
ПРОТОКОЛ № 11 
 

Днес, 20.09.2015 г. от 13.00ч., се проведе заседание на Общинска избирателна 

комисия - Сливен при следния, 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Проект на решения относно: Регистрация на кандидати за избиране на кметове 

на кметства в община Сливен за участие в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г. по предложение от местна коалиция  “ДВИЖЕНИЕ 

ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ” –  Д О Р 

       2. Проект на решение относно: Регистрация на кандидатска листа за Кмет на 

Община Сливен от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 25 октомври 2015 г. 

3.Проект на решение относно: Регистрация на кандидатска листа за общински 

съветници на община Сливен от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 25 октомври 2015 г. 

4. Проект на решение относно: Регистрация на кандидати за избиране на кметове 

на кметства в община Сливен от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г.  

5. Проект на решение относно: Процедура за определяне чрез жребий на 

поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите 

кандидати от ОИК – Сливен в бюлетините за гласуване за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г. 

 

 

На заседанието присъстват:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Росица Василева Тодорова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Асенова Чомпова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Любозаров Въндев 

СЕКРЕТАР:   Фатме Фикретова Мустафова 

ЧЛЕНОВЕ:  

Петя Руменова Курдова 

Елеонора Димитрова Кулишева-Денчева 

Росица Колева Колева 

Лъчезар Панайотов Дойчев 

Виолета Колева Калчева 

Стелли Славова Стефанова 

Севда Хюсеинова Османова 

Пепа Миткова Митева 

 

 

   Заседанието бе открито в 13.00 часа и председателствано от госпожа РОСИЦА 

ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА - председател на комисията. 

         За водене на протокола бе определена г-жа Фатме Фикретова Мустафова 

   ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ РОСИЦА ТОДОРОВА - запозна комисията с предложения 

дневен ред, включващ разглеждане на: 

             1.Проект на решения относно: Регистрация на кандидати за избиране на 

кметове на кметства в община Сливен за участие в изборите за общински съветници и 



за кметове на 25 октомври 2015 г. по предложение от местна коалиция  “ДВИЖЕНИЕ 

ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ” –  Д О Р 

       2. Проект на решение относно: Регистрация на кандидатска листа за Кмет на 

Община Сливен от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 25 октомври 2015 г. 

3.Проект на решение относно: Регистрация на кандидатска листа за общински 

съветници на община Сливен от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 25 октомври 2015 г. 

     4. Проект на решение относно: Регистрация на кандидати за избиране на кметове на 

кметства в община Сливен от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г.  

5. Проект на решение относно: Процедура за определяне чрез жребий на поредните 

номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК 

– Сливен в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 

октомври 2015 г. 

 

Не постъпиха други предложения за дневен ред. Така предложения проект на дневен 

ред се подложи на гласуване. 

ГЛАСУВАЛИ: 12 - Росица Василева Тодорова, Мария Асенова Чомпова, Димитър 

Любозаров Въндев, Фатме Фикретова Мустафова, Петя Руменова Курдова,  Стелли 

Славова Стефанова, Севда Хюсеинова Османова, Елеонора Димитрова Кулишева – 

Денчева, Лъчезар Панайотов Дойчев, Пепа Миткова Митева, Росица Колева Колева и 

Виолета Колева Калчева „ЗА" и 0 „против". „ЗА" и 0 „против". 

   Предложението бе прието с пълно мнозинство. 

 

По т.1 от Дневния ред 

 Беше прочетено от от г-жа Росица Тодорова  - Регистрация на кандидати за избиране 

на кметове на кметства в община Сливен за участие в изборите за общински съветници 

и за кметове на 25 октомври 2015 г. по предложение от местна коалиция  “ДВИЖЕНИЕ 

ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ” –  Д О Р, по което ОИК реши: 

 

  РЕГИСТРИРА : 

1.Кандидат за кмет на кметство на с. Камен – ЙОРДАН ЖЕЛЯЗКОВ ТОДОРОВ; 

2.Кандидат за кмет на кметство с.Трапоклово –   КРЪСТЮ КОНДЕВ ГЕОРГИЕВ; 

3.Кандидат за кмет на кметство с. Драгоданово – ИВАН РАЙНОВ ИВАНОВ; 

4. Кандидат за кмет на кметство с. Тополчане -  ИВАН ВАСИЛЕВ ТАНЕВ; 

5. Кандидат за кмет на кметство с. Желю Войвода – ЖЕКО ИВАНОВ МАРИНОВ; 

6.Кандидат за кмет на кметство с. Крушаре – ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ; 

7. Кандидат за кмет на кметство  с. Самуилово – ЯНИ ХРИСТОВ НИКОЛОВ; 

8. Кандидат за кмет на кметство: с. Глуфишево – ИВАН МИТЕВ БЕЛЕНСКИ; 

9. Кандидат за кмет на кметство:  с. Чокоба – ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ; 



10. Кандидат за кмет на кметство:  гр. Кермен – ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛЧАНСКИ; 

11. Кандидат за кмет на кметство: с. Биково – СТОЯН ДИНЕВ БОРИСОВ; 

12. Кандидат за кмет на кметство: с. Ковачите – ПАВЛИН ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ; 

13. Кандидат за кмет на кметство: с. Злати Войвода – МИЛЧО СЪБЕВ МИНЧЕВ; 

14 .Кандидат за кмет на кметство: с. Селиминово – ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; 

15. Кандидат за кмет на кметство: с. Гавраилово – СТЕЛА ГЕОРГИЕВА 

АТАНАСОВА; 

16. Кандидат за кмет на кметство: с. Малко Чочовени – ВЕСКА СТОЙКОВА 

ПЕТРОВА; 

17. Кандидат за кмет на кметство: с. Чинтулово – ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ 

БАЙРАКТАРОВ; 

18. Кандидат за кмет на кметство: с. Сотиря – ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ТОДОРОВ; 

ОБЯВЯВА кандидатските листи на МК “ДВИЖЕНИЕ ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ” –  Д 

О Р 

за : 

1.Кмет на кметство на с. Камен, както следва:  

ЙОРДАН ЖЕЛЯЗКОВ ТОДОРОВ, ЕГН ................................; 
2.Кмет на кметство на с. Трапоклово, както следва:  
            КРЪСТЮ КОНДЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН ...................................... ; 
3. Кмет на кметство на с. Драгоданово, както следва:  
             ИВАН РАЙНОВ ИВАНОВ, ЕГН ..............................; 
4. Кмет на кметство на с. Тополчане, както следва:  
          ИВАН ВАСИЛЕВ ТАНЕВ, ЕГН ............................; 
5.Кмет на кметство на с. Желю Войвода, както следва:  

            ЖЕКО ИВАНОВ МАРИНОВ, ЕГН ................................ 

6.Кмет на кметство на с. Крушаре, както следва:  

            ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ЕГН ..........................; 

7.Кмет на кметство на с. Самуилово, както следва:  

              ЯНИ ХРИСТОВ НИКОЛОВ, ЕГН ..............................; 

8.Кмет на кметство на с.Глуфишево, както следва:  

              ИВАН МИТЕВ БЕЛЕНСКИ, ЕГН ..............................; 

9.Кмет на кметство на с.Чокоба, както следва:  

              ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН ................................; 

10.Кмет на кметство на гр.Кермен, както следва:  

             ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛЧАНСКИ, ЕГН ..............................; 
11. Кмет на кметство на с.Биково, както следва:  
             СТОЯН ДИНЕВ БОРИСОВ, ЕГН ...............................; 
12. Кмет на кметство на с.Ковачите, както следва:  
             ПАВЛИН ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ, ЕГН ..............................; 
13. Кмет на кметство на с.Злати Войвода, както следва:  
             МИЛЧО СЪБЕВ МИНЧЕВ, ЕГН ...............................; 
14. Кмет на кметство на с.Селиминово, както следва:  
             ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ, ЕГН ................................ 
15. Кмет на кметство на с.Гавраилово, както следва:  
             СТЕЛА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА, ЕГН ...............................; 
16. Кмет на кметство на с.Малко Чочовени, както следва:  
             ВЕСКА СТОЙКОВА ПЕТРОВА, ЕГН ................................ 
17. Кмет на кметство на с.Чинтулово, както следва:  
             ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БАЙРАКТАРОВ, ЕГН ................................ 



18. Кмет на кметство на с.Сотиря, както следва:  
             ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ТОДОРОВ, ЕГН ................................ 
ГЛАСУВАЛИ: 12- Росица Василева Тодорова, Мария Асенова Чомпова, Димитър 

Любозаров Въндев, Фатме Фикретова Мустафова, Петя Руменова Курдова,  Стелли 

Славова Стефанова, Севда Хюсеинова Османова, Елеонора Димитрова Кулишева – 

Денчева, Лъчезар Панайотов Дойчев, Пепа Миткова Митева, Росица Колева Колева и 

Виолета Колева Калчева „ЗА" и 0 „против". „ЗА" и 0 „против".     Предложението бе 

прието с пълно мнозинство. 

 

По т.2 от Дневния ред 

Беше прочетено от от г-жа Мария Чомпова: Регистрация на кандидатска листа за Кмет 

на Община Сливен от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове 

на 25 октомври 2015 г. 

 

    РЕГИСТРИРА кандидатска листа на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за участие в изборите за общински съветници 

и за кметове на 25 октомври 2015 г.за избиране на кмет на Община Сливен.  

  
     ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за Кмет на Община Сливен, както следва:  

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, ЕГН .........................................  

ГЛАСУВАЛИ: 12 - Росица Василева Тодорова, Мария Асенова Чомпова, Димитър 

Любозаров Въндев, Фатме Фикретова Мустафова, Петя Руменова Курдова,  Стелли 

Славова Стефанова, Севда Хюсеинова Османова, Елеонора Димитрова Кулишева – 

Денчева, Лъчезар Панайотов Дойчев, Пепа Миткова Митева, Росица Колева Колева и 

Виолета Колева Калчева „ЗА" и 0 „против". „ЗА" и 0 „против".       Предложението бе 

прието с пълно мнозинство 

По т.3 от Дневния ред 

Беше прочетено от от г-жа Росица Тодорова- Регистрация на кандидатска листа за 

общински съветници на община Сливен от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за участие в изборите за общински съветници 

и за кметове на 25 октомври 2015 г., по което ОИК реши: 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за участие в изборите за общински съветници 

и за кметове на 25 октомври 2015 г. 

     ОБЯВЯВА кандидатската листа за общински съветници на партия ДВИЖЕНИЕ 

ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ в следния състав: 

1. ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, ЕГН ..................................... 

2. НИКОЛА ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, ЕГН.......................................  

3. ЙОРДАНКА САНДЕВА ДРАГИЕВА, ЕГН ........................... 

4.ЖИВКО ИВАНОВ СТОЯНОВ, ЕГН......................................... 

5.МИТКО ДЕМИРЕВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН........................................... 

ГЛАСУВАЛИ: 12 - Росица Василева Тодорова, Мария Асенова Чомпова, Димитър 

Любозаров Въндев, Фатме Фикретова Мустафова, Петя Руменова Курдова,  Стелли 

Славова Стефанова, Севда Хюсеинова Османова, Елеонора Димитрова Кулишева – 

Денчева, Лъчезар Панайотов Дойчев, Пепа Миткова Митева, Росица Колева Колева и 



Виолета Колева Калчева „ЗА" и 0 „против". „ЗА" и 0 „против".          Предложението бе 

прието с пълно мнозинство. 

По т.4 от Дневния ред 

Беше прочетено от от г-жа Росица Тодорова: Регистрация на кандидати за избиране на 

кметове на кметства в община Сливен от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ в изборите за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г. по което ОИК реши: 

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за избиране на кмет на кметство на с. 

Сотиря в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.  

ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за кмет на кметство на с. Сотиря, както 

следва:  

ЖИВКО ИВАНОВ СТОЯНОВ, ЕГН .........................................  

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за избиране на кмет на кметство на с. 

Самуилово в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.  

ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за кмет на кметство на с. Самуилово, както 

следва:  

ЙОРДАНКА САНДЕВА ДРАГИЕВА, ЕГН ........................... 

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за избиране на кмет на кметство  с. 

Тополчане в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.  

ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА 

ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за кмет на кметство с. Тополчане, както 

следва:  

МИТКО ДЕМИРЕВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН........................................... 

 

ГЛАСУВАЛИ: 12 - Росица Василева Тодорова, Мария Асенова Чомпова, Димитър 

Любозаров Въндев, Фатме Фикретова Мустафова, Петя Руменова Курдова,  Стелли 

Славова Стефанова, Севда Хюсеинова Османова, Елеонора Димитрова Кулишева – 

Денчева, Лъчезар Панайотов Дойчев, Пепа Миткова Митева, Росица Колева Колева и 

Виолета Колева Калчева „ЗА" и 0 „против". „ЗА" и 0 „против".       Предложението бе 

прието с пълно мнозинство. 

По т.5 от Дневния ред 

Беше прочетено от от г-жа Росица Тодорова: Процедура за определяне чрез жребий на 

поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите 

кандидати от ОИК – Сливен в бюлетините за гласуване за общински съветници и за 

кметове на 25 октомври 2015 г. по което ОИК реши: 

Общинска избирателна комисия – Сливен на 23.09.2015 г. от 14.00 ч. в зала 

„Май” – Община – Сливен ще проведе жребий за определяне на поредните номера на 

партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в 

изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 



1. Жребият ще се води от председателя на ОИК - Сливен. 

При негово отсъствие той се замества от заместник-председател или от 

секретаря на комисията. 

2. В първата кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които 

съдържа името на присъстващ член от ОИК и без плик с името на водещия процедурата 

по жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК". 

3. Във втората кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които 

съдържа пълното или съкратено наименование на партия, коалиция, местна коалиция, 

регистрирали кандидат/и в ОИК, независимо от вида избор (за общински съветници, за 

кмет на община, за кметове на райони  или за кметове на кметства) и без да се повтаря. 

Добавят се и еднакви пликове, съдържащи имената на всички независими кандидати, 

регистрирани в ОИК за всички видове избори. Наименованието на партията, на 

коалицията или местната коалиция се записва така, както е посочено в заявлението й за 

регистрация. Кутията се обозначава с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И 

НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ". 

4. В третата кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които 

съдържа пореден номер. Броят на пликовете в тази кутия е равен на броя на пликовете 

от втората кутия. Кутията с поредни номера се обозначава с надпис „НОМЕРА". 

5. Председателят на ОИК – Сливен изтегля два плика от първата кутия и обявява 

имената на членовете на ОИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората и 

към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ОИК 

двата плика се връщат в първата кутия. 

6. Първият определен чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с 

надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ" плик, съдържащ 

наименованието на регистрираната в ОИК партия, коалиция, местна коалиция или 

независим кандидат. Вторият, определен чрез жребия член на ОИК, изтегля от третата 

кутия с надпис „НОМЕРА" плик, съдържащ номер, под който партията, коалицията или 

независимият кандидат ще бъде обозначен в бюлетината. 

7. Процедурата по т. 5 и 6 се повтаря до изчерпване на пликовете във втората и в 

третата кутия. 

 

Заседанието се закри в 14:00 ч. поради изчерпване на дневния ред. 

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                  /Росица Тодорова/ 

 

СЕКРЕТАР: 

             /Фатме Мустафова/ 


