ПРОТОКОЛ №9
Днес, 23.09.2015 година, Общинска избирателна комисия-Марица, назначена с
решение №1600-МИ/НР от 31.08.2015 година на Централната избирателна комисияСофия, на редовно заседание през целия ден на което присъстваха:
На заседанието присъстват:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Янкулов Дамбулев
ЗАМ.Димитър
Борисов
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринчешки
СЕКРЕТАР:
Мария Янкова Жилова
ЧЛЕНОВЕ:
Диана Илиева Дишлиева
Иванка Нешева Рангелова
Янка Георгиева Барашка
Росица
Йорданова
Пенкова
Васил Георгиев Караджов
Съгласно разпоредбата на чл.85, ал.3 от ИК заседанията на общинска
избирателна комисия са редовни когато присъстват повече от половината от членовете
й.
След проверка на кворума се установи, че на днешното заседание присъстват
всичките 8 члена на комисията .
Съгласно чл. 85, ал. 2 заседанието се води от председателя на комисията Йордан
Дамбулев.
Протоколът се води от секретаря Мария Жилова.
Йордан Дамбулев: За днешното заседание предлагам следния дневен ред по
който да работим:
1. Поправка на техническа грешка в Решение № 82-МИ от 21.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица относно регистриране на кандидат за
кмет на кметство Бенковски, община Марица, предложен от ПП „АБВ“
/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в изборите за
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
2. Поправка на техническа грешка в Решение № 144-МИ от 22.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица относно регистриране на кандидатската
листа за общински съветници в община Марица от ПП „БЪЛГАРСКИ
ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ“ за участие в изборите за общински
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
3. Поправка на техническа грешка в Решение № 111-МИ от 22.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица относно регистриране на кандидатската
листа за общински съветници в община Марица от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за
участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
4. Поправка на техническа грешка в Решение № 136-МИ от 22.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица относно регистриране на кандидатска
листа за общински съветници в община Марица от Коалиция от партии
„НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове
на 25 октомври 2015 г.
5. Поправка на техническа грешка в Решение № 146-МИ от 22.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица относно регистриране на кандидатска
листа за общински съветници в община Марица от Коалиция от партии
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„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за общински съветници и за
кметове на 25 октомври 2015 г.
6. Обявяване на резултат от изтеглен жребий в ОИК-Марица на поредните номера
на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в
бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври
2015 г.съгласно решение Nо97-МИ/21.09.2015 година на ОИК-Марица и Решение
No2250-MИ /18.09.2015 година
7. Установяване на резултати от проверка на списъци с избиратели,подкрепящи
регистрацията на независими кандидати за кметове и общински съветници,
издигнати от инициативни комитети в изборите за общински съветници и за
кметове на 25 октомври 2015 г.
8. Текущи въпроси ;
Пристъпи се към гласуване на така предложения дневен ред.
Гласували „ЗА“ –9 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
РЕШЕНИЕ:
С 9 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие да работи по посочения по-горе дневен
ред.
Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 1. :
Поправка на техническа грешка в Решение № 82-МИ от 21.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица относно регистриране на кандидат за кмет на
кметство Бенковски, община Марица, предложен от ПП „АБВ“ /АЛТЕРНАТИВА ЗА
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в изборите за общински съветници и за
кметове на 25 октомври 2015 г.
Въз основа на изискването, визирано в т. 32 от Раздел IX – „Срок за регистрация.
Регистри и удостоверения“ на Решение № 1632-МИ от 31.08.2015г. на ЦИК,
Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на ЦИК извлечение от
Регистрите за общински съветник, за кмет на община и за кмет на кметство за
извършване на проверка относно действителността на регистрациите.
За резултатите от проверката, ЦИК уведоми ОИК Марица за допусната техническа
грешка в нейно Решение № 82-МИ от 21.09.2015г. относно сгрешено ЕГН на
регистрирания кандидат за кмет на кметство Бенковски, община Марица, предложен от
ПП „АБВ“ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.
Гласували „ЗА“ – 9 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 9 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 160:
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 82-МИ от 21.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица, както следва:
- ЕГН на КОСТАДИНКА МИЛАНОВА СТОИМЕНОВА да се чете „***********",
вместо ***********;
По точка 2: Поправка на техническа грешка в Решение № 144-МИ от 22.09.2015г.
на Общинска избирателна комисия Марица относно регистриране на кандидатската
листа за общински съветници в община Марица от ПП „БЪЛГАРСКИ
ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ“ за участие в изборите за общински съветници и за
кметове на 25 октомври 2015 г.
Въз основа на изискването, визирано в т. 32 от Раздел IX – „Срок за регистрация.
Регистри и удостоверения“ на Решение № 1632-МИ от 31.08.2015г. на ЦИК,
Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на ЦИК извлечение от
Регистрите за общински съветник, за кмет на община и за кмет на кметство за
извършване на проверка относно действителността на регистрациите.
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За резултатите от проверката, ЦИК уведоми ОИК Марица за допусната
техническа грешка в нейно Решение № 144-МИ от 22.09.2015г. относно сгрешено
фамилно име на регистриран кандидат за общински съветник за община Марица,
предложен от ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ“.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка втора.
Гласували „ЗА“ – 9 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 9 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 161:
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 144-МИ от 22.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица, както следва:
- Фамилното име на предложения кандидат за общински съветник под номер 23 от
кандидатската листа да се чете: „ЙОРДАН ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ“,
вместо: „ЙОРДАН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ“.
По точка 3: Поправка на техническа грешка в Решение № 111-МИ от 22.09.2015г.
на Общинска избирателна комисия Марица относно регистриране на кандидатската
листа за общински съветници в община Марица от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“ за участие в
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Въз основа на изискването, визирано в т. 32 от Раздел IX – „Срок за регистрация.
Регистри и удостоверения“ на Решение № 1632-МИ от 31.08.2015г. на ЦИК,
Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на ЦИК извлечение от
Регистрите за общински съветник, за кмет на община и за кмет на кметство за
извършване на проверка относно действителността на регистрациите.
За резултатите от проверката, ЦИК уведоми ОИК Марица за допусната
техническа грешка в нейно Решение № 111-МИ от 22.09.2015г. относно сгрешено
бащино име на регистриран кандидат за общински съветник за община Марица,
предложен от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка трета.
Гласували „ЗА“ – 9 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 9 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 162:
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 111-МИ от 22.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица, както следва:
- Бащиното име на предложения кандидат за общински съветник под номер 18 от
кандидатската листа да се чете: „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАНДРОВ“,
вместо: „ГЕОРГИ ИВАНОВ КАНДРОВ“.
По точка 4: Поправка на техническа грешка в Решение № 136-МИ от 22.09.2015г.
на Общинска избирателна комисия Марица относно регистриране на кандидатска листа
за общински съветници в община Марица от Коалиция от партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“
за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Въз основа на изискването, визирано в т. 32 от Раздел IX – „Срок за регистрация.
Регистри и удостоверения“ на Решение № 1632-МИ от 31.08.2015г. на ЦИК,
Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на ЦИК извлечение от
Регистрите за общински съветник, за кмет на община и за кмет на кметство за
извършване на проверка относно действителността на регистрациите.
За резултатите от проверката, ЦИК уведоми ОИК Марица за допусната
техническа грешка в нейно Решение № 136-МИ от 22.09.2015г. относно сгрешено ЕГН
на регистриран кандидат за общински съветник в община Марица, предложен от
Коалиция от партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка четвърта.
Гласували „ЗА“ – 9 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
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С 9 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 163:
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 136-МИ от 22.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица, както следва:
- ЕГН на предложения кандидат за общински съветник под номер 9 – Димитър Иванов
Семков от кандидатската листа да се чете: „***********", вместо „***********“;
По точка 5: Поправка на техническа грешка в Решение № 146-МИ от 22.09.2015г.
на Общинска избирателна комисия Марица относно регистриране на кандидатска листа
за общински съветници в община Марица от Коалиция от партии „РЕФОРМАТОРСКИ
БЛОК“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015
г.
Въз основа на изискването, визирано в т. 32 от Раздел IX – „Срок за регистрация.
Регистри и удостоверения“ на Решение № 1632-МИ от 31.08.2015г. на ЦИК,
Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на ЦИК извлечение от
Регистрите за общински съветник, за кмет на община и за кмет на кметство за
извършване на проверка относно действителността на регистрациите.
За резултатите от проверката, ЦИК уведоми ОИК Марица за допусната
техническа грешка в нейно Решение № 146-МИ от 22.09.2015г. относно сгрешено ЕГН
на регистриран кандидат за общински съветник в община Марица, предложен от
Коалиция от партии „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка пета.
Гласували „ЗА“ – 9 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 9 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 164:
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 146-МИ от 22.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица, както следва:
- ЕГН на предложения кандидат за общински съветник под номер 10 – Стоян Георгиев
Иванов от кандидатската листа да се чете: „************", вместо „************“;
По точка 6: Обявяване на резултат от изтеглен жребий в ОИК-Марица на
поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите
кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25
октомври 2015 г.съгласно решение Nо97-МИ/21.09.2015 година на ОИК-Марица и
Решение No2250-MИ /18.09.2015 година
На основание чл. 87, ал. 1, т. 10 и чл. 423, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс , Общинска
избирателна комисия Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 165:
Обявява резултата от изтегления на 23.09.2015 година 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.,както следва:
Партия,коалиция,местна коалиция,
Номер в бюлетината
независим кандидат
ПП “БЪЛГАСКИ
№10
ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР БДЦ“
ПП „БЪЛГАРСКИ
№5
СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”
ПП “БЪЛГАРСКА
№18
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”
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МК “ПП ГЕРБ – “ПП
№4
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ”
ПП “AБВ(АЛТЕРНАТИВА ЗА
№14
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)”
МК “ПАТРИОТИ ЗА ОБЩИНА
№12
МАРИЦА”
ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА
№8
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“
ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“
№17
МК “НЕЗАВИСИМИ ЗА
№20
МАРИЦА”
ПП „ПОЛИТИЧЕСКО
№3
ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА“
ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ №16
КОАЛИЦИЯ „НАРОДЕН СЪЮЗ“ №15
ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“
№22
КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ №11
БЛОК“
ПП “БЪЛГАРСКИ
№2
ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ”
ПП “ATAKA”
№1
ВАСИЛ ТАНЕВ ВАСИЛЕВ –
№6
независим кандидат за общински
съветник
БОРИС РАНГЕЛОВ БОРИСОВ –
№9
независим кандидат за кмет на
кметство Манолско конаре
ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ТОСЕВ №7
независим кандидат за кмет на
кметство Войводиново
ТОДОР ГЕОРГИЕВ БОСЕВ №13
независим кандидат за кмет на
кметство Бенковски
ИВАН ТОДОРОВ ХРИСТЕВ №23
независим кандидат за кмет на
кметство Калековец
СПАС АТАНАСОВ КОЛЕВ –
№19
независим кандидат за кмет на
кметство Рогош
ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
№21
СВОБОДИ”
1. Изтегленият от ОИК при общия жребий номер
избори на територията на общината (Кмет на
общински съветници). Този номер се изписва в
на избирателя, отпечатано в бюлетината за

важи за всички видове местни
Община, Кмет на кметство и
квадратчето за отразяване вота
общински съветници/кмет на
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община/кмет на кметство срещу наименованието на избраната при жребия
партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат.
2. При идентичност на партиите, коалициите (включително местните коалиции)
или инициативните комитети, регистрирали кандидати за общински съветници
или за кметове в ОИК, същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид
избори, за който са регистрирали кандидати на територията на общината.
Под „идентичност" се разбира еднаквост при изписване на наименованието на партията
или на наименованието и на състава на коалицията на територията на общината.
По точка 7: Установяване на резултати от проверка на списъци с
избиратели,подкрепящи регистрацията на независими кандидати за кметове и
общински съветници, издигнати от инициативни комитети в изборите за общински
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Като се съобрази с указанията на ЦИК, дадени с решение 1637-МИ от 31.08.2015
година ,с което е определен реда за проверка на списъците с избиратели,подкрепящи
регистрацията на независими кандидати за общински съветници
или
кметове,издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25.10.2015
година,на основаниечл.87,ал.1,т.1 във връзка с чл.418,ал.4 от ИК,Общинска
избирателна комисия-Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 166:
УСТАНОВЯВА коректен резултат от проверка на списъци с избиратели,
подкрепящи регистрацията на независими кандидати за кметове и общински
съветници, издигнати от инициативни комитети в изборите за общински съветници и за
кметове на 25 октомври 2015 г.,както следва:
ТОДОР ГЕОРГИЕВ БОСЕВ - независим кандидат за кмет на кметство
Бенковски,съгласно опис от 18.09.2015 година, с който подписката е получена от
ТЗ“ГРАО“ гр. Пловдив
БОРИС РАНГЕЛОВ БОРИСОВ – независим кандидат за кмет на кметство Манолско
конаре, съгласно опис от 18.09.2015 година, с който подписката е получена от
ТЗ“ГРАО“ гр. Пловдив
ВАСИЛ ТАНЕВ ВАСИЛЕВ – независим кандидат за общински съветник, съгласно
опис от 18.09.2015 година, с който подписката е получена от ТЗ“ГРАО“ гр. Пловдив.
Решенията следва да се обявят по съответния ред съгласно решение №3-МИ/НР
07.09.2015 година.
Неразделна част от настоящия протокол са присъствен лист с подписите на
членовете, присъствали на заседанието и списък с отбелязване начина на гласуване на
членовете на ОИК по взетите решения.
часа.

След изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието бе закрито в 18.30

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Йордан Дамбулев
СЕКРЕТАР:
Мария Жилова
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