
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

МЪГЛИЖ 

 

За изборите за общински съветници и за кметове 

 на 25 октомври 2015 г.  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№  15 

гр. Мъглиж, 30.09.2015 г.  

 

Днес, 30.09.2015 г. от 21:00 часа се проведе заседание на Общинска избирателна 

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

 

На заседанието присъстват:  

 

Зорница Светославова Здравкова – Председател 

Елифе Юсеинова Кискинова – Зам. Председател 

Стойко Минчев Димитров – Секретар 

Таня Георгиева Апостолова – член 

Стефка Стоева Николова – член 

Николай Кръстев Комитов – член 

Соня Пламенова Тодорова – член 

Тинка Денева Стойчева – член 

Ваня Иванова Иванова – член 

Ваня Трифонова Трифонова – член 

Емилия Николаева Андонова – член 

 

Присъстващите членове на ОИК са единадесет. Налице е кворум и заседанието е 

редовно. Заседанието е открито в 21:00 часа и председателствано от Стойко Димитров – 

Секретар, за преброител е предложена Елифе Кискинова – Зам. Председател, за 

протоколист е предложена Зорница Светославова – Председател. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

 

І. Одобряване на графичните файлове с предпечат на хартиените бюлетини по 

изборни райони. 

На 30.09.2015г. в ОИК Мъглиж постъпиха графични файлове на хартиените 

бюлетини по изборни райони за произвеждане на избори за общински съветници и 

кметове на 25.10.2015г. в Община Мъглиж, както следва: 

1. Графичен файл с предпечат на хартиената бюлетина за общински съветници в 

Община Мъглиж. 

2. Графичен файл с предпечат на хартиената бюлетина за кмет на Община Мъглиж. 

3. Графични файлове с предпечат на хартиените бюлетини за всяко от кметствата в 

Община Мъглиж, в които ще се провеждат избори за кмет на кметство, а именно: с. 

Ветрен, с. Дъбово, с. Зимница, с. Тулово, с. Юлиево, с. Шаново, с. Ягода. 

 След като се запозна с графичните файлове на хартиените бюлетини, 

описани по-горе, ОИК Мъглиж установи, че същите съответстват на регистрираните 

кандидатски листи и кандидати за кмет на Община и на кметства в Община Мъглиж. 

 Предвид горното на основание на чл. 85, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 9 и 

Решение № 2363 от 26.09.2015 г. на ЦИК, ОИК Мъглиж 

 



Р Е Ш И: 

 

 УТВЪРЖДАВА графичните файлове с предпечат на хартиените бюлетини по 

изборни райони за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 

25.10.2015 г. в Община Мъглиж, както следва: 

1. Графичен файл с предпечат на хартиената бюлетина за общински съветници в 

Община Мъглиж. 

2. Графичен файл с предпечат на хартиената бюлетина за кмет на Община Мъглиж. 

Графични файлове с предпечат на хартиените бюлетини за всяко от 

кметствата в Община Мъглиж, в които ще се провеждат избори за кмет на 

кметство, а именно: с. Ветрен, с. Дъбово, с. Зимница, с. Тулово, с. Юлиево, с. Шаново, с. 

Ягода. 

 

Гласували ”ЗА”- 11, както следва: 

 

Зорница Светославова Здравкова – Председател 

Елифе Юсеинова Кискинова – Зам. Председател 

Стойко Минчев Димитров – Секретар 

Таня Георгиева Апостолова – член 

Стефка Стоева Николова – член 

Николай Кръстев Комитов – член 

Соня Пламенова Тодорова – член 

Тинка Денева Стойчева – член 

Ваня Иванова Иванова – член 

Ваня Трифонова Трифонова – член 

Емилия Николаева Андонова – член 

 

Гласували – „Против” няма 

  

Прието е решение № 126 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

              / Зорница Светославова / 

     

 

СЕКРЕТАР: 

                    / Стойко Димитров / 

 


