П Р О Т О К О Л № 14
Днес, 13.10.2015 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: Йордан Янкулов Дамбулев
ЗАМ.Димитър Борисов
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринчешки
ЧЛЕНОВЕ:
Диана Илиева Дишлиева
Иванка Нешева Рангелова
Янка Георгиева Барашка
Росица Йорданова
Пенкова
Васил Георгиев Караджов
Иван Пенчев Тосев
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. Упълномощаване на представители на Общинска Избирателна Комисия Марица
за приемане на отпечатаните бюлетини за избирателния район, за осъществяване
на контрол при транспортирането и доставката на бюлетините, а също така и за
тяхното съхранение.
2. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Царацово,
Община Марица, назначени с Решение № 169-МИ от 29.09.2015г. на Общинска
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015
година.
3. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Войсил, Община
Марица, назначени с Решение № 171-МИ от 29.09.2015г. на Общинска
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015
година.
4. Поправка на техническа грешка в Решение № 172-МИ от 29.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица за назначаване на членовете на СИК на
територията на с. Радиново, Община Марица, за произвеждането на избори за
общински съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври
2015 година.
5. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Труд, Община
Марица, назначени с Решение № 174-МИ от 29.09.2015г. на Общинска
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински
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съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015
година.
6. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Войводиново,
Община Марица, назначени с Решение № 177-МИ от 29.09.2015г. на Общинска
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015
година.
7. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Калековец,
Община Марица, назначени с Решение № 178-МИ от 29.09.2015г. на Общинска
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015
година.
8. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Скутаре, Община
Марица, назначени с Решение № 182-МИ от 29.09.2015г. на Общинска
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015
година.
9. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Рогош, Община
Марица, назначени с Решение № 183-МИ от 29.09.2015г. на Общинска
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015
година.
10. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Маноле, Община
Марица, назначени с Решение № 185-МИ от 29.09.2015г. на Общинска
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015
година.
11. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Манолско конаре,
Община Марица, назначени с Решение № 186-МИ от 29.09.2015г. на Общинска
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015
година.
12. Текущи въпроси ;
Пристъпи се към гласуване на така предложения дневен ред.
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
РЕШЕНИЕ:
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие да работи по посочения по-горе дневен
ред.
Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 1. :
Упълномощаване на представители на Общинска Избирателна Комисия Марица
за приемане на отпечатаните бюлетини за избирателния район, за осъществяване на
контрол при транспортирането и доставката на бюлетините, а също така и за тяхното
съхранение.
Като взе предвид постъпило писмо от Централната избирателна комисия с изх.
№ МИ-15-1278/12.10.2015г., заведено под № 117/13.10.2015г. във входящия регистър на
ОИК Марица и необходимостта да бъдат определени членове на ОИК Марица, които да
извършат съвместно с представители на Общинска администрация Марица, действията
по приемането на отпечатаните хартиени бюлетини за избирателния район,
осъществяването на контрол при транспортирането и доставката на бюлетините, а също
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така и за тяхното съхранение, ОИК Марица следва да упълномощи представители за
това.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 193:
І. УПЪЛНОМОЩАВА следните членове на ОИК Марица, които да представляват
комисията при приемането на отпечатаните бюлетини за избирателния район,
осъществяването на контрол при транспортирането и доставката на бюлетините, за
тяхното съхранение, а също така и правото да подпишат приемо-предавателния
протокол, както следва:
1. Йордан Янкулов Дамбулев – председател на ОИК Марица;
2. Васил Георгиев Караджов – член на ОИК Марица;
ІІ. Упълномощените членове да извършват всички действия по приемането на
бюлетините, контрола при транспортирането и доставката им, както и тяхното
съхранение до предаването им на Общинска администрация Марица заедно.
ІІІ. Препис от настоящото решение да се изпрати на Централната избирателна комисия
и Общинска администрация Марица.
По точка 2: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с.
Царацово, Община Марица, назначени с Решение № 169-МИ от 29.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 година.
Като взе предвид постъпило предложение от Гергана Трендафилова упълномощен представител на ПП ГЕРБ, заведено под № 119/13.10.2015 г. за промяна в
съставите на СИК на територията на с. Царацово, община Марица, ОИК Марица следва
да гласува решение за това.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка втора.
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 194:
1. В Секция № 161700002, с. Царацово, на мястото на Димитрина Станкова Пеева,
ЕГН ********** - член, да бъде назначена Стоянка Георгиева Кривчева, ЕГН
**********;
2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по
смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят
отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети,
както и да провеждат предизборна агитация.
По точка 3: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с.
Войсил, Община Марица, назначени с Решение № 171-МИ от 29.09.2015г. на Общинска
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински съветници и
кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 година.
Като взе предвид постъпило предложение от Николай Копринков упълномощен представител на КП „БСП – Лява България“, заведено под №
119/13.10.2015 г. за промяна в съставите на СИК на територията на с. Войсил, община
Марица, ОИК Марица следва да вземе решение за това.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка трета.
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
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РЕШЕНИЕ № 195:
1. В Секция № 161700005, с. Войсил, на мястото на Иванка Стефанова Рашева,
ЕГН **********- член, да бъде назначен Камен Иванов Смиленов, ЕГН
**********;
2. В Списъка с резервните членове, на мястото на Рита Асенова Халачева, ЕГН
**********, да бъде заменена с Иванка Стефанова Рашева.
Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла
на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни
знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат
предизборна агитация.
По точка 4: Поправка на техническа грешка в Решение № 172-МИ от
29.09.2015г. на Общинска избирателна комисия Марица за назначаване на членовете на
СИК на територията на с. Радиново, Община Марица, за произвеждането на избори за
общински съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015
година.
Като взе предвид постъпило предложение от Николай Копринков упълномощен представител на КП „БСП – Лява България“, заведено под №
119/13.10.2015 г. за поправка на техническа грешка в Решение № 172-МИ от
29.09.2015г. на Общинска избирателна комисия Марица, с което са назначени
членовете на СИК на територията на с. Радиново, Община Марица, ОИК Марица
следва да вземе решение за това.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка четвърта.
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 196:
1. В Секция № 161700006, с. Радиново, е допусната техническа грешка в името на
Благовеста Шопова - член, да се чете: Благовеса Шопова.
Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла
на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни
знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат
предизборна агитация.
По точка 5: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с.
Труд, Община Марица, назначени с Решение № 174-МИ от 29.09.2015г. на Общинска
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински съветници и
кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 година.
Като взе предвид постъпило предложение от Гергана Трендафилова упълномощен представител на ПП ГЕРБ, заведено под № 119/13.10.2015 г. за промяна в
съставите на СИК на територията на с. Труд, община Марица, ОИК Марица следва да
вземе решение за това.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка пета.
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 197:
1. В Секция № 161700009, с. Труд, на мястото на Лимонка Георгиева Бобоева, ЕГН
***********- член, да бъде назначена Радка Иванова Стайкова, ЕГН
***********;
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2. В Секция № 161700010, с. Труд, на мястото на Радка Иванова Стайкова, ЕГН
***********- член, да бъде назначена Лимонка Георгиева Бобоева, ЕГН
***********;
3. В Секция № 161700009, с. Труд, на мястото на Райна Василева Узунова, ЕГН
***********- член, да бъде назначена Елена Илиева Иванова, ЕГН
***********;
4. В Секция № 161700010, с. Труд, на мястото на Елена Илиева Иванова, ЕГН
***********- председател, да бъде назначена Величка Рангелова Терзийска,
ЕГН ***********;
5. В Секция № 161700011, с. Труд, на мястото на Цветана Георгиева Киркова, ЕГН
***********- член, да бъде назначена Иванка Иванова Бобева, ЕГН
***********;
6. В Секция № 161700012, с. Труд, на мястото на Величка Рангелова Терзийска,
ЕГН ***********- член, да бъде назначена Райна Василева Узунова, ЕГН
***********;
7. В Секция № 161700010, с. Труд, на мястото на Ангелина Петрова Хаджиева,
ЕГН ***********- член, да бъде назначена Николинка Атанасова Киркова, ЕГН
***********;
8. В Секция № 161700012, с. Труд, на мястото на Николинка Атанасова Киркова,
ЕГН ***********- член, да бъде назначена Ангелина Петрова Хаджиева, ЕГН
***********;
Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла
на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни
знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат
предизборна агитация.
По точка 6: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с.
Войводиново, Община Марица, назначени с Решение № 177-МИ от 29.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 година.
Като взе предвид постъпило предложение от Георги Какалов - упълномощен
представител на КП „Патриотичен фронт“, заведено под № 119/13.10.2015 г. за промяна
в съставите на СИК на територията на с. Войводиново, община Марица, ОИК Марица
следва да вземе решение за това.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка шеста.
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 198:
1. В Секция № 161700017, с. Войводиново, на мястото на Златка Тодорова
Христозова, ЕГН ***********- член, да бъде назначена Снежанка Димитрова
Цончева, ЕГН ***********;
Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла
на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни
знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат
предизборна агитация.
По точка 7: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с.
Калековец, Община Марица, назначени с Решение № 178-МИ от 29.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 година.
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Като взе предвид постъпило предложение от Атанас Тинков - упълномощен
представител на ПП „АБВ“, заведено под № 119/13.10.2015 г. за промяна в съставите на
СИК на територията на с. Калековец, община Марица, ОИК Марица следва да вземе
решение за това.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка седма.
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 199:
• В Секция № 161700021, с. Калековец, на мястото на Елена Атанасова Букова,
ЕГН **********- член, да бъде назначена Иванка Николова Николова, ЕГН
**********;
Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла
на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни
знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат
предизборна агитация.
По точка 8: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с.
Скутаре, Община Марица, назначени с Решение № 182-МИ от 29.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 година.
Като взе предвид постъпило предложение от Гергана Трендафилова упълномощен представител на ПП ГЕРБ, заведено под № 119/13.10.2015 г. за промяна в
съставите на СИК на територията на с. Скутаре, община Марица, ОИК марица следва
да вземе решение за това.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка осма.
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 200:
• В Секция № 161700026, с. Скутаре, на мястото на Гергана Кръстева Иванова,
ЕГН ************- член, да бъде назначена Силвия Николаева Добрева, ЕГН
************;
• В Секция № 161700027, с. Скутаре, на мястото на Силвия Николаева Добрева,
ЕГН ************- член, да бъде назначена Гергана Кръстева Иванова, ЕГН
************;
• В Секция № 161700027, с. Скутаре, на мястото на Иван Тодоров Колев, ЕГН
************– зам. председател, да бъде назначена Милка Илиева Добрева,
ЕГН ************;
• В Секция № 161700025, с. Скутаре, на мястото на Христо Александров Христев,
ЕГН ************ - член, да бъде назначена Милка Кръстева Иванова, ЕГН
************;
• В Секция № 161700026, с. Скутаре, на мястото на Милка Кръстева Иванова,
ЕГН ************- секретар, да бъде назначена Валентина Стоянова Боскова,
ЕГН ************;
Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла
на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни
знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат
предизборна агитация.
По точка 9: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с.
Рогош, Община Марица, назначени с Решение № 183-МИ от 29.09.2015г. на Общинска
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избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински съветници и
кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 година.
Като взе предвид постъпило предложение от Йорданка Змиярова - упълномощен
представител на КП „България без цензура“, заведено под № 119/13.10.2015 г. за
промяна в съставите на СИК на територията на с. Рогош, община Марица, ОИК Марица
следва да вземе решение за това.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка девета.
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 201:
• В Секция № 161700031, с. Рогош, на мястото на Стоян Николов Делев, ЕГН
********** - секретар, да бъде назначена Елена Тодорова Георгиева, ЕГН
********** ;
Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла
на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни
знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат
предизборна агитация.
По точка 10: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с.
Маноле, Община Марица, назначени с Решение № 185-МИ от 29.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 година.
Като взе предвид постъпило предложение от Николай Копринков упълномощен представител на КП „БСП – Лява България“, заведено под №
119/13.10.2015 г. за промяна в съставите на СИК на територията на с. Маноле, община
Марица, ОИК Марица следва да вземе решение за това.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка десета.
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 202:
• В Секция № 161700036, с. Маноле, на мястото на Николина Димитрова
Георгиева, ЕГН ************ - председател, да бъде назначен Иван Василев
Запрянов, ЕГН ************ ;
Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла
на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни
знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат
предизборна агитация.
По точка 11: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с.
Манолско конаре, Община Марица, назначени с Решение № 186-МИ от 29.09.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 година.
Като взе предвид постъпило предложение от Гергана Трендафилова упълномощен представител на ПП ГЕРБ, заведено под № 119/13.10.2015 г. за промяна в
съставите на СИК на територията на с. Манолско конаре, община Марица, ОИК
Марица следва да вземе решение за това.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка единадесета.
Гласували „ЗА“ – 8 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 8 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 203:
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1. В Секция № 161700037, с. Манолско конаре, на мястото на Галя Иванова
Неделчева, ЕГН *********** - член, да бъде назначена Диана Димитрова
Пенева, ЕГН *********** ;
2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по
смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят
отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети,
както и да провеждат предизборна агитация.
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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