,пълномощно от Галин Неделчев Дурев на Николай Иванов Копринков 
да представлява „БСП „ и подаде заяление до ОИК-Марица на хартиен и електронен 
носител за регистрация на застъпници и представители на партията в местните избори 
за общински съветници и кметове на 25.10.2015 година , както и за национален 
референдум и Списък на застъпници - на хартиен носител - 2 бр. и на електронен 
носител, заведено с вх. № 4/20.10.2015 г., 15.50 ч. във входящия регистър на 
предложени за регистрация застъпници при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 г. 
Предлага се да бъдат регистрирани 38 (тридесет и осем) застъпници на кандидатски 
листи за общински съветници,кмет на община и кметове на кметства, съгласно 
приложения списък. Беше извършена проверка на представените данни на лицата от 
„Информационно обслужване" АД и след полученото потвърждение за коректността на 
данните, Общинската избирателна комисия Марица, счита, че са налице условията за 
регистриране на застъпниците. 

 
Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.  
Гласували „ЗА“ – 10 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 10 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

http://www.cik.bg/f/r681
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РЕШЕНИЕ № 208: 
1. РЕГИСТРИРАзастъпници на кандидатски листи за общински съветници, кмет 

на община и кметове на кметства на политическа партия „БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, съгласно списък, 
представляващ Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

2. На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници. 
3. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, 

ал. 1 от Изборния кодекс. 
4. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска 

избирателна комисия Марица. 
По точка 2: Приемане на списък с представители на Коалиция „Народен съюз“, 

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

Като взе предвид постъпилия списък с упълномощените представители на Коалиция 
„Народен съюз“ предоставен на Общинска избирателна комисия Марица, при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и национален 
референдум на 25 октомври 2015 г., на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл.124 от Изборния 
кодекс, във връзка с Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинската 
избирателна комисия Марица следва да приеме този списък. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка втора.  
Гласували „ЗА“ – 10 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 10 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 209: 
1. ПРИЕМА списък с представители на Коалиция „Народен съюз“ ,предоставен на 

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

2.Списъка да се обяви на сайта на Общинска избирателна комисия –Марица. 
3. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска 

избирателна комисия Марица. 
По точка 3: Регистриране на застъпници, предложени от ПП „АБВ 

(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)” от Общинска избирателна 
комисия Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 
както и национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

Като взехме предвид постъпило Заявление /Приложение № 68-МИ от изборните 
книжа/ от Николай Георгиев Недков, в качеството си на упълномощен представител на 
ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)”, към което са 
приложени: Пълномощно на Георги Седефчов Първанов –председател и представляващ 
ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)” в полза на Николай 
Георгиев Недков за регистрация на застъпници и представители на партията в местните 
избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015 година , както и за национален 
референдум, Списък на застъпници - на хартиен носител - 2 бр. и на електронен 
носител, заведено с вх. № 5/21.10.2015 г., 10.40 ч. във входящия регистър на 
предложени за регистрация застъпници при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 г. 
Предлага се да бъдат регистрирани 22 (двадесет и два)броя  застъпници на кандидатски 
листи за общински съветници и  кметове на кметства, съгласно приложения списък. 
Беше извършена проверка на представените данни на лицата от „Информационно 
обслужване" АД и след полученото потвърждение за коректността на данните, 

http://www.cik.bg/f/r681
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Общинската избирателна комисия Марица, счита, че са налице условията за 
регистриране на застъпниците. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка трета.  
Гласували „ЗА“ – 10 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 10 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 210: 
1. РЕГИСТРИРАзастъпници на кандидатски листи за общински съветници и 

кметове на кметства на политическа партия ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА 
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)”, съгласно списък, представляващ Приложение 
№ 1, неразделна част от настоящото решение. 

2. На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници. 
3. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, 

ал. 1 от Изборния кодекс. 
4. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска 

избирателна комисия Марица. 
По точка 4: Регистриране на застъпници, предложени от Местна коалиция „ПП-

ГЕРБ-ПП Обединени земеделци“ от Общинска избирателна комисия Марица, при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и национален 
референдум на 25 октомври 2015 г. 

Като взе предвид постъпило Заявление /Приложение № 68-МИ от изборните 
книжа/ от Гергана Трендафилова Трендафилова, в качеството й на представляващ 
местна коалиция „ПП-ГЕРБ-ПП Обединени земеделци“, заведено в във входящия 
регистър на предложени за регистрация застъпници при произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове, както и национален референдум на 25 октомври 
2015 г. под вх.Nо6/21.10.2015 година в 15.50 часа, към което са приложени:Решение за 
съсздаване на местна коалиция от 10.09.2015 година и Списък на застъпници - на 
хартиен носител - 1 бр. и на електронен носител, съдържащ 38 броя застъпници на 
кандидатски листи за общински съветници,кмет на община и кметове на кметства, 
съгласно приложения списък. Беше извършена проверка на представените данни на 
лицата от „Информационно обслужване" АД и след полученото потвърждение за 
коректността на данните, Общинската избирателна комисия Марица, счита, че са 
налице условията за регистриране на застъпниците. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка четвърта.  
Гласували „ЗА“ – 10 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 10 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 211: 
1. РЕГИСТРИРАзастъпници на кандидатски листи за общински съветници,кмет 

на община и кметове на кметства на Местна коалиция „ПП-ГЕРБ-ПП Обединени 
земеделци“, съгласно списък, представляващ Приложение № 1, неразделна част 
от настоящото решение. 

2. На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници. 
3. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, 

ал. 1 от Изборния кодекс. 
4. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска 

избирателна комисия Марица. 
По точка 5: Приемане на списък с представители на Местна коалиция „ПП-

ГЕРБ-ПП Обединени земеделци“ от Общинска избирателна комисия Марица, при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и национален 
референдум на 25 октомври 2015 г. 
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Като взе предвид постъпилия списък с упълномощените представители на 
Местна коалиция „ПП-ГЕРБ-ПП Обединени земеделци“ от Общинска избирателна 
комисия Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 
както и национален референдум на 25 октомври 2015 г., на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 
и чл.124 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК, 
Общинската избирателна комисия Марица следва да вземе решение за приемане на 
този списък. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка пета.  
Гласували „ЗА“ – 10 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 10 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 212: 
1. ПРИЕМА списък с представители на Местна коалиция „ПП-ГЕРБ-ПП 

Обединени земеделци“ от Общинска избирателна комисия Марица, при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и 
национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

      2. Списъка да се обяви на сайта на Общинска избирателна комисия –Марица. 
3. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска 

избирателна комисия Марица. 
По точка 6: Регистриране на застъпници, предложени от ПП „БЪЛГАРСКИ 

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

Като взе предвид постъпило Заявление /Приложение № 68-МИ от изборните 
книжа/ от Недялка Динкова Динкова, в качеството й на упълномощен представител на 
ПП  „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”, към което са приложени: Пълномощно на 
Георги Чавдаров Анастасов –председател на ПП  „БЪЛГАРСКИ 
 СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” и Списък на застъпници - на хартиен носител - 1 бр. и на 
електронен носител, заведено с вх. № 7/22.10.2015 г., 9.00 ч. във входящия регистър на 
предложени за регистрация застъпници при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 г. 
Предлага се да бъдат регистрирани 4 (четири) застъпници на кандидатски листи за кмет 
на кметство с.Маноле, съгласно приложения списък. Беше извършена проверка на 
представените данни на лицата от „Информационно обслужване" АД и след 
полученото потвърждение за коректността на данните, Общинската избирателна 
комисия Марица, счита, че са налице условията за регистриране на застъпниците. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка шеста.  
Гласували „ЗА“ – 10 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 10 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 213: 
1. РЕГИСТРИРАзастъпници на кандидата за кмет на кметство Маноле,община 

Марица, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”, съгласно 
списък, представляващ Приложение № 1, неразделна част от настоящото 
решение. 

2. На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници. 
3. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, 

ал. 1 от Изборния кодекс. 
4. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска 

избирателна комисия Марица. 
По точка 7: Регистриране на застъпници, предложени от ПП „БЪЛГАРСКИ 

ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” от Общинска избирателна комисия Марица, при 
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произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и национален 
референдум на 25 октомври 2015 г. 

Като взе предвид постъпило Заявление /Приложение № 68-МИ от изборните 
книжа/ от Цанко Златанов Динов, в качеството й на упълномощен представител на ПП 
 „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР”, към което са приложени: Пълномощно 
на Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Герогиев Кенов –съпредседатели на ПП 
 „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” и Списък на застъпници - на хартиен 
носител - 1 бр. и на електронен носител, заведено с вх. № 8/22.10.2015 г., 10.00 ч. във 
входящия регистър на предложени за регистрация застъпници при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове, както и национален референдум на 25 
октомври 2015 г. 

Предлага се да бъдат регистрирани 38 (тридесет и осем) застъпници на 
кандидатски листи за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства 
съгласно приложения списък. Беше извършена проверка на представените данни на 
лицата от „Информационно обслужване" АД и след полученото потвърждение за 
коректността на данните, Общинската избирателна комисия Марица, счита, че са 
налице условията за регистриране на застъпниците. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка седма.  
Гласували „ЗА“ – 10 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 10 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 214: 
11. РЕГИСТРИРАзастъпници на кандидатски листи за общински съветници,кмет 

на община и кметове на кметства на ПП  „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЦЕНТЪР” от Общинска избирателна комисия Марица, при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове, както и национален референдум 
на 25 октомври 2015 г., съгласно списък, представляващ Приложение № 1, 
неразделна част от настоящото решение. 

12. На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници. 
13. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, 

ал. 1 от Изборния кодекс. 
14. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска 

избирателна комисия Марица. 
По точка 8: Регистриране на застъпници, предложени от Местна коалиция 

„НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“ от Общинска избирателна комисия Марица, при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и национален 
референдум на 25 октомври 2015 г. 

Като взе предвид постъпило Заявление /Приложение № 68-МИ от изборните 
книжа/ от Елена Кузова Семерджиева, в качеството й на представляващ местна 
коалиция „НЕЗАВИСИМИ ЗА МАРИЦА“, заведено във входящия регистър на 
предложени за регистрация застъпници при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 г. под 
вх.Nо9/22.10.2015 година в 12.20 часа, към което са приложени:Решение за създаване 
на местна коалиция от 10.09.2015 година и Списък на застъпници - на хартиен носител 
- 1 бр. и на електронен носител, съдържащ 13 броя застъпници на кандидатски листи за 
общински съветници и  кмет на кметства, съгласно приложения списък. Беше 
извършена проверка на представените данни на лицата от „Информационно 
обслужване" АД и след полученото потвърждение за коректността на данните, 
Общинската избирателна комисия Марица, счита, че са налице условията за 
регистриране на застъпниците. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка осма.  
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Гласували „ЗА“ – 10 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 10 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 215: 
1. РЕГИСТРИРАзастъпници на кандидатски листи за общински съветници и и 

кмет на кметство на Местна коалиция Местна коалиция „НЕЗАВИСИМИ ЗА 
МАРИЦА“ съгласно списък, представляващ Приложение № 1, неразделна част 
от настоящото решение. 

2. На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници. 
3. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, 

ал. 1 от Изборния кодекс. 
4. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска 

избирателна комисия Марица. 
По точка 9: Регистриране на застъпници, предложени от Инициативен комитет, 

представляван от Никола Тодоров Христев от Общинска избирателна комисия Марица, 
при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и 
национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

Като взе предвид постъпило Заявление /Приложение № 68-МИ от изборните 
книжа/ от Никола Тодоров Христев, в качеството му на представляващ Инициативен 
комитет за издигане на кандидат за кмет на кметство Калековец, към което са 
приложени: Списък на застъпници - на хартиен носител - 1 бр. и на електронен 
носител, заведено с вх. № 10/22.10.2015 г., 15:15 ч. във входящия регистър на 
предложени за регистрация застъпници при произвеждане на изборите за общински 
съветници и за кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 г. 
Предлага се да бъдат регистрирани 2 (двама) застъпници на независимия кандидат за 
кмет на кметство Калековец, съгласно приложения списък. Беше извършена проверка 
на представените данни на лицата от „Информационно обслужване" АД и след 
полученото потвърждение за коректността на данните, Общинската избирателна 
комисия Марица, счита, че са налице условията за регистриране на застъпниците. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка девета.  
Гласували „ЗА“ – 10 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 10 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 216: 
1. РЕГИСТРИРА застъпници на ИВАН ТОДОРОВ ХРИСТЕВ - независим 

кандидат за кмет на кметство Калековец,община Марица,предложени от 
Инициативния комитет съгласно списък, представляващ Приложение № 1, 
неразделна част от настоящото решение. 

2. На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници. 
3. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, 

ал. 1 от Изборния кодекс. 
4. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска 

избирателна комисия Марица. 
  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. 
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