
ПРОТОКОЛ № 12 

Днес 25.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе дванадесето заседание на ОИК – Пловдив. На 
заседанието присъстваха 13 членове на ОИК – Пловдив. От заседанието отсъстват Радина Петрова, 
Исмигюл Али, Тодор Тодоров  и Владимир Петров.  Заседанието се откри в 17:00 часа от 
председателя на ОИК – Пловдив – Деница Чингарова. 

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния: 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1.  Утвърждаване образци на бюлетини за общински съветници, кмет на община Пловдив и кметове на 

райони: ЮЖЕН, СЕВЕРЕН, ЦЕНТРАЛЕН, ТРАКИЯ, ЗАПАДЕН и ИЗТОЧЕН и начина на изписване на имената и 

партиите, и кандидатите в бюлетините за гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 25 

октомври 2015г. провеждани в Община Пловдив. 

 

2.   Други 
 
Проектът беше подложен на поименно гласуване: 

Членове на ОИК Гласуване 
Деница Николова Чингарова ЗА 
Елена Крумова Сиракова ЗА 
Радина Бойчева Петрова ОТСЪСТВА 
Владимир Петров Петров ОТСЪСТВА 
Милка Росенова Тодорова-Добрикова ЗА 
Мария Христова Дюлгерска ЗА 
Милена Йорданова Станджикова ЗА 
Гергана Лъвова Костадинова ЗА 
Тодор Димитров Тодоров ОТСЪСТВА 
Владимир Петров Докторов ЗА 
Цеца Пенчева Бресковска ЗА 
Росица Ангелова Гавазова ЗА 
Исмигюл Джемал Али ОТСЪСТВА 
Константин Атанасов Костадинов ЗА 
Димитър Атанасов Кръстев ЗА 
Кристиан Димитров Гьошев ЗА 
Васил Ангелов Попов ЗА 
 
В резултат от гласуването с мнозинство от 13 гласа "ЗА" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 
 

 

По т. 1 от дневния ред  докладва  Деница Чингарова 

Предложен бе проект за решение относно: Утвърждаване образци на бюлетини за общински 
съветници, кмет на община Пловдив и кметове на райони: ЮЖЕН, СЕВЕРЕН, ЦЕНТРАЛЕН, 
ТРАКИЯ, ЗАПАДЕН и ИЗТОЧЕН и начина на изписване на имената и партиите, и кандидатите в 
бюлетините за гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. 
провеждани в Община Пловдив. 

Проектът беше подложен на поименно гласуване: 



Членове на ОИК Гласуване 
Деница Николова Чингарова ЗА 
Елена Крумова Сиракова ЗА 
Радина Бойчева Петрова ОТСЪСТВА 
Владимир Петров Петров ОТСЪСТВА 
Милка Росенова Тодорова-Добрикова ЗА 
Мария Христова Дюлгерска ЗА 
Милена Йорданова Станджикова ЗА 
Гергана Лъвова Костадинова ЗА 
Тодор Димитров Тодоров ОТСЪСТВА 
Владимир Петров Докторов ЗА 
Цеца Пенчева Бресковска ЗА 
Росица Ангелова Гавазова ЗА 
Исмигюл Джемал Али ОТСЪСТВА 
Константин Атанасов Костадинов ЗА 
Димитър Атанасов Кръстев ЗА 
Кристиан Димитров Гьошев ЗА 
Васил Ангелов Попов ЗА 

 
В резултат от гласуването с мнозинство от 13 гласа "ЗА" и 0 "ПРОТИВ" ОИК - Пловдив 

 
Р Е Ш И: 

№ 282 – МИ 
 

На основание чл.421 от ИК, приложение №91 от изборните книжа за провеждане на местни 
избори 2015 г. и извършена регистрация на 25 (двадесет и пет) кандидатски листи за общински 
съветници в Община Пловдив. 

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за общински съветници в Община Пловдив, (съгласно 
приложение №1, неразделна част от настоящото решение). като от лявата страна на бюлетината, 
съгласно чл.421 ал. 3 от ИК, се изписват наименованията на 25 (двадесет и петте) партии, коалиции и 
местни коалиции, регистрирани за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 25 
октомври 2015 г. От дясно на бюлетината съгласно чл. 421 ал. 4 от ИК се отпечатват 51 (петдесет и 
едно) кръгчета отговарящи на броя на членовете на общинският съвет в Община Пловдив. 

 
На основание чл.422 от ИК, приложение №92 от изборните книжа за провеждане на местни 

избори 2015 г. и извършена регистрация на 16 (шестнадесет) кандидати за кмет в Община Пловдив. 
УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на Община Пловдив, (съгласно приложение 

№2, неразделна част от настоящото решение). като, съгласно чл.422 ал. 3 от ИК от ляво на дясно на 
отделен хоризонтален ред се изписват последователно наименованията на 16 (шестнадесетте) 
партии, коалиции и местни коалиции, и съответния им кандидат регистрирани за участие в местни 
избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.  

 
На основание чл.422 от ИК, приложение №93 от изборните книжа за провеждане на местни 

избори 2015 г. и извършена регистрация на 102 (сто и двама) кандидати за районни кметове за 
Община Пловдив, по райони както следва : 

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на район Южен Община Пловдив, (съгласно 
приложение №3, неразделна част от настоящото решение). като, съгласно чл.422 ал. 3 от ИК от ляво 
на дясно на отделен хоризонтален ред се изписват последователно наименованията на 16 
(шестнадесет) партии, коалиции и местни коалиции, и съответния им кандидат регистрирани за 
участие в местни избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на район Северен Община Пловдив, (съгласно 
приложение№4, неразделна част от настоящото решение). като, съгласно чл.422 ал. 3 от ИК от ляво 
на дясно на отделен хоризонтален ред се изписват последователно наименованията на 18 



(осемнадесет) партии, коалиции и местни коалиции, и съответния им кандидат регистрирани за 
участие в местни избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на район Централен Община Пловдив, 
(съгласно приложение №5, неразделна част от настоящото решение). като, съгласно чл.422 ал. 3 от 
ИК от ляво на дясно на отделен хоризонтален ред се изписват последователно наименованията на 18 
(осемнадесет) партии, коалиции и местни коалиции, и съответния им кандидат регистрирани за 
участие в местни избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на район Тракия Община Пловдив, (съгласно 
приложение №6, неразделна част от настоящото решение). като, съгласно чл.422 ал. 3 от ИК от ляво 
на дясно на отделен хоризонтален ред се изписват последователно наименованията на 18 
(осемнадесет) партии, коалиции и местни коалиции, и съответния им кандидат регистрирани за 
участие в местни избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на район Западен Община Пловдив, (съгласно 
приложение №7, неразделна част от настоящото решение). като, съгласно чл.422 ал. 3 от ИК от ляво 
на дясно на отделен хоризонтален ред се изписват последователно наименованията на 15 
(петнадесет) партии, коалиции и местни коалиции, и съответния им кандидат регистрирани за 
участие в местни избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на район Източен Община Пловдив, (съгласно 
приложение №8, неразделна част от настоящото решение). като, съгласно чл.422 ал. 3 от ИК от ляво 
на дясно на отделен хоризонтален ред се изписват последователно наименованията на 17 
(седемнадесет) партии, коалиции и местни коалиции, и съответния им кандидат регистрирани за 
участие в местни избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015. 
 

В 17:30 към заседанието се присъедини секретарят на ОИК Владимир Петров. 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 17:45 часа. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Деница Чингарова 

СЕКРЕТАР: 
Владимир Петров 


