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П Р О Т О К О Л  № 22 

     Днес, 31.10.2015 година Общинска избирателна комисия-Марица, назначена с 
решение №1600-МИ/НР от 31.08.2015 година на Централната избирателна комисия-
София проведе извънредно заседание от 17.30 часа ,на което присъстваха: 
 

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 
 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.Заличаване на представители на Коалиция „Народен съюз“ ,поради 

оттегляне на пълномощно 304; 
2.Приемане на списък с представители на инициативен комитет 

представляван от Стойчо Найденов Босев от Общинска избирателна комисия 
Марица, при произвеждане на изборите за кметове на кметства – втори тур, 1 
ноември 2015 г. 305 

3. Заличаване на представители на Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ 
,поради оттегляне на пълномощно 306; 

4. Приемане на списък с представители на ПП“НОВОТО ВРЕМЕ“ от 
Общинска избирателна комисия Марица, при произвеждане на изборите за 
кметове-втори тур на 01.11.2015 година 307 

5. Замяна на представители на ПП“БЪЛГАРСКА СОЦИАЛСИТИЧЕСКА 
ПАРТИЯ“ ,поради оттегляне на пълномощно и замяна с нови представители; 
           6.Текущи въпроси ; 

Пристъпи се към гласуване на така предложения дневен ред.  



 2 

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. 
:Заличаване на представители на Коалиция „Народен съюз“ ,поради оттегляне на 
пълномощно; 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  
 

РЕШЕНИЕ №304: 
 

Заличава от представители на Коалиция „Народен съюз“ ,поради оттегляне на 
пълномощно следните лица : 

-Румен Атанасов Чоплешки  
 -Видол Стоянов Босев  
Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска 

избирателна комисия Марица. 
Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 2 : 

Приемане на списък с представители на инициативен комитет представляван от 
Стойчо Найденов Босев от Общинска избирателна комисия Марица, при 
произвеждане на изборите за кметове на кметства – втори тур, 1 ноември 2015 г. 
305 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  
 

РЕШЕНИЕ № 305 
 

         ПРИЕМАсписък с представители на ТОДОР ГЕОРГИЕВ БОСЕВ 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. 
      Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 3  Заличаване 
на представители на Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ ,поради оттегляне 
на пълномощно; 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  
 

РЕШЕНИЕ № 306 
 
Заличава като представител на Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“,поради 

оттегляне на пълномощно : 
 
-Николай Георгиев Желязков. 
 



 3 

Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Общинска 
избирателна комисия Марица. 
           Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 4 
:Приемане на списък с представители на ПП“НОВОТО ВРЕМЕ“ от Общинска 
избирателна комисия Марица, при произвеждане на изборите за кметове-втори 
тур на 01.11.2015 година 307 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  
 

РЕШЕНИЕ № 307 
 

ПРИЕМАсписък с представители на ПП“НОВОТО ВРЕМЕ“: 
- Господин Иванов Чоплишки    01003/28.10.2015 
 
-Трифон Димитров Балабанов      02004/28.10.2015 
 
Списъка да се обяви на сайта на Общинска избирателна комисия –Марица. 

 
           Йордан Дамбулев: Пристъпваме към гласуване на решение по точка 5: Замяна на 
представители на ПП“БЪЛГАРСКА СОЦИАЛСИТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ ,поради 
оттегляне на пълномощно и замяна с нови представители 

Пристъпи се към гласуване на решение по точка първа.  
Гласували „ЗА“ – 11 членове. „ПРОТИВ“ – няма. 
С 11 ГЛАСА „ЗА“ ОИК - Марица прие следното  
 

РЕШЕНИЕ № 308 
 

        Заличава представители на ПП“БЪЛГАРСКА СОЦИАЛСИТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ 
,поради оттегляне на пълномощно:№ 7/23.10.2015 година, №8/23.10.2015 година , 
№15/23.10.2015 година , № 16/23.10.2015 година , № 17/23.10.2015 година , № 
22/23.10.2015 година ,№ 33/23.10.2015 година , № 36/23.10.2015 година и ги заменя с 
нови съгласно приложен списък . 
           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 


