П Р О Т О К О Л № 22
Днес, 29.10.2015 година Общинска избирателна комисия-Марица, назначена с
решение №1600-МИ/НР от 31.08.2015 година на Централната избирателна комисияСофия проведе извънредно заседание от 17.30 часа ,на което присъстваха:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Янкулов Дамбулев
ЗАМ.Димитър Борисов
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринчешки
СЕКРЕТАР:
Мария Янкова Жилова
ЧЛЕНОВЕ:
Диана Илиева Дишлиева
Иванка Нешева Рангелова
Янка Георгиева Барашка
Росица Йорданова
Пенкова
Васил Георгиев Караджов
Диана Христова Атанасова
Иван Пенчев Тосев
Иванка Петрова Сабакова

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 11 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 СИК и поправка на технически грешки в
Решение № 185-МИ от 29.09.2015г., изм. с Решение № 202-МИ от 13.10.2015г.,
изм. С решение № 229-МИ от 23.10.2015г. на Общинска избирателна комисия
Марица за назначаване на членовете на СИК на територията на с. Маноле,
Община Марица, за произвеждането на избори за общински съветници и
кметове на 01 ноември 2015 година – ІІ тур.299
2.Назначаване на специалист технически сътрудник към ОИК-Марица за
подпомагане на ОИК при предаване на книжата и материалите на СИК за втори
тур, в изборния ден 01.11.2015г., приемането на протоколите от СИК след
изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК -300
3.Упълномощаване на членове на Общинска Избирателна Комисия
Марица за предаване на бюлетините, изборните книжа и материали за
произвеждане на изборите за общински съветници, кметове– втори тур на 1
ноември 2015. в предизборния ден за избирателния район;
4.Упълномощаване на представители на Общинска Избирателна Комисия
Марица за приемане на отпечатаните бюлетини за избирателния район, за
1

осъществяване на контрол при транспортирането и доставката на бюлетините, а
също така и за тяхното съхранение-302.
5.Регистриране на застъпници, предложени от Инициативен комитет,
представляван от Михо Рангелов Лазаров от Общинска избирателна комисия
Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове –
ІІ-ри тур на 01.11.2015г.-303
6.Текущи въпроси ;

ред.

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
Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 1. :

Промяна в съставите на СИК и поправка на технически грешки в Решение
№ 185-МИ от 29.09.2015г., изм. с Решение № 202-МИ от 13.10.2015г., изм. С
решение № 229-МИ от 23.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Марица
за назначаване на членовете на СИК на територията на с. Маноле, Община
Марица, за произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 01
ноември 2015 година – ІІ тур.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 299:
•
1. В Секция № 161700035, с. Маноле, на мястото на Ирина Илиева Урумова–
секретар да се назначи Иван Василев Запрянов.
• В Секция № 161700036, с. Маноле, на мястото Иван Василев Запрянов –
председател, да се назначи Ирина Илиева Урумова
• В Секция № 161700034, с. Маноле на мястото на Диана Костадинова Тотева–
зам. Председател да се назначи Добрин Георгиев Пенев
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.
Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 2 :

Назначаване на специалист технически сътрудник към ОИК-Марица за
подпомагане на ОИК при предаване на книжата и материалите на СИК за втори
тур, в изборния ден 01.11.2015г., приемането на протоколите от СИК след
изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК.
Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 300
За подпомагане дейността на ОИК - Марица при провеждане на изборите за кметове
на кметства - втори тур на 01.10.2015г. както и предаване на книжата и материалите на
2

СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и
подготовката за предаването на книжата в ЦИК назначава:
Емил Рангелов Спасов като технически сътрудник към ОИК - Марица с еднократно
възнаграждение от 90 лева;
Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 3 :

Упълномощаване на членове на Общинска Избирателна Комисия Марица за
предаване на бюлетините, изборните книжа и материали за произвеждане на
изборите за общински съветници, кметове– втори тур на 1 ноември 2015. в
предизборния ден за избирателния район-301.

Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 301
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 – втори тур на 01.11.2015г.
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:
За селата – Царацово, Бенковски, Войсил, Радиново и Костиево – Васил
Георгиев Караджов – член на ОИК Марица;
За селата – Труд, Строево и Граф Игнатиево – Янка Георгиева Барашка – член на
ОИК Марица;
За селата – Войводиново, Желязно, Крислово, Динк и Калековец – Иванка
Нешева Рангелова – член на ОИК Марица;
За селата – Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле
– Иван Пенчев Тосев – член на ОИК Марица;
Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 4

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.

Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 302
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;
Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 5:

Регистриране

на

застъпници,

предложени

от

Инициативен

комитет,

3

представляван от Михо Рангелов Лазаров от Общинска избирателна комисия
Марица, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове –
ІІ-ри тур на 01.11.2015г.-303

Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма.
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното
РЕШЕНИЕ № 303
РЕГИСТРИРА застъпници на ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ТОСЕВ - независим
кандидат за кмет на кметство Войводиново, община Марица, предложени от
Инициативния комитет, както следва:
- Анка Михова Лазарова
- Рангел Атанасов Рангелов
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.
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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