
 

 

 

 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.КАЛОЯНОВО, кметство ..........., секция № 001 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      ИВАН                 ЙОЗОВ                ПАВЛОВ 

                      ИВАНКА               ГЕОРГИЕВА            ПАВЛОВА 

                      ЙОВКО                ИВАНОВ               ПАВЛОВ 

 

 

 

 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.КАЛОЯНОВО, кметство ..........., секция № 002 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 



         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      БЛАГОЙ               АТАНАСОВ             ГАРГОВ 

                      ВИКТОРИЯ             НЕДЕЛЕВА             ШИЛЕВА 

                      ГЕОРГИ               СТОЯНОВ              ПИЩЯЛОВ 

                      ДЖОРДЖ               КИРИЛОВ              ГРОЗЕВ 

                      ЕЛИЦА                БОНОВА               ШАХЪНСКА 

                      МАРИЯ                СТОЯНОВА             БРУСОВА 

                      РУМЯНА               КОЛЕВА               БЕКИРОВА 

                      СТОЯН                ГЕОРГИЕВ             ПИЩЯЛОВ 

 

 

 

 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.КАЛОЯНОВО, кметство ..........., секция № 003 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      АТАНАСКА             ПАВЛОВА              ЛЕОНИДОВА 

                      КУЗМАН               ДИМИТРОВ             ЖОЖГОВ 

                      МАРГАРИТА            ВЕНКОВА              СЕГЕР 

                      НИКОЛАЙ              СТОЯНОВ              НИКОЛОВ 

                      ТАНЯ                 ВЛАДИМИРОВА          ЛЕОНИДОВА 

 

 



 

 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.ДУВАНЛИИ, кметство ..........., секция № 004 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      АНА                  ФРАНЦОВА             ПЕТРОВА 

                      СТЕФАН               ЙОЗОВ                ПЕТРУШЕВ 

                      ХРИСТО               СТЕФАНОВ             АНГЕЛОВ 

                      ЦВЕТОМИР             СТЕФАНОВ             ПЕТРУШЕВ 

 

 

 

 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.ЖИТНИЦА, кметство ..........., секция № 005 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 



                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      АНКА                 ВЕНКОВА              ШИШКОВА 

                      ГЕОРГИ               ИВАНОВ               ИВАНОВ 

                      ЖАНА                 ЙОСИФОВА             ИВАНОВА 

                      ИВАН                 БАНКОВ               ИВАНОВ 

                      ИВАН                 ИВАНОВ               ИВАНОВ 

                      ИВАН                 СТЕФАНОВ             ЗАЙКОВ 

                      НАСКО                ПАВЛОВ               НАЧЕВ 

                      НИКОЛАЙ              ЛЕОНОВ               ВЪЛЧЕВ 

                      ПЕТЪР                ИВАНОВ               СТАНЕВ 

                      СЛАВКА               ЙОРДАНОВА            НАЧЕВА 

                      ЯСЕН                 ИВАНОВ               ЧАЛЪКОВ 

 

 

 

 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.ЖИТНИЦА, кметство ..........., секция № 006 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      АНА                  ЙОСИФОВА             ЦОКОВА 

                      АННА                 ИВАНОВА              КЪРЧЕВА 

                      АНТОН                ИВАНОВ               ТАШЕВ 

                      ГЕОРГИ               ФРАНЦОВ              ШОПОВ 

                      ДЖУЛИЯ               ИВАНОВА              КЪРЧЕВА 



                      ИВАН                 АТАНАСОВ             КЪРЧЕВ 

                      ИВАН                 МИЛКОВ               КЪРЧЕВ 

                      ИВАНКА               СТОЯНОВА             БОЛНА 

                      КАТЯ                 ПЕТРОВА              НАЧЕВА 

                      КАТЯ                 ПЕТРОВА              ЦОКОВА 

                      МИЛКО                ИВАНОВ               БОЛЕН 

                      ПАВЕЛ                ФРАНЦОВ              КАРАЧЕВ 

                      СТЕФАН               СЛАВОВ               ЗАГОРЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.ДЪЛГО ПОЛЕ, кметство ..........., секция № 007 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      АНДОН                ТОДОРОВ              МИТЕВ 

                      ЕНЧО                 МИТКОВ               МИЛЕВ 

                      КЪНЧО                ИВАНОВ               ЧАЛЪМОВ 

                      МИРОСЛАВ             АНГЕЛОВ              САВОВ 

 

 

 

 

 

 



                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.ДЪЛГО ПОЛЕ, кметство ..........., секция № 008 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      ПЕТЪР                НЕНКОВ               ТОНОВ 

 

 

 

 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, кметство ..........., секция № 009 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      ЛАЗАР                ДИМИТРОВ             ЛАЗАРОВ 

                      МАРИН                ЮРДАНОВ              КОЛЕВ 

 

 

 



 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.РЪЖЕВО КОНАРЕ, кметство ..........., секция № 010 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      НИКОЛА               ИВАНОВ               НАЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.РЪЖЕВО, кметство ..........., секция № 012 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      АТОМ                                      СОГОЯН 

 



 

 

 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.ЧЕРНОЗЕМЕН, кметство ..........., секция № 013 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      БОТИ                 ГЕОРГИЕВ             РОГАЧЕВ 

                      ЕЛЕНА                ПЕТРОВА              АНГЕЛОВА 

                      ЗЛАТКА               БОРИСОВА             БОГДАНОВА 

                      КЪНЧО                РАНГЕЛОВ             БОГДАНОВ 

 

 

 

 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.БЕГОВО, кметство ..........., секция № 014 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 



         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      БОЖИДАР              ТАНЕВ                ТАНЕВ 

                      СТЕФАН               БОЧЕВ                НЕНОВ 

 

 

 

 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.СУХОЗЕМ, кметство ..........., секция № 015 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      ГЕОРГИ               ГЕОРГИЕВ             ГЕОРГИЕВ 

 

 

 

 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 



         населено място С.ДОЛНА МАХАЛА, кметство ..........., секция № 017 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      АСПАРУХ              ЯНКОВ                АСЕНОВ 

                      ГЕОРГИ               БОТЕВ                БОТЕВ 

 

 

 

 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 

                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.ГОРНА МАХАЛА, кметство ..........., секция № 018 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      НИКОЛА               ИВАНОВ               ЙОНЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци 

                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

                                                (чл.39, ал.1 от ИК) 



                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) 

 

         Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО 

         населено място С.ИВАН ВАЗОВО, кметство ..........., секция № 019 

         адрес на избирателна секция ................................................................... 

 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя 

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      ИВЕЛИНА              ДАНЧЕВА              ДАНЧЕВА 

 


