П Р О Т О К О Л № 19
Днес, 25.10.2015 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

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. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Царацово,
Община Марица,секция No161700001, назначени с Решение № 169-МИ от
29.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Марица за произвеждането на
избори за общински съветници и кметове, както и национален референдум на 25
октомври 2015 година.
2. Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Царацово,
Община Марица,секция No161700023, назначени с Решение № 180-МИ от
29.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Марица за произвеждането на
избори за общински съветници и кметове, както и национален референдум на 25
октомври 2015 година.
3. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на с. Рогош, Община
Марица, секция No161700029, назначени с Решение № 183-МИ от 29.10.2015г. на
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Общинска избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за
общински съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври
2015 година.
4. Допускане на поправка на техническа грешка в съставите на СИК 16170006 на
територията на с. Радиново, Община Марица, назначени с Решение № 172-МИ от
29.09.2015 г. на Общинска избирателна комисия Марица за произвеждането на
избори за общински съветници и кметове, както и национален референдум на 25
октомври 2015 година.
5. Допускане на поправка на техническа грешка в съставите на СИК 161700037 на
територията на с.Манолско Конаре, Община Марица, назначени с Решение №
186-МИ от 29.09.2015 г. на Общинска избирателна комисия Марица за
произвеждането на избори за общински съветници и кметове, както и национален
референдум на 25 октомври 2015 година.
6. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на с. Радиново, Община
Марица, секция No161700006, назначени с Решение № 172-МИ от 29.10.2015г. на
Общинска избирателна комисия Марица за произвеждането на избори за
общински съветници и кметове, както и национален референдум на 25 октомври
2015 година.
7. Промяна в състава на членовете на СИК на територията на с. Рогош, Община
Марица, секция No161700028 и секция No161700030, назначени с Решение №
183-МИ от 29.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Марица за
произвеждането на избори за общински съветници и кметове, както и национален
референдум на 25 октомври 2015 година.
8. Упълномощаване член на Общинска избирателна комисия, който да предаде в
Централната избирателна комисия град София екземплярите на протоколите на
общинската избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните
избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия,
копия на разписките по чл. 445, ал. 6 от ИК и записващите технически
устройства от машинното гласуване
9. Жалба от Запрян Иванов Панов –кандидат за кмет на кметство с.Труд, община
Марица, обл.Пловдив, с която се иска преброяване на бюлетините в секции №009
,№010,№011 и №012 в село Труд.
10. Решение за внасяне на корекция в протокол №1617200082 на секция №161700018
с.Войводиново за избиране на кмет на община Марица
11. Решение за внасяне на корекция в протокол №1617300003 на секция №161700018
с.Войводиново за избиране на кмет на кметство с.Войводиново
12. Определяне член на Общинска избирателна комисия, който да подписва
Протокол за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на
протокол на СИК и Протокол за предаване на сгрешени формуляри и приемане
на нов формуляр на протокол на СИК при произвеждане на национален
референдум.
13. Решение за внасяне на корекция в разписка на протокол №1617000025 на секция
№161700036 с.Маноле за избиране на общински съветници
14. Решение за провеждане на процедура по чл.454, ал.4 от Изборния кодекс за
определяне на реда на кандидатите за общински съветници на местна коалиция
„ПП-ГЕРБ –ПП Обединени земеделци „ в списък „А“ чрез теглене на жребий.
15. Решение за обявяване на кандидат обявен чрез жребий по реда на чл.454, ал.4 от
Изборния кодекс
16. Текущи въпроси ;
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Пристъпи се към гласуване на така предложения дневен ред.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
РЕШЕНИЕ:
ред.

С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие да работи по посочения по-горе дневен

Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 1. :
Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с. Царацово,
Община Марица,секция No161700001, назначени с Решение № 169-МИ от 29.10.2015г.
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 първа.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 245:
•

Назначава за секретар Койо Видолов Динков с ЕГН:*************Секция №
161700010 от коалиция от партии “Реформаторски блок“

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 2: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на с.
Царацово, Община Марица,секция No161700023, назначени с Решение № 180-МИ от
29.10.2015г. 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.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 246:
•

Назначава за член Марина Димирова Кандрова с ЕГН:************ Секция №
161700010 от коалиция от ПП “Българска социалистическа партия“.
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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: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на с.
Рогош, Община Марица, секция No161700029, назначени с Решение № 183-МИ от
29.10.2015г. 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 трета.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 247:
•

Назначава за секретар Петър Венелинов Дочков с ЕГН:************* Секция
№ 161700029 от коалиция “Реформаторски блок“;

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: Допускане на поправка на техническа грешка в съставите на СИК
16170006 на територията на с. Радиново, Община Марица, назначени с Решение № 172МИ от 29.09.2015 г. 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.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 248:
•
•

В Секция № 16170009, с. Радиново, допуска поправка на техническа грешка в
името на Величка Стефанова Косева ,да се чете :Величка Стефанова Пондева;
На лицето да се издаде ново удостоверение –образец Приложение 17 от
изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015
година;
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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: Допускане на поправка на техническа грешка в съставите на СИК
161700037 на територията на с.Манолско Конаре, Община Марица, назначени с
Решение № 186-МИ от 29.09.2015 г. 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 пета.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 249:
•
•

В Секция № 161700037, с. Манолско конаре, допуска поправка на техническа
грешка в името на Иванка Петкова Иванова, да се чете: Пенка Петкова Иванова;
На лицето да се издаде ново удостоверение –образец Приложение 17 от
изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015
година;

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 състава на членовете на СИК на територията на с.
Радиново, Община Марица, секция No161700006, назначени с Решение № 172-МИ от
29.10.2015г. 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 шеста.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 250:
•

Освобождава Благо Димитров Камбуров –член и на негово място назначава
Валентина Рангелова Сабакова с ЕГН: ************;
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•

На лицето да се издаде удостоверение –образец Приложение 18 от изборните
книжа за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 година;

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по
смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
По точка 7: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на с.
Рогош, Община Марица, секция No161700028 и секция No161700030, назначени с
Решение № 183-МИ от 29.10.2015г. 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 седма.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 251:
•

•

Освобождава от СИК:161700028 с.Рогош Тодорка Стоянова Чакърова с
ЕГН:************* като член и на нейно място назначава Стоян Илиев Чакъров
с ЕГН:**************от СИК: 161700030 с.Рогош ;
Освобождава от СИК: 161700030 с.Рогош Стоян Илиев Чакъров с
ЕГН:**************като член и на негово място назначава Тодорка Стоянова
Чакърова с ЕГН:**************;

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по
смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
По точка 8: Упълномощаване член на Общинска избирателна комисия, който да
предаде в Централната избирателна комисия град София екземплярите на протоколите
на общинската избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните
избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, копия на
разписките по чл. 445, ал. 6 от ИК и записващите технически устройства от машинното
гласуване.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка осма.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 252:
•

Определя Росица Йорданова Пенкова с ЕГН:************* –член, заедно с
председателя и секретаря на ОИК-Марица да предаде в Централната
избирателна комисия град София екземплярите на протоколите на общинската
избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните избирателни
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комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, копия на
разписките по чл. 445, ал. 6 от ИК .
По точка 9: Жалба от Запрян Иванов Панов –кандидат за кмет на кметство
с.Труд, община Марица, обл.Пловдив, с която се иска преброяване на бюлетините в
секции №009 ,№010,№011 и №012 в село Труд.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка девета.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 253:
ОСТАВЯ без разглеждане жалба вх.№175 от 26.10.2015 година, а по електронния
регистър на ОИК-Марица №4 от 26.10.2015 година, депозирана в 02.25 часа от Запрян
Иванов Панов с ЕГН:*********** -кандидат за кмет на кметство на населено място
с.Труд, предложен от КП“НАРОЕН СЪЮЗ“ ,с която се иска преброяване на
бюлетините в секции №009 ,№010,№011 и №012 в село Труд,община Марица.
По точка 10: Решение за внасяне на корекция в протокол №1617200082 на
секция №161700018 с.Войводиново за избиране на кмет на община Марица.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка десета.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 254:
Да бъде извършена корекция в потвърден протокол №1617300003 на секция
№161700018 с.Войводиново за избиране на кмет на кметство с.Войводиново;
След извършване на корекцията от изчислителния пункт на „Информационно
обслужване „-ЕАД ,да се издаде нова разписка ,която да се подпише от отговорникът на
пункта и Председателят на ОИК-Марица;
Предишната разписка да бъде анулирана съгласно „Методически указания“ на
ЦИК част II ,като същата да бъде приложена към екземпляра на секционния протокол.
По точка 11: Решение за внасяне на корекция в протокол №1617300003 на
секция №161700018 с.Войводиново за избиране на кмет на кметство с.Войводиново.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка единадесета.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
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РЕШЕНИЕ № 255:
Да бъде извършена корекция в потвърден протокол №1617300003 на секция
№161700018 с.Войводиново за избиране на кмет на кметство с.Войводиново;
След извършване на корекцията от изчислителния пункт на „Информационно
обслужване „-ЕАД ,да се издаде нова разписка ,която да се подпише от отговорникът на
пункта и Председателят на ОИК-Марица;
Предишната разписка да бъде анулирана съгласно „Методически указания“ на
ЦИК част II ,като същата да бъде приложена към екземпляра на секционния протокол.
По точка 12: Определяне член на Общинска избирателна комисия, който да
подписва Протокол за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр
на протокол на СИК и Протокол за предаване на сгрешени формуляри и приемане на
нов формуляр на протокол на СИК при произвеждане на национален референдум.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка дванадесета.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 256:
ОПРЕДЕЛЯ Росица Йорданова Пекова-член на ОИК Марица да подписва Протокол за
предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на протокол на СИК
/Приложение № 64-НР/ и Протокол за предаване на сгрешени формуляри и приемане на
нов формуляр на протокол на СИК /Приложение № 80-МИ/ за местни избори.
По точка 13: Решение за внасяне на корекция в разписка на протокол
№1617000025 на секция №161700036 с.Маноле за избиране на общински съветници
Пристъпи се към гласуване на решение по точка тринадесета.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 257:
Да бъде извършена корекция в разписката на потвърден протокол №1617000025
на секция №161700036 с.Маноле за избиране на общински съветници.
След извършване на корекцията от изчислителния пункт на „Информационно
обслужване „-ЕАД , да се издаде нова разписка ,която да се подпише от отговорникът
на пункта и Председателят на ОИК-Марица;
Предишната разписка да бъде анулирана съгласно „Методически указания“ на
ЦИК част II , като същата да бъде приложена към екземпляра на секционния протокол.
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По точка 14: Решение за провеждане на процедура по чл.454, ал.4 от Изборния
кодекс за определяне на реда на кандидатите за общински съветници на местна
коалиция „ПП-ГЕРБ –ПП Обединени земеделци „ в списък „А“ чрез теглене на жребий.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка четиринадесета.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 258:
1.Открива процедура по провеждане на жребий за определяне на кандидатите за
общински съветници на местна коалиция „ПП-ГЕРБ –ПП Обединени земеделци „ в
списък „А“ чрез теглене на жребий между:
№5 Мария Иванова Николова;
№11 Петко Танчев Чочев.
2.Процедурата се провежда по следните правила:
Председателя на ОИК поставя имената на присъстващите членове на ОИК в бели
непрозрачни пликове .
Пликовете се поставят в прозрачна кутия
В друг прозрачна кутия се поставят бели,непрозрачни пликове с имената на
двамата кандидати.
Председателят на комисията изтегля плик с името на Член на ОИК;
Изтегления член на ОИК изтегля от другата урна плик с името на единия от
кандидатите и го обявява.
Обявения по този начин кандидат заема съответното място в Списък „А“ с
получените предпочитания (преференции).
Кандидатът чието име не е изтеглено се нарежда след него.
Избраният кандидат се обявява от ОИК с решение.
Жребия да се проведе в присъствието на двамата кандидати и представител на
местната коалиция „ПП-ГЕРБ –ПП Обединени земеделци „
По точка 15: Решение за обявяване на кандидат обявен чрез жребий по реда на
чл.454, ал.4 от Изборния кодекс
Пристъпи се към гласуване на решение по точка петнадесета.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 259:
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ОБВЯВА кандидата Петко Танчев Чочев за спечелил проведения жребия. Същият да се
предложи на Изчислителния център на „Информационно обслужване“-АД за изготвяне
на списък „А“
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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