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П Р О Т О К О Л  № 18 

     Днес, 24.10.2015 година Общинска избирателна комисия-Марица, назначена с 
решение №1600-МИ/НР от 31.08.2015 година на Централната избирателна комисия-
София, на редовно заседание през целия ден на което присъстваха: 

     На заседанието присъстват: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Янкулов Дамбулев 
ЗАМ.-
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Димитър Борисов 
Маринчешки 

СЕКРЕТАР: Мария Янкова Жилова 
ЧЛЕНОВЕ: Диана Илиева Дишлиева 
 Иванка Нешева Рангелова 
 Янка Георгиева Барашка 

 Росица Йорданова 
Пенкова  

 Васил Георгиев Караджов 
 Диана Христова Атанасова 
           

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. Приемане на списък с представители на ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ 
СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 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. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Труд, Община 
Марица, назначени с Решение № 197-МИ от 13.10.2015г. на Общинска 
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински 
съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 
година. 

3. Регистриране на заместващи застъпници, предложени от Местна коалиция „ПП 
„ГЕРБ“ - ПП Обединени земеделци“ от Общинска избирателна комисия Марица, 
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при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и 
национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

4.  Допускане на поправка на техническа грешка в съставите на СИК на 
територията на с. Скутаре, Община Марица, назначени с Решение № 182-МИ от 
29.09.2015г., изм. с Решение № 200-МИ от 13.10.2015г., изм. с Решение № 226-
МИ от 23.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Марица за 
произвеждането на избори за общински съветници и кметове, както и национален 
референдум на 25 октомври 2015 година. 

5. Приемане на списък с представители на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК от 
Общинска избирателна комисия Марица, при произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове, както и национален референдум на 25 
октомври 2015 г. 

6. 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. :  
Приемане на списък с представители на ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИ от Общинска избирателна комисия Марица, при произвеждане 
на изборите за общински съветници и за кметове, както и национален референдум на 25 
октомври 2015 г. 

 
Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.  

Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 

С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 240: 

1. ПРИЕМА списък с представители на ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ 
СОЦИАЛДЕМОКРАТИ от Общинска избирателна комисия Марица, при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и 
национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

По точка 2: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. 
Труд, Община Марица, назначени с Решение № 197-МИ от 13.10.2015г. на Общинска 
избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за общински съветници и 
кметове, както и национален референдум на 25 октомври 2015 година. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка втора.  

Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
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С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 241: 

• В Секция № 161700010, с. Труд освобождава Лимонка Георгиева Богоева, ЕГН 
***********– член и на нейно място назначава  назначава Христина Атанасова 
Русева 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 3: Регистриране на заместващи застъпници, предложени от Местна 
коалиция „ПП „ГЕРБ“ - ПП Обединени земеделци“ от Общинска избирателна комисия 
Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и 
национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка трета.  

Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 

С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 242: 

I. ЗАЛИЧАВА: ЗОЯ ДИМИТРОВА МАТАШЕВА, с ЕГН *************, 
регистрирана с Решение № 211-МИ от 22 октомври 2015г. на ОИК Марица за 
застъпник на кандидатска листа на местна коалиция „ПП-ГЕРБ-ПП Обединени 
земеделци“ и анулира издаденото му Удостоверение № 31 от 22.10.2015г.; 

Регистрира на нейно място като заместващ застъпник на кандидатската листа 
на местна коалиция „ПП „ГЕРБ“ - ПП Обединени земеделци“: СТОЯНКА 
ДИМИТРОВА ПЕТЕВА с ЕГН ************. 

На регистрираната заместваща застъпничка да бъде издадено удостоверение за 
застъпници. 

Лицето да се впише в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от 
Изборния кодекс. 

По точка 4:  Допускане на поправка на техническа грешка в съставите на СИК 
на територията на с. Скутаре, Община Марица, назначени с Решение № 182-МИ от 
29.09.2015г., изм. с Решение № 200-МИ от 13.10.2015г., изм. с Решение № 226-МИ от 
23.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Марица за произвеждането на избори 
за общински съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври 
2015 година. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка четвърта.  

Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
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С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 243: 

• В Секция № 161700027, с. Скутаре, допуска поправка на техническа грешка в 
името на Гинка Стоилова Тонева, да се чете: Гинка Стоилова Йорданова. 

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла 
на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс. 

  

По точка 5: Приемане на списък с представители на коалиция 
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК от Общинска избирателна комисия Марица, при 
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, както и национален 
референдум на 25 октомври 2015 г. 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка пета.  

Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 

С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  

РЕШЕНИЕ № 244: 

1. ПРИЕМА списък с представители на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК 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.Списъка да се обяви на сайта на Общинска избирателна комисия –Марица. 

3. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска 
избирателна комисия 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.  

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

часа. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Йордан Дамбулев  
 
 
СЕКРЕТАР: 
Мария Жилова 


