ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
ПРОТОКОЛ № 3/16.09.2019г. на ОИК Съединение
Днес, 16.09.2019 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:

1. Проект на решение относно Регистриране на инициативен комитет за издигане
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

на независим кандидат за участие в изборите за кмет на кметство на 27 октомври
2019 г. на с.Неделево, община Съединение.
Проект на решение относно Регистриране на ПП ГЕРБ за участие в изборите за
Общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г.
Проект на решение относно Регистриране на ПП ГЕРБ за участие в изборите за
КМЕТ НА ОБЩИНА в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г.
Проект на решение относно Регистриране на ПП ГЕРБ за участие в изборите за
КМЕТ на Кметства с.Голям Чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Царимир,
с.Найден Герово в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
Проект на решение относно Регистриране за участие в изборите за Кмет на
община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на
местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ –
(ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“.
Проект на решение относно Регистриране за участие в изборите за Общински
съветници за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
на местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ
– (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“.
Проект на решение относно Регистриране за участие в изборите за Кмет на
кметства с. Царимир, Малък Чардак, с. Неделево и с. Найден Герово в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на местна коалиция
„ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП
ВОЛЯ)“.
Проект на решение относно Регистриране на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО
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НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
9. Проект на решение относно Регистриране на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
10. Проект на решение относно Регистриране на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за КМЕТ на Кметства
с.Голям Чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Царимир, с.Найден Герово в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
11. Проект на решение относно Регистриране на коалиция БСП за Българияза
участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в изборите за общински съветници и
за кметове на 27 октомври 2019 г.
12. Проект на решение относно Регистриране за участие в изборите за Кмет на
кметства с.Голям чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Найден Герово, с.Царимир
в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на
Коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.“.
13. Проект на решение относно Регистриране за участие в изборите за Общински
съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.“.
14. Проект на решение относно Регистриране на партия „Движение за права и
свободи” за участие в изборите за Кмет на Кметство с.Царимир, в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
15. Проект на решение относно Регистриране на партия „Движение за права и
свободи“ за участие в изборите за Общински съветници в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
16. Проект на решение относно Регистриране на Политическа партия „МИР” за
участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в изборите за общински съветници и
за кметове на 27 октомври 2019 г.
17. Проект на решение относно Регистриране на политическа партия „МИР” за
участие в изборите за Общински съветници в изборите за общински съветници и
за кметове на 27 октомври 2019 г.
18. Проект на решение относно Регистриране за участие в изборите за Кмет на
кметства с.Голям чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Найден Герово, с.Царимир
в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на
политическа партия „ МИР“.
19. Проект на решение относно Регистриране на ПП АТАКА за участие в изборите
за КМЕТ НА ОБЩИНА в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г.
20. Проект на решение относно Регистриране на ПП АТАКА за участие в изборите
за Общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г.
21. Проект на решение относно Регистриране на ПП Атака за участие в изборите за
КМЕТ на Кметства с.Голям Чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Царимир,
с.Найден Герово в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
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22. Проект на решение относно Регистриране на ПП „Съюз на демократичните
сили” за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
23. Проект на решение относно Регистриране на партия ПП”Съюз на
демократичните сили” за участие в изборите за Общински съветници в изборите
за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

24. Проект за решение относно Регистриране на ПП „Национално движение за
права и свободи” за участие в изборите за Общински съветници в изборите
за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
25. Проект на решение относно Определяне единната номерацията и броя на
членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на Община
Съединение в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27
октомври 2019 г.
26. Проект на решение относно Определяне броя на членовете на секционните
избирателни комисии (СИК), находящи се на територията на Община Съединение
за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за
27 октомври 2019 г.
27. Проект на решение относно Разпределение на съставите и ръководствата на
Секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за
кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. в Община Съединение.

28. Проект на решение относно Реда за проверка на списъците с избиратели,
подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински
съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в
изборите на 27 октомври 2019 г.
29. Разни
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
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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
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 инициативен комитет за издигане на независим кандидат за
участие в изборите за кмет на кметство на 27 октомври 2019 г. на с.Неделево, 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
№ 20-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на инициативен комитет за издигане на независим
кандидат за участие в изборите за кмет на кметство на 27 октомври 2019 г. на
с.Неделево, община Съединение.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 1
/12.09.2019 г. в 9.00 ч., входирано във входящия регистър на инициативни комитети, за
издигане на Иван Георгиев Хаджийски като независим кандидат за кмет на кметство
с.Неделево,община Съединение,област Пловдив, подписано от Димитрина Иванова
Кръстева в качеството й на представляващ инициативния комитет.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Решение за създаването на инициативния комитет и решение за определяне на
лицето, което ще го представлява;
2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, които участват в
инициативния комитет - 4 бр.;
3. Декларации по чл.151 и чл.152 от ИК и декларации по чл.153 ал.4 т.4 от ИК –
4 бр.;
4. Удостоверение за банкова сметка в банка ДСК ЕАД от 22.08.2019 г.
5. Имената и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания;
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК) като са изпълнени изискванията на чл.151 и чл.152 от ИК и Решение №
937-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.152 т.3 във връзка с чл. 87, ал. 1, т.
13 от ИК, и Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия
Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигането на Иван Георгиев
Хаджийски за независим кандидат за кмет на кметство с.Неделево,община
Съединение,област Пловдив за участие в изборите за Общински съветници/Кмет на
община/кмет на кметство в Община Съединение, в изборите за общински съветници и
за кметове на 27 октомври 2019 г. в състав:
- Димитрина Иванова Кръстева
- Тодор Видолов Краешки
- Андрей Балев Митов
- Иван Петров Кроежов
с председател Димитрина Иванова Кръстева
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
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По т. 2 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на ПП ГЕРБ за участие в изборите за Общински съветници в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
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
№ 21-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на ПП ГЕРБ за участие в изборите за Общински
съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 1
/12.09.2019 г. в 11.50 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за Общински съветници подписано от Бойко Методиев Борисов
в качеството му на представляващ партия „ГЕРБ“, чрез пълномощника си Катя Алова за
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регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове в
Община Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК;
2.Удостоверение за актуално състояние на партията
2. Копие от Решението за регистрация на партия 962-МИ/05.09.2019 г. в ЦИК
3. Пълномощни – 2 бр., с което представляващият партията упълномощава
Георги Рангелов Мараджиев и Катя Любенова Алова
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: ПП ГЕРБ.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за Общински съветници в
Община Съединение, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: ПП ГЕРБ
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 3 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на ПП ГЕРБ за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
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
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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
№ 22-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на ПП ГЕРБ за участие в изборите за КМЕТ НА
ОБЩИНА в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 1
/12.09.2019 г. в 11.55 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за кмет на община от Бойко Методиев Борисов в качеството му
на представляващ партия ГЕРБ, чрез пълномощника си Катя Любенова Алова за
регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове в
Община Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК;
2.Удостоверение за актуално състояние на партията
2. Копие от Решението за регистрация на партия 962-МИ/05.09.2019 г. в ЦИК
3. Пълномощни – 2 бр., с което представляващият партията упълномощава
Георги Рангелов Мараджиев и Катя Любенова Алова.
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: ПП ГЕРБ
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА партия ГЕРБ за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в
Община Съединение, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: ПП ГЕРБ.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 4 от дневния ред:
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Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на ПП ГЕРБ за участие в изборите за КМЕТ на Кметства
с.Голям Чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Царимир, с.Найден Герово в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
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
№ 23-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на ПП ГЕРБ за участие в изборите за КМЕТ на
Кметства с.Голям Чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Царимир, с.Найден
Герово в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 1
/12.09.2019 г. в 12.00 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за кмет на кметства от Бойко Методиев Борисов в качеството
му на представляващ партия ГЕРБ чрез пълномощника си Катя Любенова Алова за
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регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове в
Община Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК;
2.Удостоверение за актуално състояние на партията
2. Копие от Решението за регистрация на партия 1071-МИ/11.09.2019 г. в ЦИК
3. Пълномощни – 2 бр., с което представляващият партията упълномощава
Георги Рангелов Мараджиев и Катя Любенова Алова.
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: ПП ГЕРБ.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА партия „ГЕРБ”за участие в изборите за Кмет на кметства
с.Голям чардак, с. Малък Чардак, с.Неделево, с.Царимир, с.Найден Герово в
Община Съединение, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: ПП ГЕРБ.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 5 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране за участие в изборите за Кмет на община в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на местна коалиция
„ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП
ВОЛЯ)“.
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

против

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 – 12 гласа
ПРОТИВ – 1 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 24-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране за участие в изборите за Кмет на община в изборите
за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на местна коалиция
„ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 1
/13.09.2019 г. в 15:00 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за кмет на община от Антоанета Стоянова Маринчешка и Иван
Петров Рунташки в качеството им на представляващи местна коалиция „ОБЕДИНЕН
БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“, за
регистрация на коалицията за участие в изборите за общински съветници и за кметове в
Община Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Решение за образуване на местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“;
2. Образец от подписите на лицата представляващи местната коалиция;
3. Пълномощни на лицата подписали решението за образуване на местната
коалиция;
4. Копия на удостоверенията за регистрация на всяка една от партиите участващи
в местната коалиция в Централната избирателна комисия;
5. Удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва само предизборната
кампания от 13.09.2019 г.
6. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания;
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на местната коалиция в
бюлетината като: „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ –
(ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
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кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 148
от ИК, и Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия
Съединение
Р Е Ш И:
1. РЕГИСТРИРА местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“ за участие в изборите за Кмет на
община в Община Съединение, в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г.
Наименованието на местната коалиция за изписване в бюлетината е:
„ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП
ВОЛЯ)“.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 6 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране за участие в изборите за Общински съветници за изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на местна коалиция
„ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“.
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

против

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:
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ЗА – 12 гласа
ПРОТИВ – 1 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 25-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране за участие в изборите за Общински съветници за
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на местна
коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП
ВОЛЯ)“.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 1
/13.09.2019 г. в 15:10 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за Общински съветници от Антоанета Стоянова Маринчешка и
Иван Петров Рунташки в качеството им на представляващи местна коалиция
„ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“,
за регистрация на коалицията за участие в изборите за общински съветници и за
кметове в Община Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Решение за образуване на местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“;
2. Образец от подписите на лицата представляващи местната коалиция;
3. Пълномощни на лицата подписали решението за образуване на местната
коалиция;
4. Копия на удостоверенията за регистрация на всяка една от партиите участващи
в местната коалиция в Централната избирателна комисия;
5. Удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва само предизборната
кампания от 13.09.2019 г.
6. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания;
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на местната коалиция в
бюлетината като: „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ –
(ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 148
от ИК, и Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия
Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ
ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“ за участие в изборите за Общински съветници
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
в Община Съединение, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
Наименованието на местната коалиция за изписване в бюлетината е:
„ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП
ВОЛЯ)“.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 7 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране за участие в изборите за Кмет на кметства с. Царимир, Малък
Чардак, с. Неделево и с. Найден Герово в изборите за общински съветници и за кметове
на 27 октомври 2019 г. на местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“.
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

против

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 – 12 гласа
ПРОТИВ – 1 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
№ 26-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране за участие в изборите за Кмет на кметства с.
Царимир, Малък Чардак, с. Неделево и с. Найден Герово в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК
НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 1
/13.09.2019 г. в 15:20 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за Общински съветници подписано от Антоанета Стоянова
Маринчешка и Иван Петров Рунташки в качеството им на представляващи местна
коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП
ВОЛЯ)“, за регистрация на коалицията за участие в изборите за общински съветници и
за кметове в Община Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Решение за образуване на местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“;
2. Образец от подписите на лицата представляващи местната коалиция;
3. Пълномощни на лицата подписали решението за образуване на местната
коалиция;
4. Копия на удостоверенията за регистрация на всяка една от партиите участващи
в местната коалиция в Централната избирателна комисия;
5. Удостоверение за банкова сметка, която ще обслужва само предизборната
кампания от 13.09.2019 г.
6. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания;
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на местната коалиция в
бюлетината като: „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ –
(ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 148
от ИК, и Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия
Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА местна коалиция „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ
ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ)“ за участие в изборите за Кмет на кметства – с.
Царимир, Малък Чардак, с. Неделево и с. Найден Герово в Община Съединение, в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Наименованието на местната коалиция за изписване в бюлетината е:
„ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ – (ПП АБВ, ПП
ВОЛЯ)“.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
По т. 8 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”
за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г.
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
№ 27-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 2
/13.09.2019 г. в 16.21 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за кмет на община подписано от Красимир Дончев Каракачанов
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
в качеството му на представляващ партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ”, чрез пълномощника си Стефан Йорданов Послийски за регистрация на
партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове в Община
Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК;
2.Удостоверение за актуално състояние на партията
2. Копие от Решението за регистрация на партия 1071-МИ/11.09.2019 г. в ЦИК
3. Пълномощни – 2 бр., с което представляващият партията упълномощава Нина
Георгиева Гьошева и Стефан Йорданов Послийски.
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
1.
РЕГИСТРИРА
партия
„ВМРОБЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ”за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в Община Съединение, в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: ПП „ВМРОБЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 9 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”
за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
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
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ

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
№ 28-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 2
/13.09.2019 г. в 16.22 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за Общински съветници от Красимир Дончев Каракачанов в
качеството му на представляващ партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ”, чрез пълномощника си Стефан Йорданов Послийски за регистрация на
партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове в Община
Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК;
2.Удостоверение за актуално състояние на партията
2. Копие от Решението за регистрация на партия 1071-МИ/11.09.2019 г. в ЦИК
3. Пълномощни – 2 бр., с което представляващият партията упълномощава Нина
Георгиева Гьошева и Стефан Йорданов Послийски.
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
РЕГИСТРИРА партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”за
участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Съединение, в изборите
за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: ПП „ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 10 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”
за участие в изборите за КМЕТ на Кметства с.Голям Чардак, с.Малък Чардак,
с.Неделево, с.Царимир, с.Найден Герово в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г.
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
№ 29-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за КМЕТ на Кметства с.Голям Чардак, с.Малък
Чардак, с.Неделево, с.Царимир, с.Найден Герово в изборите за общински съветници
и за кметове на 27 октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 2
/13.09.2019 г. в 16.23 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за Общински съветници от Красимир Дончев Каракачанов в
качеството му на представляващ партия „ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ”, чрез пълномощника си Стефан Йорданов Послийски за регистрация на
партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове в Община
Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК;
2.Удостоверение за актуално състояние на партията
2. Копие от Решението за регистрация на партия 1071-МИ/11.09.2019 г. в ЦИК
3. Пълномощни – 2 бр., с което представляващият партията упълномощава Нина
Георгиева Гьошева и Стефан Йорданов Послийски.
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: ПП „ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА партия „ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”за
участие в изборите за Кмет на кметства с.Голям чардак,с. Малък
Чардак,с.Неделево,Царимир ,с.Найден Герово в Община Съединение, в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: ПП „ВМРОБЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 11 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на коалиция БСП за Българияза участие в изборите за КМЕТ НА
ОБЩИНА в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
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
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ

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
№ 30-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на коалиция БСП за Българияза участие в изборите за
КМЕТ НА ОБЩИНА в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 3
/14.09.2019 г. в 10.05 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за кмет на община подписано от Корнелия Петрова Нинова в
качеството й на представляващ коалиция „БСП за България”, чрез пълномощника си
Елена Събова Попова за регистрация на партията за участие в изборите за общински
съветници и за кметове в Община Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Решение за образуване на коалицията и за явяване с единна листа за участие в
изборите;
2.Удостоверение за актуално състояние на партията
2. Копие от Решението за регистрация на партия 1012-МИ/09.09.2019 г. в ЦИК
3. Пълномощно от 11.09.2019 г.., с което представляващият партията
упълномощава Елена Събова Попова;
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
1. РЕГИСТРИРА партия БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за КМЕТ
НА ОБЩИНА в Община Съединение, в изборите за общински съветници и за кметове
на 27 октомври 2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 12 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране за участие в изборите за Кмет на кметства с.Голям чардак,
с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Найден Герово, с.Царимир в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на Коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.“.
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:
град Съединение, бул. „6-ти септември” № 13, ет. 2, тел. 0318/ 2 39 62, e-mail: oik1633@cik.bg

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ

ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ОСОБЕНО МНЕНИЕ – няма
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 31-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране за участие в изборите за Кмет на кметства с.Голям
чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Найден Герово, с.Царимир в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на Коалиция „ БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ.“.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
3/14.09.2019 г. в 10.00 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите,
за регистрация в изборите за кмет на кметство с.Голям чардак, с.Малък Чардак,
с.Неделево, с.Найден Герово, с.Царимир от Корнелия Петрова Нинова представляващ
КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.“, чрез пълномощника си Елена Събова Попова, за
регистрация на коалицията за участие в изборите за общински съветници и за кметове в
Община Съединение на 27 октомври 2019 г. (Приложение №44-МИ от изборните
книжа).
Към заявлението са приложени следните документи:
1. копие от решение за образуване на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.“ и
за явяване с единна листа за участие в изборите;
2. копие на удостоверение за регистрация на коалиция в Централната
избирателна комисия № 6/09.09.2019 г.;
3. пълномощно от 11.09.2019г., издадено на Елена Събова Попова
Заявено е изписване в бюлетината на наименованието на коалицията: БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК).
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147,
ал. 1 от ИК, и Решение № 936-МИ от 2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия
Съединение
Р Е Ш И:
1. РЕГИСТРИРА Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.“ за участие в изборите за кмет
на кметство с.Голям чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Найден Герово, с.Царимир в
Община Съединение, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината съгласно заявеното:
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 13 от дневния ред:
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране за участие в изборите за Общински съветници в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на Коалиция „БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ.“.
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
№ 32-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране за участие в изборите за Общински съветници в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на Коалиция „БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ.“.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
3/14.09.2019 г. в 10.10 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите,
за регистрация в изборите за Общински съветници от Корнелия Петрова Нинова
представляваща КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.“, чрез пълномощника си Елена Събова
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
Попова, за регистрация на коалицията за участие в изборите за общински съветници и
за кметове в Община Съединение на 27 октомври 2019 г. (Приложение №44-МИ от
изборните книжа).
Към заявлението са приложени следните документи:
1. копие от решение за образуване на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.“ и за
явяване с единна листа за участие в изборите;
2. копие на удостоверение за регистрация на коалиция в Централната
избирателна комисия № 6/09.09.2019 г.;
3. пълномощно от 11.09.2019г., издадено на Елена Събова Попова
Заявено е за изписване името на коалицията в бюлетината: БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК).
С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147,
ал. 1 от ИК, и Решение № 936-МИ от 2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия
Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.“за участие в изборите за
общински съветници в Община Съединение, в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината съгласно заявеното:
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 14 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на партия „Движение за права и свободи” за участие в изборите
за Кмет на Кметство с.Царимир, в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г.
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
№ 33-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на партия „Движение за права и свободи” за
участие в изборите за Кмет на Кметство с.Царимир, в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 4
/14.09.2019 г. в 10.25 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за кмет на кметство от Мустафа Сали Карадайъ в качеството му
на представляващ партия „Движение за права и свободи” чрез пълномощника си
Димчо Иванов Данков за регистрация на партията за участие в изборите за общински
съветници и за кметове в Община Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК;
2.Удостоверение за актуално състояние на партията
2. Копие от Решението за регистрация на партия 1013-МИ/09.09.2019 г. в ЦИК
3. Пълномощни – 2 бр., с което представляващият партията упълномощава
Юксел Руфат Расим и Димчо Иванов Данков.
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: Движение за права и свободи - ДПС
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА партия „Движение за права и свободиза участие в изборите за
Кмет на кметство с. Царимир в Община Съединение, в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
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Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: Движение за права и
свободи - ДПС
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 15 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на партия „Движение за права и свободи“ за участие в изборите
за Общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г.
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
№ 34-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
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ОТНОСНО: Регистриране на партия „Движение за права и свободи“ за участие в
изборите за Общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на
27 октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
4/14.09.2019 г. в 10.30 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите,
за регистрация в изборите за Общински съветници от Мустафа Сали Карадайъ в
качеството му на представляващ партия Движение за права и свободи, чрез
пълномощника си Димчо Иванов Данков за регистрация на партията за участие в
изборите за общински съветници и за кметове в Община Съединение на 27 октомври
2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК;
2. Копие от Решението за регистрация на партия Движение за права и свободи в
ЦИК
3. Пълномощни-2 бр., с които представляващият партията упълномощава Юксел
Руфат Расим и Данчо Иванов Данков
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: Движение за права и свободи - ДПС.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА партия Движение за права и свободи за участие в изборите за
Общински съветници в Община Съединение, в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: Движение за права и
свободи - ДПС
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 16 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на Политическа партия „МИР” за участие в изборите за КМЕТ
НА ОБЩИНА в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
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
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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
№ 35-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на Политическа партия „МИР” за участие в изборите
за КМЕТ НА ОБЩИНА в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 4
/15.09.2019 г. в 16.15 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за Общински съветници от Симеон Славчев Славчев в
качеството му на представляващ политическа партия „МИР”, чрез пълномощника си
Атанас Венков Мавродиев за регистрация на партията за участие в изборите за
общински съветници и за кметове в Община Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК;
2. Пълномощни – 1 бр., с което представляващият партията упълномощава
Атанас Венков Мавродиев.
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: Политическа партия „МИР”
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
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РЕГИСТРИРА Политическа партия „МИР” за участие в изборите за КМЕТ НА
ОБЩИНА в Община Съединение, в изборите за общински съветници и за кметове на
27 октомври 2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: Политическа партия
„МИР”
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 17 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на политическа партия „МИР” за участие в изборите за
Общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
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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РЕШЕНИЕ
№ 36-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на политическа партия „МИР” за участие в изборите
за Общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 27
октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 5
/15.09.2019 г. в 16.25 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за Общински съветници от Симеон Славчев Славчев в
качеството му на представляващ партия „МИР“, чрез пълномощника си Атанас Венков
Мавродиев за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и
за кметове в Община Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК;
2. Пълномощни – 1 бр., с което представляващият партията упълномощава
Атанас Венков Мавродиев.
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: Политическа партия „МИР”.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на
представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на
Изборния кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16МИ/09.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА политическа партия „МИР“ за участие в изборите за Общински
съветници в Община Съединение, в изборите за общински съветници и за кметове на
27 октомври 2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: Политическа партия
„МИР”
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 18 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране за участие в изборите за Кмет на кметства с.Голям чардак,
с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Найден Герово, с.Царимир в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на политическа партия „ МИР“.
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
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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
№ 37-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране за участие в изборите за Кмет на кметства с.Голям
чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Найден Герово, с.Царимир в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на политическа партия „
МИР“.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. №
5/15.09.2019 г. в 16.30 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите,
за регистрация в изборите за кмет на кметство с.Голям чардак, с.Малък
Чардак,с.Неделено,с.Найден Герово,с.Царимир от Симеон Славчев Славчев
представляващ политическа партия „МИР.“ чрез пълномощника си Атанас Венков
Мавродиев, за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и
за кметове в Община Съединение на 27 октомври 2019 г. (Приложение №44-МИ от
изборните книжа).
Към заявлението са приложени следните документи:
1. копие на удостоверение за регистрация на партията в Централната
избирателна комисия № 42/11септември 2019 г.;
2. пълномощно от 11.09.2019г., издадено на Атанас Венков Мавродиев
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината,като:
Политическа партия „МИР”.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК).
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С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147,
ал. 1 от ИК, и Решение № 936-МИ от 2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия
Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА партия „МИР”за участие в изборите за кмет на кметство с.Голям
чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Найден Герово, с.Царимир в Община
Съединение в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Отпечатване наименованието на партията в бюлетината е както е заявено:
Политическа партия „МИР”.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 19 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на ПП АТАКА за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
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
№ 38-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на ПП АТАКА за участие в изборите за КМЕТ НА
ОБЩИНА в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 5
/16.09.2019 г. в 13.00 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за кмет на община от Волен Николов Сидеров в качеството му
на представляващ ПП АТАКА чрез пълномощника си Магдалена Ламбова Ташева за
регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове в
Община Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от Решението за регистрация на партията в ЦИК;
2. Пълномощни – 1 бр., с което представляващият партията упълномощава
Магдалена Ламбова Ташева
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: ПП АТАКА.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА ПП АТАКА за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в
Община Съединение, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: ПП АТАКА
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 20 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на ПП АТАКА за участие в изборите за Общински съветници в
изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
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
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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
№ 39-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на ПП АТАКА за участие в изборите за Общински
съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 6
/16.09.2019 г. в 13.00 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за Общински съветници от Волен Николов Сидеров в
качеството му на представляващ политическа партия АТАКА, чрез пълномощника си
Магдалена Ламбова Ташева за регистрация на партията за участие в изборите за
общински съветници и за кметове в Община Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от Решението за регистрация на партията в ЦИК
3. Пълномощно – 1 бр., с което представляващият партията упълномощава
Магдалена Ламбова Ташева
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: ПП АТАКА.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
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РЕГИСТРИРА политическа партия АТАКА за участие в изборите за Общински
съветници в Община Съединение, в изборите за общински съветници и за кметове на
27 октомври 2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: ПП АТАКА
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 21 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на ПП Атака за участие в изборите за КМЕТ на Кметства
с.Голям Чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Царимир, с.Найден Герово в изборите
за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
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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РЕШЕНИЕ
№ 40-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на ПП Атака за участие в изборите за КМЕТ на
Кметства с.Голям Чардак, с.Малък Чардак, с.Неделево, с.Царимир, с.Найден
Герово в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 6
/16.09.2019 г. в 13.00 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за кметове на кметства от Волен Николов Сидеров в качеството
му на представляващ политическа партия АТАКА чрез пълномощника си Магдалена
Ламбова Ташева за регистрация на партията за участие в изборите за общински
съветници и за кметове в Община Съединение на 27 октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от Решението за регистрация на партията в ЦИК
2. Пълномощно – 1 бр., с което представляващият партията упълномощава
Магдалена Ламбова Ташева
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: ПП АТАКА.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА партия ПП АТАКА за участие в изборите за Кмет на кметства
с.Голям чардак,с. Малък Чардак, с.Неделево, с.Царимир, с.Найден Герово в
Община Съединение, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: ПП АТАКА.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 22 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на ПП „Съюз на демократичните сили” за участие в изборите за
КМЕТ НА ОБЩИНА в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
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
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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
№ 41-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на ПП „Съюз на демократичните сили” за участие в
изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в изборите за общински съветници и за кметове на
27 октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 6
/16.09.2019 г. в 13.35 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за кмет на община от Румен Димитров Христов в качеството
му на представляващ на ПП „Съюз на демократичните сили”, чрез пълномощниците си
Емил Станев Кабаиванов и Линка Стоева Шопова за регистрация на партията за
участие в изборите за общински съветници и за кметове в Община Съединение на 27
октомври 2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК;
2. Пълномощни – 2 бр., с което представляващият партията упълномощава Емил
Станев Кабаиванов и Линка Стоева Шопова
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като:
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА партия ПП „Съюз на демократичните сили” за участие в
изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в Община Съединение, в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: ПОЛИТИЧЕСКА
ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 23 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Регистриране на партия ПП”Съюз на демократичните сили” за участие в
изборите за Общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на
27 октомври 2019 г.
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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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
В резултат на гласуването, с единодушие от присъстващите членове, Общинска
избирателна комисия – Съединение, прие:
РЕШЕНИЕ
№ 42-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на партия ПП”Съюз на демократичните сили” за
участие в изборите за Общински съветници в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 7
/16.09.2019 г. в 13.30 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за Общински съветници от Румен Димитров Христов в
качеството му на ПП „Съюз на демократичните сили” чрез пълномощниците си Емил
Станев Кабаиванов и Линка Стоева Шопова за регистрация на партията за участие в
изборите за общински съветници и за кметове в Община Съединение на 27 октомври
2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК;
2. Пълномощни – 2 бр., с което представляващият партията упълномощава Емил
Станев Кабаиванов и Линка Стоева Шопова.
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“.
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА политическа партия „Съюз на демократичните сили“ за участие
в изборите за Общински съветници в Община Съединение, в изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: ПОЛИТИЧЕСКА
ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 24 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект за решение

относно Регистриране на ПП „Национално движение за права и свободи” за
участие в изборите за Общински съветници в изборите за общински съветници
и за кметове на 27 октомври 2019 г.
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
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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
№ 43-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Регистриране на ПП „Национално движение за права и свободи” за
участие в изборите за Общински съветници в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г.
В Общинска избирателна комисия Съединение е постъпило заявление с вх. № 8
/16.09.2019 г. в 14.30 ч., входирано във входящия регистър на партиите и коалициите, за
регистрация в изборите за Общински съветници от Гюнер Бехчет Тахир в качеството му
на представляващ партия ПП „Национално движение за права и свободи”, чрез
пълномощника си Оскан Шабанов Юсеинов за регистрация на партията за участие в
изборите за общински съветници и за кметове в Община Съединение на 27 октомври
2019 г.
Към заявлението са приложени следните документи:
1. Копие от Решението за регистрация на партията. в ЦИК
2. Пълномощно – 1 бр., с което представляващият партията упълномощава
Оскан Шабанов Юсеинов
Заявено е искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като: „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СЪЕДИНЕНИЕ
Общинска избирателна комисия Съединение извърши проверка на представените
документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния
кодекс (ИК), Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 16-МИ/09.09.2019
г. на Общинска избирателна комисия Съединение.
С оглед на горепосоченото и на основание чл.132 ал.2, чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК, и
Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
РЕГИСТРИРА политическа партия „Национално движение за права и свободи”
за участие в изборите за Общински съветници в Община Съединение, в изборите за
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Наименованието на партията за изписване в бюлетината е: „НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 25 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК),
находящи се на територията на Община Съединение за произвеждането на изборите за
общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
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
№ 44-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии
(СИК), находящи се на територията на Община Съединение за произвеждането на
изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
На основание чл.8, чл.9, чл. 87 ал.1 т.1 и т.3 от ИК, Решение № 1029МИ/10.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 15-МИ/09.09.2019 г. Общинска избирателна
комисия в община Съединение
Р Е Ш И:
1.ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на СИК, включително председател, зам.председател и секретар, както следва:
1.1. за секции с до 350 избиратели - 5 члена;
1.2.за секции с над 350 избиратели - 7 члена;
1.3.за подвижните секционни избирателни комисии - 5 члена.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 26 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Определяне единната номерацията и броя на членовете на всяка секционна
избирателна комисия на територията на Община Съединение в изборите за общински
съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
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
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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
№ 45-МИ
Съединение, 16.09.2019 г.
ОТНОСНО: Определяне единната номерацията и броя на членовете на всяка
секционна избирателна комисия на територията на Община Съединение в изборите за
общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
На основание чл. 87 ал.1 т.1, чл.92 ал.4, ал.5 и ал.6 от ИК, във връзка с Решение
№ 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК и Методическите указания към него, Решение № 15МИ/09.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, на Общинска
избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
1.Определя общия брой на членовете на секционните избирателни комисии на
територията на Община Съединение е 123 (сто двадесет и три).
2.Определя единната номерацията и броя на членовете на всяка секционна
избирателна комисия на територията на Община Съединение, както следва:
№ на СИК
Брой членове
163300001

7

163300002

7

163300003

7

163300004

7

163300005

7

163300006

7

163300007

7

163300008

7

163300009

5

163300010

5

163300011

7
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163300012

7

163300013

7

163300014

5

163300015

7

163300016

7

163300017

7

163300018

5

163300019

5

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 27 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Разпределение на съставите и ръководствата на Секционните избирателни
комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 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
№ 46-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Разпределение на съставите и ръководствата на Секционните
избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27
октомври 2019 г. в Община Съединение.
На основание чл. 87 ал.1 т.1 и т.5, чл.89, чл.90, чл.92 от ИК, Решение № 1029МИ/10.09.2019 г. на ЦИК и Методическите указания към него, Решение № 15МИ/09.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Съединение, Общинска
избирателна комисия в Съединение
Р Е Ш И:
1.Определя състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на
територията на община Съединение, както следва:
Партия/Коалиция
ГЕРБ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
ОП
ДПС
ВОЛЯ
КП ДБ
Общо

Общ брой места
35
30
19
19
19
1
123

Секционно ръководство
19
19
8
7
4
0
57

Членове
16
11
11
12
15
1
66

2.Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в
СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и
съща партия или коалиция.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 28 от дневния ред:
Председателят на комисията – Янко Радунчев, докладва Проект на решение
относно Реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на
независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от
инициативни комитети за участие в изборите на 27 октомври 2019 г.
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
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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
№ 47-МИ
Съединение, 16.09.2019 год.
ОТНОСНО: Реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи
регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове,
издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 27 октомври 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, чл. 152, т. 3 във връзка чл. 416, чл. 418 и чл.419
от ИК Общинска избирателна комисия Съединение
Р Е Ш И:
1. Общинската избирателна комисия Съединение незабавно след получаване на
списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за
общински съветник или кмет, издигнат от инициативен комитет, предава същия на
съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) за проверка. Проверките на списъците следват
реда на вписването на инициативните комитети, които ги представят, в регистрите на
ОИК.
2.Упълномощава Христо Стоянов Господарски, член на ОИК да предаде срещу
опис списъците/на хартия и техническия носител/ на избирателите,подкрепящи
регистрацията на независим кандидат. Същият да получи и подпише протокола
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подписан от ръководителя на териториалното звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със
съответния списък по чл. 416, ал. 2 от ИК и приемно-предавателна разписка в два
екземпляра – за ОИК и за териториалното звено на ГД „ГРАО“.
3. Общинската избирателна комисия Съединение установява резултата за
списъците по чл. 416, ал. 2 от ИК от извършената от съответното териториално звено на
ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка не по-късно от 29 септември 2019 г.
4.При поискване от инициативния комитет общинската избирателна комисия му
предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат на
представените от комитета списъци по чл. 416, ал. 2 от ИК.
5. Общинската избирателна комисия Съединение осигурява възможност на всеки
избирател – български гражданин или гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващ,
възможност да прави справка в списъка по чл. 416, ал. 2 от ИК по ЕГН или ЛН.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна
комисия в срок до три дни от обявяването му.
По т. 29 от дневния ред:
По тази точка от дневния ред комисията обсъди организационни въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

ПРОТОКОЛЧИК:
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