ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
ПРОТОКОЛ № 4/24.09.2019г. на ОИК Съединение
Днес, 24.09.2019 г., от 17:15 часа, в град Съединение, в сградата на Община
Съединение, с адрес бул. „6-ти септември” № 13, ет. 2, се проведе заседание на
Общинска избирателна комисия (ОИК) – Съединение при произвеждане на изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
От общо 13 членове на ОИК на заседанието присъстваха 13 членове.
Отсъстващи няма.
Заседанието бе открито и водено от Председателя на ОИК Янко Радунчев.
За протоколчик беше избран Петя Борисова Стайкова
Установи се, че има кворум и Комисията може да взема валидни решения.
След встъпителните думи на Председателя, бе предложен следния проект за
дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД:

Член на ОИК
№
1

2

3

4

5

Материали за заседанието

докладчик

Проект на решение относно Регистриране на кандидат за кмет
на кметство село Неделево, Община Съединение, предложен от
Инициативен комитет за издигането на независим кандидат за
кмет Иван Георгиев Хаджийски за участие в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в
община Съединение.
Проект на решение относно Регистриране на кандидат за кмет
на кметство с. Царимир, Община Съединение, предложен от
политическа партия „Движение за права и свободи” за участие в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г. в община Съединение.
Проект на решение относно Регистрация на кандидатската
листа за общински съветници в община Съединение, предложена
от политическа партия „Движение за права и свободи” за
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г. в община Съединение.
Проект на решение относно Регистрация на кандидатската
листа за общински съветници в община Съединение, предложена
от политическа партия ГЕРБ за участие в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община
Съединение.
Проект на решение относно Регистриране на кандидат за кмет
на община Съединение, предложен от политическа партия ГЕРБ
за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27

Председателя

Председателя

Председателя

Председателя

Председателя
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

октомври 2019 г. в община Съединение.
Проект на решение относно Регистриране на кандидати за
кметове на кметства с.Царимир, с.Неделево и с.Голям Чардак,
Община Съединение, предложени от политическа партия ГЕРБ
за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г. в община Съединение.
Проект на решение относно Регистрация на кандидатската
листа за общински съветници в община Съединение, предложена
от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в
община Съединение.
Проект на решение относно Регистриране на кандидат за кмет
на община Съединение, предложена от коалиция „БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
Проект на решение относно Регистриране на кандидати за
кметове на кметства с.Голям Чардак, с.Найден Герово и
с.Царимир, Община Съединение, предложени от коалиция „БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и
за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
Проект на решение относно Регистрация на кандидатската
листа за общински съветници в община Съединение, предложена
от местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)” за участие в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г. в община Съединение.
Проект на решение относно Регистриране на кандидат за кмет
на община Съединение, предложена от местна коалиция
”ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (
ПП „АБВ”, ПП „ВОЛЯ”)“ за участие в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община
Съединение.
Проект на решение относно Регистриране на кандидати за
кметове на кметства с.Царимир, с.Неделево, с.Найден Герово и
с.Малък Чардак, Община Съединение, предложени от местна
коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА И БЪЛГАРСКИ
ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)” за участие в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в
община Съединение.
Проект на решение относно Регистрация на кандидатската
листа за общински съветници в община Съединение, предложена
от политическа партия „ВМРО-БНД” за участие в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в
община Съединение.
Проект на решение относно Регистриране на кандидат за
КМЕТ на община Съединение, предложена от политическа
партия „ВМРО-БНД” за участие в изборите за общински
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съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община
Съединение.
Проект на решение относно Регистриране на кандидати за Председателя
кметове на кметства с. Царимир, с.Неделево, с.Найден Герово и
с.Голям Чардак, Община Съединение, предложени от
политическа партия „ВМРО-БНД” за участие в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в
община Съединение.
Проект на решение относно Одобряване на тираж на Председателя
бюлетините при произвеждане на изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община
Съединение

15

16

Разни

17

Председателя

След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на проекта за дневен ред, същият беше
подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
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Дневният ред се прие с единодушие от присъстващите членове на Общинска
избирателна комисия – Съединение.
По т. 1 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на кандидат за кмет на кметство село Неделево, Община
Съединение, предложен от Инициативен комитет за издигането на независим кандидат
за кмет Иван Георгиев Хаджийски за участие в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 48-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
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ОТНОСНО: Регистриране на кандидат за кмет на кметство село Неделево,
Община Съединение, предложен от Инициативен комитет за издигането на независим
кандидат за кмет Иван Георгиев Хаджийски за участие в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
1/17.09.2019 г. в 9.48 часа, във входящия регистър на кандидатите за кметове на
кметства, община Съединение подадено от Димитрина Иванова Кръстева, в качеството
й на представляваща инициативен комитет Иван Георгиев Хаджийски, с искане за
регистриране на кандидат за участие в изборите за кмет на кметство село Неделево в
община Съединение, при произвеждане на изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г. (Приложение № 63-МИ от изборните книжа).
Инициативния комитет е регистриран за участие в изборите за кметове на
населени места в община Съединение на 27 октомври 2019 г., с Решение № 20МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно ИК документи, а именно:
1. Един брой заявление-декларация по образец (Приложение№ 65 – МИ от
изборните книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от
предложилия го инициативен комитет, и че отговаря на условията по чл. 414, ал.
1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс;
2. Списък по чл.416, ал.2 от ИК на избирателите, подкрепящи регистрацията на
независимия кандидат Иван Георгиев Хаджийски, съдържащ 16 страници от №1
до №159 и записани на флаш памет .
На основание Решение № 645-МИ/22.08.2019 г. на ЦИК, ОИК предаде за проверка
списъците на подкрепящия кандидата в ГД „ГРАО” в МРРБ в резултат на която се
установиха 132 коректни записи при необходими 81 съгласно Решение №645МИ/22.08.2019 г. на ЦИК.
Общинска избирателна комисия Съединение, извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т.
1 и 3 от Изборния кодекс (ИК).
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14
и чл.417, ал.1 от ИК, Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение №20МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска
избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА кандидата Иван Георгиев Хаджийски с ЕГН **********,
издигнат от Инициативен комитет за издигането на независим кандидат за кмет на
Иван Георгиев Хаджийски за участие в изборите за общински съветници и за кметове
на 27 октомври 2019 г. в община Съединение за кандидат за кмет на кметство село
Неделево, община Съединение.
Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно
Приложение № 68-МИ от изборните книжа.
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Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 2 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на кандидат за кмет на кметство с. Царимир, Община
Съединение, предложен от политическа партия „Движение за права и свободи” за
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в
община Съединение.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 49-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
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ОТНОСНО: Регистриране на кандидат за кмет на кметство с. Царимир,
Община Съединение, предложен от политическа партия „Движение за права и свободи”
за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в
община Съединение.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
2/17.09.2019 г. в 15.10 часа, във входящия регистър на кандидатите за кметове на
кметства, община Съединение, от Мустафа Сали Карадайъ, в качеството му на
представляващ политическа партия „Движение за права и свободи”, чрез
пълномощника Юксел Руфат Расим, с искане за регистриране на кандидата Юрдан
Ангелов Чолаков за участие в изборите за кметове на кметства в село Царимир, община
Съединение, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г. (Приложение № 63-МИ от изборните книжа).
Политическа партия „Движение за права и свободи” е регистрирана за участие в
изборите за кметове на райони в община Съединение на 27 октомври 2019 г., с Решение
№.33-МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно ИК документи, а именно:
1. Един брой заявление-декларация по образец (Приложение№ 65 – МИ от
изборните книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от
предложилата го партия, и че отговаря на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр.
с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс;
2. Копие от пълномощно на Юксел Руфат Расим
Общинска избирателна комисия Съединение, извърши проверка на
представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на
чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от ИК.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1,
т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение №33МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска
избирателна комисия Пловдив
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА кандидата Юрдан Ангелов Чолаков с ЕГН **********, издигнат от
политическа партия „Движение за права и свободи”, за участие в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
Издава удостоверение за регистрация на горепосочения кандидат съгласно
Приложение № 68-МИ от изборните книжа.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 3 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община
Съединение, предложена от политическа партия „Движение за права и свободи” за
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участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в
община Съединение.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 50-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
ОТНОСНО: Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в
община Съединение, предложена от политическа партия „Движение за права и
свободи” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г. в община Съединение.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило предложение с вх. №
1/20.09.2019 г. в 12.40 часа, във входящия регистър на кандидатските листи за
общински съветници, от Мустафа Сали Карадаъй, в качеството му на представляващ
политическа партия „Движение за права и свободи”, чрез пълномощника Юксел
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Руфат Расим , с искане за регистриране на кандидатска листа на общински
съветници в община Съединение, при произвеждане на изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., състоящо се от 1 (един) кандидат.
(Приложение № 62-МИ от изборните книжа).
Политическа партия „Движение за права и свободи” е регистрирана за участие в
изборите за общински съветници в община Съединение на 27 октомври 2019 г., с
Решение №.34-МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс
документи, а именно:
3. Един брой заявление-декларация по образец (Приложение№ 65 – МИ от
изборните книжа) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от
предложилата го партия, и че отговаря на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр.
с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс;
4. Копие от пълномощно на Юксел Руфат Расим
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т.
1 и 3 Изборния кодекс (ИК).
С оглед на горепосоченото и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14
и чл.417, ал.1 от ИК, Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение №34МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска
избирателна комисия Пловдив
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА кандидатската листа за общински
Съединение, издигната от политическа партия „Движение за
участие в изборите за общински съветници и за кметове на
община Съединение, както следва:
№ по
Три имена
ред
1
Юрдан Ангелов Чолаков

съветници в община
права и свободи”, за
27 октомври 2019 г. в
ЕГН
**********

Издава удостоверение за регистрация на горепосочения кандидат съгласно
Приложение № 68-МИ от изборните книжа.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 4 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община
Съединение, предложена от политическа партия ГЕРБ за участие в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
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След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 51-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
ОТНОСНО: Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в
община Съединение, предложена от политическа партия ГЕРБ за участие в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
2/20.09.2019 г. в 15.50 часа, във входящия регистър на кандидатските листи за
общински съветници, от Бойко Методиев Борисов, в качеството му на представляващ
политическа партия ГЕРБ, чрез пълномощника Георги Рангелов Мараджиев и
преупълномощено лице Катя Любенова Алова, с искане за регистриране на
кандидатска листа на общински съветници в община Съединение, при
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.,
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състоящо се от 13 (тринадесет) кандидати. (Приложение № 62-МИ от изборните
книжа).
Политическа партия ГЕРБ е регистрирана за участие в изборите за общински
съветници в община Съединение на 27 октомври 2019 г., с Решение №21-МИ/16.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно ИК документи, а именно:
5. Тринадесет броя заявление-декларация по образец /Приложение№ 65 – МИ от
изборните книжа/ от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от
предложилата ги партия, и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр.
с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс;
6. Копие от пълномощни 2 бр.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т.
1 и 3 Изборния кодекс (ИК).
С оглед на горепосоченото и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14
и чл.417, ал.1 от ИК, Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение №21МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска
избирателна комисия Пловдив
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА кандидатската листа за общински съветници в община
Съединение, издигната от политическа партия ГЕРБ, за участие в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение, както
следва:
№ по ред
Три имена
ЕГН
**********
1
Атанас Генов Балкански
**********
2
Катя Любенова Алова
**********
3
Кристина Стоянова Крислова
**********
4
Петя Атанасова Йовчева
**********
5
Петя Томова Червенакова
**********
6
Борислава Стоянова Енчева
**********
7
Йорданка Николова Янчева
**********
8
Христо Лазаров Габеров
**********
9
Владимир Иванов Бешлишки
**********
10
Ангел Николов Чобанов
**********
11
Тодор Атанасов Маринчешки
**********
12
Данаил Стоянов Матов
**********
13
Лило Вълков Вълков
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Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно
Приложение № 68-МИ от изборните книжа.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 5 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на кандидат за кмет на община Съединение, предложен от
политическа партия ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на
27 октомври 2019 г. в община Съединение.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 52-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
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ОТНОСНО: Регистриране на кандидат за кмет на община Съединение,
предложен от политическа партия ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и
за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
1/20.09.2019 г. в 16.00 часа, във входящия регистър за кмет на община, от Бойко
Методиев Борисов, в качеството му на представляващ политическа партия ГЕРБ, чрез
пълномощника Георги Рангелов Мараджиев и преупълномощено лице Катя Любенова
Алова, с искане за регистриране на кандидат за участие в изборите за кмет на община
Съединение в община Съединение, при произвеждане на изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Приложение № 63 -МИ от изборните
книжа).
Политическа партия ГЕРБ е регистрирана за участие в изборите за кмет на
община Съединение на 27 октомври 2019 г., с Решение № 22-МИ/16.09.2019 г. на
Общинска избирателна комисия Съединение.
Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно ИК документи, а именно:
7. Заявление-декларация по образец (Приложение№ 65 – МИ от изборните книжа)
от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, и че
отговаря на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1,
2, 3 и 4 от ИК;
8. Копие от пълномощни на Георги Рангелов Мараджиев и Катя Любенова Алова
Общинска избирателна комисия Съединение, извърши проверка на представените
документи и установи, че същия отговаря на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т. 1
и 3 от ИК.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14
и чл.417, ал.1 от ИК, № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 22-МИ/16.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска избирателна комисия
Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА
кандидата Атанас
Генов
Балкански
с
ЕГН
********** за кандидат за Кмет на община Съединение, издигнат от политическа
партия ГЕРБ, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г. в община Съединение.
Издава удостоверение за регистрация на горепосочения кандидат съгласно
Приложение № 68-МИ от изборните книжа.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 6 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на кандидати за кметове на кметства с.Царимир, с.Неделево и
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с.Голям Чардак, Община Съединение, предложени от политическа партия ГЕРБ за
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в
община Съединение.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 53-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
ОТНОСНО: Регистриране на кандидати за кметове на кметства с.Царимир,
с.Неделево и с.Голям Чардак, Община Съединение, предложени от политическа партия
ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
в община Съединение.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
3/20.09.2019 г. в 15.55 часа, във входящия регистър на кандидатите за кметове на
кметства с.Царимир, с.Неделево и с.Голям Чардак, община Съединение, от Бойко
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
Методиев Борисов, в качеството му на представляващ политическа партия ГЕРБ, чрез
пълномощника Георги Рангелов Мараджиев и преупълномощено лице Катя Любенова
Алова, с искане за регистриране на кандидати за участие в изборите за кметове на
кметства с.Царимир, с.Неделево и с.Голям Чардак в община Съединение, при
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(Приложение № 63-МИ от изборните книжа).
Политическа партия ГЕРБ е регистрирана за участие в изборите за кметове на
райони в община Съединение на 27 октомври 2019 г., с Решение №23-МИ/16.09.2019 г.
на Общинска избирателна комисия Съединение.
Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно ИК документи, а именно:
1. Три броя заявление-декларация по образец (Приложение№ 65 – МИ от
изборните книжа) от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от
предложилата ги партия, и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр.
с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс;
2. Копие от пълномощни 2бр.
Общинска избирателна комисия Съединение, извърши проверка на
представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на
чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от ИК.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1,
т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение №..МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска
избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА кандидатите издигнати от политическа партия ГЕРБ, за
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в
община Съединение:
кметство
с.Царимир
с.Неделево
с.Голям Чардак

три имена
Георги Бончев Милев
Стоян Тодоров Казаков
Благо Николов Стайков

ЕГН
**********
**********
**********

Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно
Приложение № 68-МИ от изборните книжа.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 7 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
Съединение, предложена от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 54-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
ОТНОСНО: Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в
община Съединение, предложена от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община
Съединение.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
3/21.09.2019 г. в 10.05 часа, във входящия регистър на кандидатските листи за
общински съветници, от Корнелия Петрова Нинова, в качеството й на представляващ
коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, чрез пълномощника Елена Събова Попова, с искане за
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
регистриране на кандидатска листа на общински съветници в община Съединение,
при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г., състоящо се от 13 (Тринадесет) кандидати. (Приложение № 62-МИ от
изборните книжа).
Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” е регистрирана за участие в изборите за
общински съветници в община Съединение на 27 октомври 2019 г., с Решение №32МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно ИК документи, а именно:
9. Тринадесет броя заявление-декларация по образец (Приложение№ 65 – МИ от
изборните книжа) от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от
предложилата ги партия, и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр.
с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс;
10. Копие от пълномощно на Елена Събова Попова
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т.
1 и 3 ИК.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14
и чл.417, ал.1 от ИК, Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и с Решение № 32МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска
избирателна комисия Пловдив
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА кандидатската листа за общински съветници в община
Съединение, издигната от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, за участие в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение, както
следва:
№ по ред
Три имена
ЕГН
**********
1
Пенчо Кръстев Дерузов
**********
2
Детелина Руменова Илиева
**********
3
Траян Вълков Йончев
**********
4
Димитър Найденов Стоицов
**********
5
Линка Илиева Чергарова
**********
6
Костадинка Игнатова Тучева-Пенкова
**********
7
Цветана Добрева Манавска
**********
8
Софка Стоянова Костадинова
**********
9
Стоянка Живкова Кехайова
**********
10
Даниела Димитрова Русева
**********
11
Тонка Димитрова Челебийска
**********
12
Елка Йосифова Гуарино
**********
13
Йордан Петев Йорданов
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ

Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно
Приложение № 68-МИ от изборните книжа.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 8 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на кандидат за кмет на община Съединение, предложена от
коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
№ 55-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
ОТНОСНО: Регистриране на кандидат за кмет на община Съединение,
предложена от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
2/21.09.2019 г. в 10.00 часа, във входящия регистър за кмет на община, от Корнелия
Петрова Нинова, в качеството й на представляващ коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”,
чрез пълномощника Елена Събова Попова, с искане за регистриране на кандидат за
участие в изборите за кмет на община Съединение в община Съединение, при
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(Приложение № 63 -МИ от изборните книжа).
Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” е регистрирана за участие в изборите за кмет
на община Съединение на 27 октомври 2019 г., с Решение № 30-МИ/16.09.2019 г. на
Общинска избирателна комисия Съединение.
Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно ИК документи, а именно:
11. Заявление-декларация по образец (Приложение№ 65 – МИ от изборните книжа)
от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го коалиция, и
че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413,
ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК;
12. Копие от пълномощно на Елена Събова Попова
Общинска избирателна комисия Съединение, извърши проверка на представените
документи и установи, че същият отговаря на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т. 1
и 3 от ИК.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14
и чл.417, ал.1 от ИК, Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 30МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска
избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА кандидата Пенчо
Кръстев
Дерузов
с
ЕГН
********** за кандидат за Кмет на община Съединение, издигнат от коалиция „БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ”, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г. в община Съединение.
Издава удостоверение за регистрация на горепосочения кандидат съгласно
Приложение № 68-МИ от изборните книжа.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 9 от дневния ред:
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на кандидати за кметове на кметства с.Голям Чардак, с.Найден
Герово и с.Царимир, Община Съединение, предложени от коалиция „БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г. в община Съединение.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 56-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
ОТНОСНО: Регистриране на кандидати за кметове на кметства с.Голям
Чардак, с.Найден Герово и с.Царимир, Община Съединение, предложени от коалиция
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г. в община Съединение.
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
4/21. 09.2019 г. в 9.55 часа, във входящия регистър на кандидатите за кметове на
кметства с.Голям Чардак, с.Найден Герово и с.Царимир, община Съединение, от
Корнелия Петрова Нинова, в качеството й на представляваща коалиция „БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ”, чрез пълномощника Елена Събова Попова, с искане за регистриране на
кандидати за участие в изборите за кметове на кметства с.Голям Чардак, с.Найден
Герово и с.Царимир в община Съединение, при произвеждане на изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Приложение № 63-МИ от изборните
книжа).
Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”е регистрирана за участие в изборите за
кметове на кметства в община Съединение на 27 октомври 2019 г., с Решение №31МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно ИК документи, а именно:
1. Три броя заявление-декларация по образец (Приложение№ 65 – МИ от
изборните книжа) от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от
предложилата ги партия, и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр.
с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс;
2. Копие от пълномощно на Елена Събова Попова
Общинска избирателна комисия Съединение, извърши проверка на
представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на
чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от ИК.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1,
т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 31МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска
избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА кандидатите издигнати от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в
община Съединение:
кметство
три имена
ЕГН
**********
с.Голям Чардак
Величко Ангелов Кансъзов
**********
с.Найден Герово
Георги Георгиев Трендафилов
**********
с.Царимир
Елка Йосифова Гуарино
Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно
Приложение № 68-МИ от изборните книжа.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 10 от дневния ред:
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Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община
Съединение, предложена от местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)” за участие в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 57-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
ОТНОСНО: Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в
община Съединение, предложена от местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)” за участие в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
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В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
4/21.09.2019 г. в 11,00 часа, във входящия регистър на кандидатските листи за общински
съветници, от Румен Йорданов Петков, Веселин Найденов Марешки и Екатерина
Иванова Атанасова, в качеството им на представляващи местна коалиция „ОБЕДИНЕН
БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)”, чрез
пълномощниците Иван Петров Рунташки и Антоанета Стоянова Маринчешка, с искане
за регистриране на кандидатска листа на общински съветници в община
Съединение, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г., състояща се от 13 (тринадесет) кандидати. (Приложение № 62-МИ от
изборните книжа).
Местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ
(ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)” е регистрирана за участие в изборите за общински съветници в
община Съединение на 27 октомври 2019 г., с Решение № 25-МИ/16.09.2019 г. на
Общинска избирателна комисия Съединение.
Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно ИК документи, а именно:
13. Тринадесет броя заявление-декларация по образец (Приложение№ 65 – МИ от
изборните книжа) от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от
предложилата ги партия, и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр.
с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс;
14. Копие от пълномощни 4 броя
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т.
1 и 3 Изборния кодекс (ИК).
С оглед на горепосоченото и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1,
т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и с Решение № 25МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска
избирателна комисия Пловдив
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа за общински съветници в
община Съединение, издигната от местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)” за участие в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение, както следва:
№ по ред
Три имена
ЕГН
**********
1
Георги Любенов Руменов
**********
2
Атанас Лилов Вълков
**********
3
Величка Илиева Кирова
**********
4
Гергана Иванова Благинова
**********
5
Илия Кръстев Караиванов
**********
6
Вълка Иванова Илинчева
**********
7
Георги Стоянов Маринчешки
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8
9
10
11
12
13

Върбинка Иванова Тотева
Веселина Иванова Попова
Цветелина Рангелова Клинкова
Стефан Димитров Балкански
Еньо Георгиев Георгиев
Александър Величков Влашки

**********
**********
**********
**********
**********
**********

Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно
Приложение № 68-МИ от изборните книжа.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 11 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на кандидат за кмет на община Съединение, предложена от
местна коалиция ”ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ ( ПП
„АБВ”, ПП „ВОЛЯ”)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г. в община Съединение.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
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ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 58-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
ОТНОСНО: Регистриране на кандидат за кмет на община Съединение,
предложена от местна коалиция ”ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ
ЛЕЙБЪРИСТИ ( ПП „АБВ”, ПП „ВОЛЯ”)“ за участие в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
3/21.09.2019 г. в 11.50 часа, във входящия регистър за кмет на община, от Екатерина
Иванова Атанасова, Веселин Найденов Марешки и Румен Йорданов Петков, в
качеството им на представляващи местна коалиция ”ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ ( ПП „АБВ”, ПП „ВОЛЯ”)“, чрез пълномощниците Иван
Петров Рунташки и Антоанета Стоянова Маринчешка, с искане за регистриране на
кандидат за участие в изборите за кмет на община Съединение в община Съединение,
при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г. (Приложение № 63 -МИ от изборните книжа).
Местна коалиция ”ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ
( ПП „АБВ”, ПП „ВОЛЯ”)“ е регистрирана за участие в изборите за кмет на община
Съединение на 27 октомври 2019 г., с Решение № 24-МИ/16.09.2019 г. на Общинска
избирателна комисия Съединение.
Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно ИК документи, а именно:
15. Заявление-декларация по образец (Приложение№ 65 – МИ от изборните книжа)
от кандидатът, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го коалиция, и
че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413,
ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК;
16. Копие от пълномощни 4 бр.
Общинска избирателна комисия Съединение, извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т.
1 и 3 от ИК.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14
и чл.417, ал.1 от ИК, Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 24МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска
избирателна комисия Пловдив
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА кандидата Георги Любенов Руменов с ЕГН **********
за кандидат за Кмет на община Съединение, издигнат от местна коалиция
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”ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ ( ПП „АБВ”, ПП
„ВОЛЯ”)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г. в община Съединение.
Издава удостоверения за регистрация на горепосочения кандидат съгласно
Приложение № 68-МИ от изборните книжа.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 12 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на кандидати за кметове на кметства с.Царимир, с.Неделево,
с.Найден Герово и с.Малък Чардак, Община Съединение, предложени от местна
коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА И БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП АБВ,
ПП ВОЛЯ)” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г. в община Съединение.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
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В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 59-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
ОТНОСНО: Регистриране на кандидати за кметове на кметства с.Царимир,
с.Неделево, с.Найден Герово и с.Малък Чардак, Община Съединение, предложени от
местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА И БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ (ПП
АБВ, ПП ВОЛЯ)” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г. в община Съединение.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
5/21.09.2019 г. в 11.45 часа, във входящия регистър на кандидатите за кметове на
кметства с.Царимир, с.Неделево, с.Найден Геров и с.Малък Чардак, община
Съединение, от Румен Йорданов Петков, Веселин Найденов Марешки и Екатерина
Иванова Атанасова, в качеството им на представляващи горепосочените политически
партии, чрез пълномощниците им Иван Петров Рунташки и Антоанета Стоянова
Маринчешка, с искане за регистриране на кандидати за участие в изборите за кметове
на кметства с.Царимир, с.Неделево, с.Найден Геров и с.Малък Чардак в община
Съединение, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г. (Приложение № 63-МИ от изборните книжа).
Местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА И БЪЛГАРСКИ
ЛЕЙБЪРИСТИ-(ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)” е регистрирана за участие в изборите за кметове
на райони в община Съединение на 27 октомври 2019 г., с Решение № 26МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно ИК документи, а именно:
1. Четири броя заявление-декларация по образец (Приложение№ 65 – МИ от
изборните книжа) от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от
предложилата ги партия, и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр.
с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс;
2. Копие от пълномощни 4 бр.
Общинска избирателна комисия Съединение, извърши проверка на
представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на
чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от ИК.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1,
т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение №26МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска
избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА кандидатите за кмет на кметство в община Съединение за
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в
община Съединение:
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кметство

три имена

ЕГН

с.Царимир

Атанаска Георгиева Бешликова

**********

с.Неделево

Тодор Георгиев Белаков

**********

с.Малък Чардак

Дафина Петрова Христова

**********

с.Найден Герово

Атанас Стоянов Арабаджийски

**********

Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно
Приложение № 68-МИ от изборните книжа.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 13 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община
Съединение, предложена от политическа партия „ВМРО-БНД” за участие в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
град Съединение, бул. „6-ти септември” № 13, ет. 2, тел. 0318/ 2 39 62, e-mail: oik1633@cik.bg

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ

ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 60-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
ОТНОСНО: Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в
община Съединение, предложена от политическа партия „ВМРО-БНД” за участие в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община
Съединение.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
5/24.09.2019 г. в 10.35 часа, във входящия регистър на кандидатските листи за
общински съветници, от Красимир Дончев Каракачанов, в качеството му на
представляващ политическа партия „ВМРО-БНД”, чрез пълномощника Нина
Георгиева Гьошева, с искане за регистриране на кандидатска листа на общински
съветници в община Съединение, при произвеждане на изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., състоящо се от 13 (Тринадесет)
кандидати. (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).
Политическа партия „ВМРО-БНД” е регистрирана за участие в изборите за
общински съветници в община Съединение на 27 октомври 2019 г., с Решение № 28МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс
документи, а именно:
17. Тринадесет броя заявление-декларация по образец (Приложение№ 65 – МИ от
изборните книжа) от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от
предложилата ги партия, и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр.
с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс;
18. Копие от пълномощно на Нина Георгиева Гьошева
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т.
1 и 3 Изборния кодекс (ИК).
С оглед на горепосоченото и на основание 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и
чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и с Решение
№.28-МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска
избирателна комисия Пловдив
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА кандидатската листа за общински съветници в община
Съединение, издигната от политическа партия „ВМРО-БНД”, за участие в изборите за
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение, както
следва:
№ по ред
три имена
ЕГН
**********
1
Даниел Николав Кацарски
**********
2
Станка Николова Стоицова-Чушкова
**********
3
Борис Атанасов Къцов
**********
4
Никола Костадинов Доев
**********
5
Гено Стоянов Чобанов
**********
6
Иван Димитров Баненски
**********
7
Гинка Петкова Попова
**********
8
Иван Димитров Козарев
**********
9
Нина Иванова Ламбова
**********
10
Атанас Петров Пенелов
**********
11
Рангел Петров Йочков
**********
12
Йордан Ангелов Йорданов
**********
13
Величко Иванов Попадийски
Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно
Приложение № 68-МИ от изборните книжа.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 14 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на кандидат за КМЕТ на община Съединение, предложена от
политическа партия „ВМРО-БНД” за участие в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за
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9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 61-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
ОТНОСНО: Регистриране на кандидат за КМЕТ на община Съединение,
предложена от политическа партия „ВМРО-БНД” за участие в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
4/24.09.2019 г. в 10.50 часа, във входящия регистър за кмет на община, от Красимир
Дончев Каракачанов, в качеството му на представляващ политическа партия „ВМРОБНД”, чрез пълномощника Нина Георгиева Гьошева., с искане за регистриране на
кандидат за участие в изборите за кмет на община Съединение в община Съединение,
при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г. (Приложение № 63 -МИ от из„ВМРО-БНД” борните книжа).
Политическа партия „ВМРО-БНД” е регистрирана за участие в изборите за кмет
на община Съединение на 27 октомври 2019 г., с Решение № 27-МИ/16.09.2019 г. на
Общинска избирателна комисия Съединение.
Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс
документи, а именно:
19. Заявление-декларация по образец (Приложение№ 65 – МИ от изборните книжа)
от кандидатът, че е съгласен да бъда регистриран от предложилата ги партия, и
че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413,
ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс;
20. Копие от пълномощно на Нина Георгиева Гьошева
Общинска избирателна комисия Съединение, извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т.
1 и 3 от Изборния кодекс (ИК).
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С оглед на горепосоченото и на основание 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и
чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК и Решение №27МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска
избирателна комисия Пловдив
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА Даниел Николаев Кацарски с ЕГН ********** за кандидат
за Кмет на община Съединение, издигнат от политическа партия „ВМРО-БНД” , за
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в
община Съединение.
Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно
Приложение № 68-МИ от изборните книжа.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 15 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на кандидати за кметове на кметства с. Царимир, с.Неделево,
с.Найден Герово и с.Голям Чардак, Община Съединение, предложени от политическа
партия „ВМРО-БНД” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г. в община Съединение.
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за
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Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 62-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
ОТНОСНО: Регистриране на кандидати за кметове на кметства с. Царимир,
с.Неделево, с.Найден Герово и с.Голям Чардак, Община Съединение, предложени от
политическа партия „ВМРО-БНД” за участие в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г. в община Съединение.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
6/24.09.2019 г. в 11.45 часа, във входящия регистър на кандидатите за кметове на
кметства,община Съединение, от Красимир Дончев Каракачанов, в качеството му на
представляващ политическа партия „ВМРО-БНД”, чрез пълномощника Нина
Георгиева Гьошева., с искане за регистриране на кандидати за участие в изборите
за кметове на кметства с.Царимир, с.Неделево, с.Найден Герово и с.Голям Чардак в
община Съединение, при произвеждане на изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г. (Приложение № 63-МИ от изборните книжа).
Политическа партия „ВМРО-БНД е регистрирана за участие в изборите за
кметове на райони в община Съединение на 27 октомври 2019 г., с Решение № 29МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс
документи, а именно:
1. Тринадесет броя заявление-декларация по образец (Приложение№ 65 – МИ от
изборните книжа) от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от
предложилата ги партия, и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр.
с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс;
2. Копие от пълномощно на Нина Георгиева Гьошева
Общинска избирателна комисия Съединение, извърши проверка на
представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на
чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния кодекс (ИК).
С оглед на горепосоченото и на основание 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и
чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение №29МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска
избирателна комисия Пловдив
Р Е Ш И:
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РЕГИСТРИРА кандидатите издигнати от политическа партия „ВМРО-БНД” за
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в
община Съединение:
кметство

три имена

ЕГН

с.Царимир

Станьо Атанасов Синекчийски

**********

с.Голям Чардак

Йордан Николов Гевезов

**********

с.Найден Герово

Никола Велчев Кацаров

**********

с.Неделево

Стоила Георгиева Дойчева

**********

Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно
Приложение № 68-МИ от изборните книжа.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 16 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Одобряване на тираж на бюлетините при произвеждане на изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Съединение
След проведените обсъждания и разисквания и поради липса на постъпили
предложения за допълнение и/или изменение на предложения проект за решение,
същият беше подложен на гласуване:
№

Членове ОИК

Гласуване

1.

Янко Христов Радунчев

за

2.

Николай Георгиев Стойчев

за

3.

Йорданка Петкова Манчева

за

4.

Цветана Кръстева Кръстева

за

5.

Чудомира Любенова Алова

за

6.

Йорданка Стоянова Кичукова

за

7.

Недка Милева Ралева

за

8.

Мария Димитрова Манчева

за

9.

Христо Стоянов Господарски

за

10. Йорданка Иванова Кацарска

за

11. Димитър Николов Гулев

за

12. Стойчо Иванов Ангелов

за

13. Костадин Георгиев Апостолов

за
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ

Гласували:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 63-МИ
Съединение, 24.09.2019 г.
ОТНОСНО: Одобряване на тираж на бюлетините при произвеждане на
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община
Съединение
На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, чл. 209, ал. 1, изр. Второ от Изборния кодекс, във
връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа,
във връзка с чл. 209, ал. 3. от ИК и в изпълнение на Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. т.
6 на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
Утвърждава тираж за отпечатване на бюлетини за произвеждане на изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Съединение,
изчислен съгласно чл.209, ал.3 от Изборния кодекс:
вид избор
населено място
брой бюлетини
Кмет на община
Община Съединение
8637
Общински съветници Община Съединение
8637
с.Царимир
кмет на кметство
778
с.Голям Чардак
кмет на кметство
559
с.Найден Герово
кмет на кметство
409
с.Малък Чардак
кмет на кметство
359
с.Неделево
кмет на кметство
359
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред
Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
По т. 29 от дневния ред:
По тази точка от дневния ред комисията обсъди организационни въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ПРОТОКОЛЧИК:
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