П Р О Т О К О Л № 15
Днес, 20.10.2015 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
Иванка Петрова Сабакова
Диана Христова Атанасова
Росица Йорданова
Пенкова
Иван Пенчев Тосев

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. Регистриране на застъпници, предложени от Инициативен комитет,
представляван от Стоилка Георгиева Цветанова от Общинска избирателна
комисия Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за
кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 г.
2. Регистриране на застъпници, предложени от Коалиция „Народен съюз“ от
Общинска избирателна комисия Марица, при произвеждане на изборите за
общински съветници и за кметове, както и национален референдум на 25
октомври 2015 г.
3. Регистриране на застъпници, предложени от Инициативен комитет,
представляван от Стоян Рангелов Вангелов от Общинска избирателна комисия
Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове,
както и национален референдум на 25 октомври 2015 г.
4. Упълномощаване на членове на Общинска Избирателна Комисия Марица за
предаване на бюлетините, изборните книжа и материали за произвеждане на
изборите за общински съветници, кметове и за национален референдум на 25
октомври 2015. в предизборния ден за избирателния район.
5. Текущи въпроси ;
Пристъпи се към гласуване на така предложения дневен ред.
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ред.

Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
РЕШЕНИЕ:
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие да работи по посочения по-горе дневен

Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 1. :
Регистриране на застъпници, предложени от Инициативен комитет,
представляван от Стоилка Георгиева Цветанова от Общинска избирателна комисия
Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и
национален референдум на 25 октомври 2015 г.
С вх. № 1/19.10.2015 г., 14:45 ч. от входящия регистър на предложени за
регистрация застъпници при произвеждане на изборите за общински съветници и за
кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 г. е постъпило Заявление
/Приложение № 68-МИ от изборните книжа/ от Стоилка Георгиева Цветанова,
представляваща Инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на кметство
Манолско конаре, към което са приложени: списък на застъпници - на хартиен носител
- 2 бр. и на електронен носител. Предлага се да бъде регистриран 1 (един) застъпник на
кандидатска листа, съгласно приложения списък. Беше извършена проверка на
представените данни на лицето от „Информационно обслужване" АД и след
полученото потвърждение за коректността на данните, Общинската избирателна
комисия Марица, счита, че са налице условията за регистриране на застъпниците.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 204:
1.РЕГИСТРИРА застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство Манолско
конаре на Инициативен комитет, представляван от Стоилка Георгиева Цветанова, както
следва:
Стоилка Георгиева Цветанова, ЕГН ***********;
2. На лицето да бъде издадено удостоверение за застъпник.
3. Лицето по т. 1 да се впише в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал.
1 от Изборния кодекс.
По точка 2: Регистриране на застъпници, предложени от Коалиция „Народен
съюз“ от Общинска избирателна комисия Марица, при произвеждане на изборите за
общински съветници и за кметове, както и национален референдум на 25 октомври
2015 г.
Като взехме предвид постъпило Заявление /Приложение № 68-МИ от изборните
книжа/ от Йорданка Хилендарова Змиярова, в качеството й на упълномощен
представител на Коалиция „Народен съюз“, към което са приложени: Пълномощно от
Драгомир Желчев Стефанов, Румен Маринов Йончев и Светлин Димитров Танчев –
представляващи КП „Народен Съюз“ в полза на Йорданка Хилендарова Змиярова и
Списък на застъпници - на хартиен носител - 2 бр. и на електронен носител, заведено с
вх. № 2/20.10.2015 г., 11:00 ч. във входящия регистър на предложени за регистрация
застъпници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както
и национален референдум на 25 октомври 2015 г. Предлага се да бъдат регистрирани 11
(единадесет) застъпници на кандидатски листи за общински съветници и кметове на
кметства, съгласно приложения списък. Беше извършена проверка на представените
данни на лицата от „Информационно обслужване" АД и след полученото потвърждение
за коректността на данните, Общинската избирателна комисия Марица, счита, че са
налице условията за регистриране на застъпниците.
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Пристъпи се към гласуване на решение по точка втора.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 205:
1. РЕГИСТРИРАзастъпници на кандидатски листи за общински съветници и
кметове на кметства на Коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, съгласно списък,
представляващ Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
2. На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници.
3. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122,
ал. 1 от Изборния кодекс.
4. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска
избирателна комисия Марица.
По точка 3: Регистриране на застъпници, предложени от Инициативен комитет,
представляван от Стоян Рангелов Вангелов от Общинска избирателна комисия Марица,
при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и
национален референдум на 25 октомври 2015 г.
Като взехме предвид постъпило Заявление /Приложение № 68-МИ от изборните
книжа/ от Стоян Рангелов Вангелов, в качеството му на представляващ Инициативен
комитет за издигане на кандидатска листа за общински съветник, към което са
приложени: Списък на застъпници - на хартиен носител - 1 бр. и на електронен
носител, заведено с вх. № 3/20.10.2015 г., 13:40 ч. във входящия регистър на
предложени за регистрация застъпници при произвеждане на изборите за общински
съветници и за кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 г.
Предлага се да бъдат регистрирани 39 (тридесет и девет) застъпници на кандидатски
листи за общински съветник, съгласно приложения списък. Беше извършена проверка
на представените данни на лицата от „Информационно обслужване" АД и след
полученото потвърждение за коректността на данните, Общинската избирателна
комисия Марица, счита, че са налице условията за регистриране на застъпниците.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка трета.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 206:
1. РЕГИСТРИРАзастъпници на кандидатска листа за общински съветник на
Инициативен комитет, представляван от Стоян Рангелов Вангелов, съгласно
списък, представляващ Приложение № 1, неразделна част от настоящото
решение.
2. На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници.
3. Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122,
ал. 1 от Изборния кодекс.
4. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска
избирателна комисия Марица.
По точка 4: Упълномощаване на членове на Общинска Избирателна Комисия
Марица за предаване на бюлетините, изборните книжа и материали за произвеждане на
изборите за общински съветници, кметове и за национален референдум на 25 октомври
2015. в предизборния ден за избирателния район.
Като взе предвид Раздел IV – „Предизборен ден“ от Глава Четиринадесета –
„Гласуване“ от Изборния кодекс и Раздел III – „Предизборен ден“ от Методическите
указания, приети с Решение № 2525-МИ/НР от 08.10.2015г. на Централната
избирателна комисия и необходимостта да бъдат определени членове на ОИК Марица,
които да извършат съвместно с представители на Общинска администрация Марица,
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действията по предаването на бюлетините, изборните книжа и материали за
произвеждане на изборите за общински съветници, кметове и за национален
референдум на 25 октомври 2015 в предизборния ден за избирателния район, както и да
подпишат Протоколите за предаването и приемането на изборните книжа и материали
/Приложение № 75-МИ, Приложение № 77-МИ, Приложение № 79-МИ, Приложение №
58-НР, Приложение № 59-НР и Приложение № 62-НР/ и плика с печата.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка четвърта.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 207:
І. УПЪЛНОМОЩАВА следните членове на ОИК Марица, които да представляват
комисията при предаването на бюлетините, изборните книжа и материали за
произвеждане на изборите за общински съветници, кметове и за национален
референдум на 25 октомври 2015 в предизборния ден за избирателния район, както и да
подпишат Протоколите за предаването и приемането на изборните книжа и материали
/Приложение № 75-МИ, Приложение № 77-МИ, Приложение № 79-МИ, Приложение №
58-НР, Приложение № 59-НР и Приложение № 62-НР/ и плика с печата, както следва:
1. За селата – Царацово, Бенковски, Войсил, Радиново и Костиево – Васил
Георгиев Караджов – член на ОИК Марица;
2. За селата – Труд, Строево и Граф Игнатиево – Янка Георгиева Барашка – член
на ОИК Марица;
3. За селата – Войводиново, Желязно, Крислово, Динк и Калековец – Иванка
Нешева Рангелова – член на ОИК Марица;
4. За селата – Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле
– Иван Пенчев Тосев – член на ОИК Марица;
ІІ. Упълномощените членове да извършват всички действия по предаването на
бюлетините, изборните книжа и материали за произвеждане на изборите за общински
съветници, кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 в предизборния
ден за избирателния район, както и да подпишат Протоколите за предаването и
приемането на изборните книжа и материали /Приложение № 75-МИ, Приложение №
77-МИ, Приложение № 79-МИ, Приложение № 58-НР, Приложение № 59-НР и
Приложение № 62-НР/, както и да упражнят контрол при транспортирането и
доставката им до предаването им на Секционните избирателни комисии.
ІІІ. Препис от настоящото решение да се изпрати на Общинска администрация 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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