
                                 

 

П Р О Т О К О Л     № 3 /09.09.2015г. 

 

 

 

      Днес, 09.09.2015 година в 9.30 часа в сградата на Община Съединение се проведе 

заседание на ОИК в състав: 

  1.Петрунка Кацарска – Дългърска –председател 

  2.Надка  Костадинова– зам. Председател 

  3.Цветана Кръстева – секретар 

  4.Чудомира Алова – член 

  5.Емилия Гълъбова –член 

  6.Мария Манчева –член 

  7.Костадин Апостолов – член 

  8.Димитър Гулев – член 

  9.Стойчо Ангелов – член 

10.Марияна Султирова –член 

11.Иван  Баждарски –член 

 

      Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

 1.Регистрация на ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

 

    След направените разисквания ОИК взема следните решения : 

 

 

                                      РЕШЕНИЕ №13 /09.09.2015г. 

    

 
ОТНОСНО: регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие 

в изборите за КМЕТ на Община СЪЕДИНЕНИЕ 

Постъпило е заявление за регистрация от партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ, подписано от Галин Неделчев Дурев-областен координатор на ПП БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, упълномощен от Михаил Райков Миков – председател на 

Националния съвет на БСП, с пълномощно изх. № 141/07.09.2015 г., заведено под № 2 на 

09.09.2015 г. в регистъра на партиите на ОИК за участие в изборите за КМЕТ на Община 

СЪЕДИНЕНИЕ.  

Към заявлението са приложени, изискуемите по чл. 147 от ИК документи :  

1. копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК;   

2. пълномощно изх. № 141/07.09.2015 г. за регистрация на партията  в ОИК.  

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: 

партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.  

Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 27 

август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и 

инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г., за регистрация на политическа партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ за участие в изборите за КМЕТ на Община СЪЕДИНЕНИЕ. 

 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 132, ал. 2, във връзка с чл. 147,  и чл. 87, ал. 1, т. 

12 от Изборния кодекс        ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

   

 

 



Р Е Ш И: 
   

Регистрира партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в 

изборите за КМЕТ на Община СЪЕДИНЕНИЕ. 

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: партия БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. 
 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия по реда на 

чл. 88, ал. 1 и 2 от ИК в тридневен срок от обявяването му.  

   

От присъстващите 11 члена гласували 11 „за”. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 14/09.09.2015 г. 

ОТНОСНО: регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие 

в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община СЪЕДИНЕНИЕ на 25 октомври 2015 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, подписано от Галин Неделчев Дурев-областен координатор 

на ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, упълномощен от Михаил Райков 

Миков – председател на Националния съвет на БСП, с пълномощно изх. № 141/07.09.2015 г., 

заведено под № 2 на 09.09.2015 г. в регистъра на партиите на ОИК за участие в изборите за 

Общински съветници на Община СЪЕДИНЕНИЕ.  

Към заявлението са приложени, изискуемите по чл. 147 от ИК документи :  

1. копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК;   

2. пълномощно изх. № 141/07.09.2015 г. за регистрация на партията  в ОИК.  

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: 

партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.  

Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 27 

август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и 

инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г., за регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за 

участие в изборите за общински съветници в Община СЪЕДИНЕНИЕ. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 132, ал. 2, във връзка с чл. 147,  и чл. 87, ал. 1, т. 

12 от Изборния кодекс         

 

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

   

Р Е Ш И: 
   

Регистрира партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в 

изборите за общински съветници в Община СЪЕДИНЕНИЕ. 
 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: партия БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия по реда на 

чл. 88, ал. 1 и 2 от ИК в тридневен срок от обявяването му.  

   

 

От присъстващите 11 члена гласували 11 „за”. 



 
 

 

 РЕШЕНИЕ 

№ 15/09.09.2015 г. 

 

ОТНОСНО: регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за 

участие в изборите за Кмет на Кметство Голям Чардак, Кмет на Кметство Малък 

Чардак, Кмет на Кметство Правище, Кмет на Кметство Любен, Кмет на Кметство 

Драгомир, Кмет на Кметство Царимир, Кмет на Кметство Церетелево, Кмет на 

Кметство Неделево, Кмет на Кметство Найден Герово, в Община СЪЕДИНЕНИЕ на 25 

октомври 2015 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, подписано от Галин Неделчев Дурев-областен 

координатор на ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, упълномощен от 

Михаил Райков Миков – председател на Националния съвет на БСП, с пълномощно 

изх. № 141/07.09.2015 г., заведено под № 2 на 09.09.2015 г.  в регистъра на партиите на 

ОИК за участие в изборите за Кмет на Кметства в Община СЪЕДИНЕНИЕ.  

Към заявлението са приложени, изискуемите по чл. 147 от ИК документи :  

1. копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК;   

2. пълномощно изх. № 141/07.09.2015 г. за регистрация на партията  в ОИК. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, 

като: партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.  

Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 

27 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и 

инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на партия БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за Кмет на Кметства: Кмет на 

Кметство Голям Чардак, Кмет на Кметство Малък Чардак, Кмет на Кметство Правище, 

Кмет на Кметство Любен, Кмет на Кметство Драгомир, Кмет на Кметство Царимир, 

Кмет на Кметство Церетелево, Кмет на Кметство Неделево, Кмет на Кметство Найден 

Герово в Община СЪЕДИНЕНИЕ. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 132, ал. 2, във връзка с чл. 147,  и чл. 87, 

ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс        ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

   

Р Е Ш И: 
   

Регистрира партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за 

участие в изборите за Кмет на Кметство Голям Чардак, Кмет на Кметство Малък 

Чардак, Кмет на Кметство Правище, Кмет на Кметство Любен, Кмет на Кметство 

Драгомир, Кмет на Кметство Царимир, Кмет на Кметство Церетелево, Кмет на 

Кметство Неделево, Кмет на Кметство Найден Герово в Община СЪЕДИНЕНИЕ. 

 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: партия 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. 

 



Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия по 

реда на чл. 88, ал. 1 и 2 от ИК в тридневен срок от обявяването му.  

 

 

 

От присъстващите 11 члена гласували 11 „за”. 

 

 


