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П Р О Т О К О Л  № 21 

     Днес, 27.10.2015 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. Заявление на Иванка Кирилова Мичева – кандидат за кмет на кметство Войсил, 
община Марица, с което заявява, че желае да бъде заличена от допуснатите 
кандидати,за участие във втория тур на изборите за кмет на кметство Войсил на 
01.11.2015 година 

2. Текущи въпроси ; 

Пристъпи се към гласуване на така предложения дневен ред.  

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

РЕШЕНИЕ: 
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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. :  
Постъпило е Заявление на Иванка Кирилова Мичева – кандидат за кмет на 

кметство Войсил, община Марица, с което заявява, че желае да бъде заличена от 
допуснатите кандидати,за участие във втория тур на изборите за кмет на кметство 
Войсил на 01.11.2015 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 № 298: 

1. ЗАЛИЧАВА ИВАНКА КИРИЛОВА МИЧЕВА с ЕГН:************ –кандидат 
за кмет на кметство Войсил,община Марица,предложена от ПП“НОВОТО 
ВРЕМЕ“ от допуснатите до втори тур кандидати в изборите за кмет кметство 
село Войсил, Община „Марица“, които ще се проведат на 01.11.2015 г. 

2. Заличава името на Иванка Кирилова Мичева от бюлетината за изборите за кмет 
на кметство Войсил,община Марица ,които ще се проведат на 01.11.2015 година 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетото решение НЯМА. 

  

 

  Решението следва да се обяви 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 


