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П Р О Т О К О Л  № 17 
     Днес, 23.10.2015 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: 

 
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 
 Васил Георгиев Караджов 
       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 ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ 

ЕВРОРОМА” 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. Регистриране на застъпници, предложени от Местна коалиция „ПАТРИОТИ ЗА 
ОБЩИНА 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. 

3. Регистриране на заместващи застъпници, предложени от Инициативен комитет, 
представляван от Стоян Рангелов Вангелов 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 ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА” 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. Регистриране на застъпници, предложени от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” 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 КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ 
БЛОК” 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 „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. 

8. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Рогош, Община 
Марица и поправка на техническа грешка, назначени с Решение № 183-МИ от 
29.09.2015г., изм. С Решение № 201-МИ от 13.10.2015г. на Общинска 
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински 
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 
година. 

9. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Бенковски, 
Община Марица, назначени с Решение № 170-МИ от 29.09.2015г. на Общинска 
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински 
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 
година. 

10.  Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Скутаре, Община 
Марица, назначени с Решение № 182-МИ от 29.09.2015г., изм. с Решение № 200-
МИ от 13.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Марица за 
произвеждането на избори за общински съветници и кметове, както и национален 
референдум на 25 октомври 2015 година. 

11. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Труд, Община 
Марица, назначени с Решение № 174-МИ от 29.09.2015г., изм. с Решение № 197-
МИ от 13.10.2015г. от на Общинска избирателна комисия Марица за 
произвеждането на избори за общински съветници и кметове, както и национален 
референдум на 25 октомври 2015 година. 

12. Поправка на техническа грешка в Решение № 184-МИ от 29.09.2015г. на 
Общинска избирателна комисия Марица за назначаване на членовете на СИК на 
територията на с. Трилистник, Община Марица, за произвеждането на избори за 
общински съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 
2015 година. 

13. Промяна в съставите на СИК и поправка на технически грешки в Решение № 
185-МИ от 29.09.2015г., изм. с Решение № 202-МИ от 13.10.2015г. на Общинска 
избирателна комисия Марица за назначаване на членовете на СИК на 
територията на с. Маноле, Община Марица, за произвеждането на избори за 
общински съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 
2015 година. 

14. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Манолско конаре, 
Община Марица, назначени с Решение № 186-МИ от 29.09.2015г., изм. С 
Решение № 203-МИ от 13.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Марица 
за произвеждането на избори за общински съветници и кметове, както и 
национален референдум на 25 октомври 2015 година. 

15. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Строево, Община 
Марица, назначени с Решение № 175-МИ от 29.09.2015г. на Общинска 
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински 
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 
година. 
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16. Регистриране на застъпници, предложени от ПП „ДПС – ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ПРАВА И СВОБОДИ” от Общинска избирателна комисия Марица, при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и 
национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

17. назначаване на специалист технически сътрудник към ОИК-Марица за 
подпомагане на ОИК при предаване на книжата и материалите на СИК, в 
изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и 
подготовката за предаването на книжата в ЦИК 

18. Писмо рег. № 620700-6178/22.10.2015 година по № 620700-5676/2015 на РУ 
ТРУД при ОД МВР - Пловдив, с което е препратена по компетентност докладна 
записка за извършена проверка в РУ Труд. 

19. Писмо рег. № 620700-6178/22.10.2015 година по преписка № 620700-5676/ 2015 
на РУ ТРУД при ОД на МВР - Пловдив, с което е препратена по компетентност 
докладна записка за доведени лица в РУ Труд. 

20. Приемане на списък с представители на 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. 

21. Приемане на списък с представители на НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА 
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) от Общинска избирателна комисия 
Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 
както и национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

22. Приемане на списък с представители на политическа партия „България без 
цензура“ от Общинска избирателна комисия Марица, при произвеждане на 
изборите за общински съветници и за кметове, както и национален референдум 
на 25 октомври 2015 г. 

23. Приемане на списък с представители на Движение за права и свободи-ДПС от 
Общинска избирателна комисия Марица, при произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове, както и национален референдум на 25 
октомври 2015 г. 

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

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

ред.  
Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 1. :  
Регистриране на застъпници, предложени от ПП „ПОЛИТИЧЕСКО 

ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА” 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 Станка Йорданова Станева, в качеството й на упълномощен представител на 
ПП  „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА”, към което са приложени: 
Пълномощно от Цветелин Цанов Кръстев – председател на ПП „ПОЛИТИЧЕСКО 
ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА” и Списък на застъпници - на хартиен носител - 1 бр. и на 
електронен носител, заведено с вх. № 11/22.10.2015 г., 13.40 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. 

http://www.cik.bg/f/r681
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Предлага се да бъдат регистрирани 11 (единадесет) 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“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 217: 
11. РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатски листи за общински съветници, кмет 

на община и кметове на кметства на ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ 
ЕВРОРОМА” 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 2: Регистриране на застъпници, предложени от Местна коалиция 

„ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА 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 Атанас Кръстев Христозов, в качеството му на представляващ местна 
коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА 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. 
Nо 12/23.10.2015 година в 11.00 часа, към което са приложени: Решение за създаване на 
местна коалиция от 11.09.2015 година и Списък на застъпници - на хартиен носител - 1 
бр. и на електронен носител, съдържащ 26 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 втора.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 218: 
1. РЕГИСТРИРАзастъпници на кандидатски листи за общински съветници и и 

кмет на кметство на Местна коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА 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. 

http://www.cik.bg/f/r681
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4. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска 
избирателна комисия Марица. 
По точка 3: Регистриране на заместващи застъпници, предложени от 

Инициативен комитет, представляван от Стоян Рангелов Вангелов 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 № 69-МИ от изборните 
книжа/ от Стоян Рангелов Вангелов, в качеството му на представляващ Инициативен 
комитет за издигане на кандидатска листа за общински съветник, към което са 
приложени: Списък на заместващи застъпници - на хартиен носител - 1 бр. и на 
електронен носител, заведено към вх. № 3/22.10.2015 г., 15:00 ч. във входящия регистър 
на предложени за регистрация на заместващи 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 3 (три) заместващи застъпници на кандидатски 
листи за общински съветник, 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 трета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 219: 
I. ЗАЛИЧАВА: ХРИСТО СПАСОВ ПЛАЧКОВ, с ЕГН ***********, регистриран с 
Решение № 206-МИ от 20 октомври 2015г. на ОИК Марица за застъпник на 
кандидатска листа на Инициативен комитет, представляван от Стоян Рангелов 
Вангелов и анулира издаденото му Удостоверение № 19 от 20.10.2015г.; 
Регистрира на негово място като заместващ застъпник на кандидатската листа 
на Инициативен комитет, представляван от Стоян Рангелов Вангелов: ПЕНКА 
ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА с ЕГН ***********. 
II. ЗАЛИЧАВА: МАГДАЛЕНА КИРИЛОВА ПЛАЧКОВА, с ЕГН ***********, 
регистрирана с Решение № 206-МИ от 20 октомври 2015г. на ОИК Марица за 
застъпник на кандидатска листа на Инициативен комитет, представляван от Стоян 
Рангелов Вангелов и анулира издаденото й Удостоверение № 20 от 20.10.2015г.; 
Регистрира на нейно място като заместващ застъпник на кандидатската листа 
на Инициативен комитет, представляван от Стоян Рангелов Вангелов: КАТЕРИНА 
СТОЯНОВА БИЧКОВА, с ЕГН ***********. 
III. ЗАЛИЧАВА: ДАФИНА ВЕЛИКОВА КАРАТАБАНОВА, с ЕГН ***********, 
регистрирана с Решение № 206-МИ от 20 октомври 2015г. на ОИК Марица за 
застъпник на кандидатска листа на Инициативен комитет, представляван от Стоян 
Рангелов Вангелов и анулира издаденото й Удостоверение 21 от 20.10.2015г.; 
Регистрира на нейно място като заместващ застъпник на кандидатската листа 
на Инициативен комитет, представляван от Стоян Рангелов Вангелов: СЪБКА 
АНГЕЛОВА ТОДОРОВА, с ЕГН ***********. 
На регистрираните заместващи застъпници да бъдат издадени удостоверения за 
застъпници. 
Лицата да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от 
Изборния кодекс. 

По точка 4: Регистриране на застъпници, предложени от ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ 
ЦЕНЗУРА” от Общинска избирателна комисия Марица, при произвеждане на изборите 
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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 Добромира Ралева Чиликова, в качеството й на упълномощен представител 
на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”, към което са приложени: Пълномощно от 
Николай Тихомиров Бареков – председател и представляващ ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ 
ЦЕНЗУРА” и Списък на застъпници - на хартиен носител - 1 бр. и на електронен 
носител, заведено с вх. № 13/23.10.2015 г., 14.00 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 32 (тридесет и два) 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“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 220: 
11. РЕГИСТРИРАзастъпници на кандидатски листи за общински съветници, кмет 

на община и кметове на кметства на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА” 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 5: Регистриране на застъпници, предложени от ПП „НОВОТО 

ВРЕМЕ” 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 Борис Николов Николов, в качеството му на упълномощен представител на 
ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”, към което са приложени: Пълномощно от Росица Йовчева 
Кабзева-Дикина – председател на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” и Списък на застъпници - на 
хартиен носител - 1 бр. и на електронен носител, заведено с вх. № 14/23.10.2015 г., 
14.10 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 34 (тридесет и четири) 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 пета.  

http://www.cik.bg/f/r681
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Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 221: 
11. РЕГИСТРИРАзастъпници на кандидатски листи за общински съветници, кмет 

на община и кметове на кметства на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” 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 6: Регистриране на застъпници, предложени от КОАЛИЦИЯ 

„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” 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 Пламен Панков Петков, в качеството му на упълномощен представител на 
КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”, към което са приложени: Пълномощно от 
Николай Ненчев, Меглена Кунева, Радан Кънев, Корман Исмаилов и Божидар 
Лукарски – представляващи КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” и Списък на 
застъпници - на хартиен носител - 1 бр. и на електронен носител, заведено с вх. № 
15/23.10.2015 г., 15.00 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 11 (единадесет) 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 шеста.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 222: 
1. РЕГИСТРИРАзастъпници на кандидатски листи за общински съветници, кмет 

на община и кметове на кметства на КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” 
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. 

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 „АБВ 

(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)” от Общинска избирателна 
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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 към вх. № 5/23.10.2015 г., 14.30 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 бъде регистриран 1 (един) брой  застъпник 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, 
Общинската избирателна комисия Марица, счита, че са налице условията за 
регистриране на застъпниците. 

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

РЕШЕНИЕ № 223: 
1. РЕГИСТРИРА 1/един/ брой застъпник на кандидатски листи за общински 

съветници и кметове на кметства на политическа партия ПП „АБВ 
(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)”, а именно: 

ПЕПА ЯНОВА ТРАЙКОВА, с ЕГН *********** 
2. На лицето да бъде издадено удостоверение за застъпник. 
3. Лицето по т. 1 да се впише 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 8: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. 

Рогош, Община Марица и поправка на техническа грешка, назначени с Решение № 183-
МИ от 29.09.2015г., изм. С Решение № 201-МИ от 13.10.2015г. на Общинска 
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински съветници и 
кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 година. 

Следва да се извърши промяна в съставите на членовете на СИК на територията 
на с. Рогош, Община Марица и поправка на техническа грешка, съгласно постъпили 
предложения.  

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

РЕШЕНИЕ № 224: 
1. В Секция № 161700031, с. Рогош, на мястото на Ирина Тодорова Димитрова, 

ЕГН ************- член,  да бъде назначена Надежда Стоянова Тодева, ЕГН 
************; 

2. В Секция № 161700030, с. Рогош, на мястото на Мария Ангелова Манова, ЕГН 
************- член,  да бъде назначена Мария Тодорова Манова, ЕГН 
************; 
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3. В Секция № 161700028, с. Рогош, е допусната техническа грешка в името на 
Елена Петкова Цветкова - член,  да се чете: Елена Петрова Цветкова; 

4. В Секция № 161700030, с. Рогош, е допусната техническа грешка в името на 
Любка Мишева Калева - председател,  да се чете: Любка Мишева Калчева. 

5. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по 
смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. 

6. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят 
отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, 
както и да провеждат предизборна агитация. 

По точка 9: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. 
Бенковски, Община Марица, назначени с Решение № 170-МИ от 29.09.2015г. на 
Общинска избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински 
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 година. 

Следва да се извърши промяна в съставите на членовете на СИК на територията на 
село Бенковски, Община Марица, съгласно постъпили предложения.  

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

РЕШЕНИЕ № 225: 
• В Секция № 161700004, с. Бенковски, на мястото на Цветана Симеонова 

Шикова, ЕГН ************- председател,  да бъде назначена Димитрия 
Николова Маринова, ЕГН ************; 

• В Секция № 161700004, с. Бенковски, на мястото на Огнян Асенов Атанасов, 
ЕГН ************- член,  да бъде назначена Пепа Асенова Гюрджиева, ЕГН 
************; 
Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по 

смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. 
При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят 

отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да 
провеждат предизборна агитация. 

По точка 10:  Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. 
Скутаре, Община Марица, назначени с Решение № 182-МИ от 29.09.2015г., изм. с 
Решение № 200-МИ от 13.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Марица за 
произвеждането на избори за общински съветници и кметове, както и национален 
референдум на 25 октомври 2015 година. 

Като взе предвид постъпило предложение от Гергана Трендафилова - 
упълномощен представител на ПП ГЕРБ, заведено под № 119/13.10.2015 г. и № 
154/23.10.2015 г.за промяна в съставите на СИК на територията на с. Скутаре, община 
Марица, както и постъпило предложение от Димчо Данков - упълномощен 
представител на ПП „ДПС“, заведено под № 163/23.10.2015 г. за промяна в съставите 
на СИК на територията на с. Скутаре, община Марица, ОИК Марица следва да вземе 
решение за същото. 

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

РЕШЕНИЕ № 226: 
• В Секция № 161700025, с. Скутаре, на мястото на Наталия Тодорова Тошкова, 

ЕГН *************- член,  да бъде назначена Пенка Георгиева Григорова, ЕГН 
*************; 
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• В Секция № 161700027, с. Скутаре, на мястото на Гергана Кръстева Иванова, 
ЕГН *************- член,  да бъде назначена Валя Филипова Филева, ЕГН 
*************. 

• В Секция № 161700027, с. Скутаре, на мястото на Ангел Симов Илиев, ЕГН 
*************- секретар,  да бъде назначена Катерина Сотирова Славчева, ЕГН 
*************. 
Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по 

смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. 
При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят 

отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да 
провеждат предизборна агитация. 

По точка 11: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. 
Труд, Община Марица, назначени с Решение № 174-МИ от 29.09.2015г., изм. с Решение 
№ 197-МИ от 13.10.2015г. от на Общинска избирателна комисия Марица за 
произвеждането на избори за общински съветници и кметове, както и национален 
референдум на 25 октомври 2015 година. 

Като взе предвид постъпило предложение от Николай Копринков - 
упълномощен представител на КП „БСП – Лява България“, заведено под № 
135/20.10.2015 г. за промяна в съставите на СИК на територията на с. Труд, община 
Марица, ОИК Марица следва да вземе решение за същото. 

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

РЕШЕНИЕ № 227: 
1. В Секция № 161700009, с. Труд, на мястото Елена Илиева Иванова, ЕГН 

************- член,  да бъде назначена Райна Василева Узунова ЕГН 
************; 

2. В Секция № 161700012, с. Труд, на мястото на Райна Василева Узунова ЕГН 
************- член,  да бъде назначена Елена Илиева Иванова, ЕГН 
************; 

3. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по 
смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. 

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни 
знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат 
предизборна агитация. 

По точка 12: Поправка на техническа грешка в Решение № 184-МИ от 
29.09.2015г. на Общинска избирателна комисия Марица за назначаване на членовете на 
СИК на територията на с. Трилистник, Община Марица, за произвеждането на избори 
за общински съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 
2015 година. 

Като взе предвид постъпило предложение от Николай Копринков - 
упълномощен представител на КП „БСП – Лява България“, заведено под № 
135/20.10.2015 г. за поправка на техническа грешка в Решение № 184-МИ от 
29.09.2015г. на Общинска избирателна комисия Марица, с което са назначени 
членовете на СИК на територията на с. Трилистник, Община Марица, ОИК Марица 
следва да вземе решение за поправка на същата. 

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

РЕШЕНИЕ № 228: 
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1. В Секция № 161700032, с. Трилистник, е допусната техническа грешка в името 
на Тотка Йорданова Стоилова - член,  да се чете: Тотка Тодорова Стоилова. 
Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по 

смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. 
При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят 

отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да 
провеждат предизборна агитация. 

По точка 13: Промяна в съставите на СИК и поправка на технически грешки в 
Решение № 185-МИ от 29.09.2015г., изм. с Решение № 202-МИ от 13.10.2015г. на 
Общинска избирателна комисия Марица за назначаване на членовете на СИК на 
територията на с. Маноле, Община Марица, за произвеждането на избори за общински 
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 година. 

Като взе предвид постъпило предложение от Николай Копринков - 
упълномощен представител на КП „БСП – Лява България“, за поправка на техническа 
грешка в Решение № 185-МИ от 29.09.2015г. на Общинска избирателна комисия 
Марица, с което са назначени членовете на СИК на територията на с. Маноле, Община 
Марица,  постъпило предложение от Гергана Трендафилова - упълномощен 
представител на ПП ГЕРБ, за допускане на поправка на техническа грешка в съставите 
на СИК на територията на с. Маноле, община Марица,  предложение от Пламен Петков 
- упълномощен представител на Коалиция „Реформаторски блок“, за промяна в 
съставите на СИК на територията на с. Маноле, община Марица, и предложение от 
Димитър Керин - упълномощен представител на ПП „Атака“, за промяна в съставите на 
СИК на територията на с. Маноле, община Марица, ОИК Марица следва да вземе 
решение за промяна на съставите на СИК и поправка на техническите грешки. 

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

РЕШЕНИЕ № 229: 
• В Секция № 161700033, с. Маноле допуска поправка на техническа грешка в 

името на  Александър Василев Запрянов - член,  да се чете: Александра 
Василева Запрянова. 

• В Секция № 161700034, с. Маноле допуска поправка на техническа грешка в 
името на  Елена Петрова Илиева - член,  да се чете: Елена Георгиева Илиева. 

• В Секция № 161700033, с. Маноле, на мястото Пенка Тончева Тончева, ЕГН 
************- секретар,  да бъде назначена Илияна Николова Георгиева ЕГН 
************; 

• В Секция № 161700034, с. Маноле, на мястото Тодор Димитров Тодоров, ЕГН 
************- член,  да бъде назначена Йорданка Петьова Червенакова, ЕГН 
************; 

• В Секция № 161700035, с. Маноле, на мястото Йорданка Петьова Червенакова, 
ЕГН ************- член,  да бъде назначен Тодор Димитров Тодоров, ЕГН 
************; 

• В Секция № 161700036, с. Маноле, на мястото Димитрина Трифонова 
Караджонова-Желязкова, ЕГН ************- член,  да бъде назначена Силвия 
Илиева Стойкова, ЕГН ************; 
Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по 

смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. 
При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят 

отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да 
провеждат предизборна агитация. 
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По точка 14: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. 
Манолско конаре, Община Марица, назначени с Решение № 186-МИ от 29.09.2015г., 
изм. С Решение № 203-МИ от 13.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Марица 
за произвеждането на избори за общински съветници и кметове, както и национален 
референдум на 25 октомври 2015 година. 

Като взе предвид постъпило предложение от Димчо Данков - упълномощен 
представител на ПП „ДПС“, заведено под № 163/23.10.2015 г. за промяна в съставите 
на СИК на територията на с. Манолско конаре, община Марица, ОИК Марица следва да 
вземе решение за същото. 

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

РЕШЕНИЕ № 230: 
1. В Секция № 161700037, с. Манолско конаре, на мястото на Христо Иванов 

Севдалинов, ЕГН *************- член, да бъде назначена Иванка Петкова 
Иванова, ЕГН *************. 

2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по 
смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. 

3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят 
отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, 
както и да провеждат предизборна агитация. 
По точка 15: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. 

Строево, Община Марица, назначени с Решение № 175-МИ от 29.09.2015г. на 
Общинска избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински 
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 година. 

Като взе предвид постъпило предложение от Димчо Данков - упълномощен 
представител на ПП „ДПС“, заведено под № 163/23.10.2015 г. за промяна в съставите 
на СИК на територията на с. Строево, община Марица, ОИК Марица следва да вземе 
решение за същото. 

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

РЕШЕНИЕ № 231: 
1. В Секция № 161700014, с. Строево, на мястото на Аргил Асенов Илиев, ЕГН 

***********- член, да бъде назначена Юлиан Янков Благов, ЕГН ***********. 
2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по 

смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. 
3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят 

отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, 
както и да провеждат предизборна агитация. 
По точка 16: Регистриране на застъпници, предложени от ПП „ДПС – 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” 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 Димчо Иванов Данков, в качеството му на преупълномощен представител на 
ПП „ДПС – ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, към което са приложени: 
Пълномощно на Лютви Ахмед Местан –председател на ПП „ДПС” в полза на Юксел 
Руфат Расим, Пълномощно от Юксел Руфат Расим, с което преупълномощава Димчо 
Иванов Данков да регистрира застъпници и представители на партията в местните 

http://www.cik.bg/f/r681
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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. № 16/23.10.2015 г., 16.10 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 бъде регистриран 29 (двадесет и девет) 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, 
Общинската избирателна комисия Марица, счита, че са налице условията за 
регистриране на застъпниците. 

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

РЕШЕНИЕ № 232: 
1. РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатски листи за общински съветници, кмет 

на община и кметове на кметства на ПП „ДПС – ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ” 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. 

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 17: назначаване на специалист технически сътрудник към ОИК-

Марица за подпомагане на ОИК при предаване на книжата и материалите на СИК, в 
изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за 
предаването на книжата в ЦИК 

Следва да се вземе решение за назначаване на специалист технически сътрудник 
към ОИК-Марица за подпомагане на ОИК при предаване на книжата и материалите на 
СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и 
подготовката за предаването на книжата в ЦИК. 

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

РЕШЕНИЕ № 233: 
1. За подпомагане дейността на ОИК - Марица при предаване на книжата и 

материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след 
изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК назначава: 

СВИЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА с ЕГН: *********** като технически 
сътрудник към ОИК - Марица с еднократно възнаграждение от 90 лева; 

2. Настоящото решение да се изпрати на кмета на община Марица за сключване на 
договор с назначения технически сътрудник; 
По точка 18: Писмо рег. № 620700-6178/22.10.2015 година по № 620700-

5676/2015 на РУ ТРУД при ОД МВР - Пловдив, с което е препратена по компетентност 
докладна записка за извършена проверка в РУ Труд. 

Следва да се вземе решение за изпращане на полученото писмо, ведно със 
сигнал на Кмета на Община Марица. 
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Пристъпи се към гласуване на решение по точка осемнадесета.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 234: 
 Изпраща на кмета на община Марица по компетентност сигнал, получен с писмо рег. 
№ 620700-6178/22.10.2015 година на РУ ТРУД при ОД МВР - Пловдив за действия от 
страна на Найден Георгиев Рангелов с ЕГН: ************ от град Пловдив, ул. “Петко 
Д. Петков“ № 43, ет.1 по възпрепятстване провеждане на мероприятия по ЗСММ и 
нарушаване на обществения ред. 
       Настоящото решение следва да бъде изпратено на Кмета на Община „Марица“. 

По точка 19: Писмо рег. № 620700-6178/22.10.2015 година по преписка № 
620700-5676/ 2015 на РУ ТРУД при ОД на МВР - Пловдив, с което е препратена по 
компетентност докладна записка за доведени лица в РУ Труд. 

Следва да се вземе решение относно постъпилото писмо рег. № 620700-
6178/22.10.2015 година по преписка № 620700-5676/ 2015 на РУ ТРУД при ОД на МВР 
– Пловдив. 

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

РЕШЕНИЕ № 235: 
Липсват достатъчно данни в писмо рег. №620700-6178/22.10.2015 година  по № 620700-
5676/2015 на РУ ТРУД при ОД на МВР Пловдив и допълнително изисканите от ОИК –
Марица писмени материали за извършени нарушения на разпоредбите на Изборния 
кодекс от посочените лица: Найден Георгиев Найденов и Илия Атанасов Попов на 
21.10.2015 година в село Калековец, община Марица. 
  

По точка 20: Приемане на списък с представители на 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 взе предвид постъпилия списък с упълномощените представители на 
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., 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 
същия. 

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

РЕШЕНИЕ № 236: 
1. ПРИЕМА списък с представители на 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.  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 21: Приемане на списък с представители на НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ 

ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) от Общинска избирателна комисия Марица, 
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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 
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) 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, ОИК Марица 
следва да вземе решение за приемане на същия. 

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 № 237: 
1. ПРИЕМА списък с представители на 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.  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 22: Приемане на списък с представители на политическа партия 

„България без цензура“ 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 постъпилия списък с упълномощените представители на 
политическа партия „България без цензура“ 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, ОИК Марица следва да вземе решение за 
приемане на същия. 

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 № 238: 
1. ПРИЕМА списък с представители на политическа партия „България без 

цензура“ 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 23: Приемане на списък с представители на Движение за права и 

свободи-ДПС 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 постъпилия списък с упълномощените представители на 
Движение за права и свободи-ДПС 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 
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кодекс, във връзка с Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК, Общинската 
избирателна комисия Марица, ОИК Марица следва да вземе решение за приемане на 
същия. 

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 № 239: 
1. ПРИЕМА списък с представители на Движение за права и свободи-ДПС 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. 
 
  Решенията следва да се обявят по съответния ред съгласно решение №3-МИ/НР 
07.09.2015 година. 

Неразделна част от настоящия протокол са присъствен лист с подписите на 
членовете, присъствали на заседанието и списък с отбелязване начина на гласуване на 
членовете на ОИК по  взетите решения.  

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

часа. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Йордан Дамбулев  
 
 
СЕКРЕТАР: 
Мария Жилова 


