П Р О Т О К О Л № 13
Днес, 08.10.2015 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:
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ЧЛЕНОВЕ:

Йордан Янкулов Дамбулев
Димитър Борисов
Маринчешки
Мария Янкова Жилова
Диана Илиева Дишлиева
Иванка Нешева Рангелова
Янка Георгиева Барашка
Росица Йорданова
Пенкова
Васил Георгиев Караджов
Диана Христова Атанасова
Иван Пенчев Тосев
Иванка Петрова Сабакова

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 11 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. Заличаване на регистрацията на Инициативен комитет, регистриран за издигане
на независим кандидат за кмет на кметство Рогош, Община Марица, който е
заличен на основание чл. 418, ал. 5 от ИК с Решение № 168-МИ от 24.09.2015г.
на ОИК Марица, потвърдено с Решение № 10367 от 08.10.2015г. на ВАС, от
Общинска Избирателна комисия - Марица, при произвеждане на изборите за
общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
2. Закриване на ПСИК за територията на Община Марица, определена с Решение №
16-МИ от 10.09.2015 г. на Общинска Избирателна комисия Марица, при
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври
2015 г.
3. Текущи въпроси ;
Пристъпи се към гласуване на така предложения дневен ред.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
РЕШЕНИЕ:
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие да работи по посочения по-горе дневен
ред.
Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 1. :
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Заличаване на регистрацията на Инициативен комитет, регистриран за издигане
на независим кандидат за кмет на кметство Рогош, Община Марица, който е заличен на
основание чл. 418, ал. 5 от ИК с Решение № 168-МИ от 24.09.2015г. на ОИК Марица,
потвърдено с Решение № 10367 от 08.10.2015г. на ВАС, от Общинска Избирателна
комисия - Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове
на 25 октомври 2015 г.
С Решение № 37-МИ от 14 септември 2015г., Общинска избирателна комисия
Марица е регистрирала инициативен комитет в състав: Велина Здравкова Ганчева с
ЕГН ************, Андрей Видков Найденов с ЕГН *********** и Стоянка
Димитрова Петева с ЕГН *********** за издигане на независим кандидат за Кмет на
Кметство Рогош, община Марица, област Пловдив в изборите за общински съветници и
кметове. В съответствие с изискванията на Изборния кодекс, ОИК – Марица със свое
решение № 159-МИ от 22.09.2015 г. е регистрирала като независим кандидат за кмет на
кметство Рогош СПАС АТАНАСОВ КОЛЕВ, ЕГН ********** при условията на
неприключила проверка по чл. 418, ал. 2 от ИК. При извършената проверка,
обективирана в протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ от 23.09.2015 г. са установени 59
некоректни записи, поради различни причини, а 441 са коректните записи, които не са
достатъчни за регистрацията на кандидата. В изпълнение на чл. 418, ал. 5 от ИК,
Общинска избирателна комисия Марица е взела Решение № 168-МИ от 24.09.2015г., с
което е заличила регистрацията на Спас Атанасов Колев.
Възползвайки се от даденото му от закона право, независимия кандидат за кмет
на кметство е депозирал жалба против решение № 168-МИ от 24.09.2015г. на ОИК
Марица, която, ведно с всички изискуеми документи е изпратена на ЦИК. С решение №
2421-МИ от 30.09.2015 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), на основание чл.
53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от ИК, жалбата на Спас Атанасов
Колев, регистриран като независим кандидат за кмет на кметство Рогош е оставена без
уважение. В законоустановения срок и недоволен от постановеното решение,
жалбоподателят е обжалвал решение № 2421-МИ от 30.09.2015 г. на Централната
избирателна комисия пред ВАС. Върховният административен съд – Четвърто
отделение на свое заседание е разгледал подадената жалба и е прел, че решение №
2421-МИ от 30.09.2015 г. на ЦИК е законосъобразно, поради което следва жалбата на
Спас Атанасов Колев да бъде отхвърлена, постановявайки Решение № 10367 от
08.10.2015г. на ВАС.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 191:
ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА НА инициативен комитет в състав: Велина
Здравкова Ганчева с ЕГН *************, Андрей Видков Найденов с ЕГН
************ и Стоянка Димитрова Петева с ЕГН *********** за издигане на Спас
Атанасов Колев с ЕГН ************* като независим кандидат за Кмет на Кметство
Рогош, община Марица, област Пловдив в изборите за Общински съветници и Кметове
в Община Марица, област Пловдив на 25.10.2015 г.
По точка 2: Закриване на ПСИК за територията на Община Марица, определена
с Решение № 16-МИ от 10.09.2015 г. на Общинска Избирателна комисия Марица, при
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Постъпило е писмо с изх. № 37-00-38/08.10.2015г. на ВРИД Кмет на Община
Марица, заведено с вх. № 114/08.10.2015г. в регистъра на ОИК, с което уведомяват
Общинска избирателна комисия Марица, че в срока по чл. 89, ал. 2 от Изборния кодекс
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– 10 дни преди изборния ден, в Община Марица не са постъпили достатъчно на брой
заявления за гласуване с подвижна избирателна секция на територията на Община
Марица.
Следва да се вземе решение за закриване на една подвижна секционна
избирателна комисия с № 171700039.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка втора.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 192:
1. ЗАКРИВА определената с Решение № 16-МИ от 10.09.2015г. на ОИК Марица
една подвижна секционна избирателна комисия с № 171700039.
2. Избирателните секции на територията на Община Марица остават 38, съгласно
Решение № 16-МИ от 10.09.2015г. на ОИК Марица.
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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