
ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК 

гр.Пазарджик, Бул.”България” №2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 

е-mail: oik1319@cik.bg 

 

 

 

Протокол № 83 - ЧМИ  12.01.2017 г. 

 

Днес, 12.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание на ОБЩИНСКАТА 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ОИК/ град Пазарджик, на което присъстваха:  

Председател – Десислава Герова-Тодорова, Зам. Председател – Лиляна Мърхова-

Присадникова, Секретар: Васвие Мехмедова и членове: Сашо Гешев, Георги Добрев, 

Виолета Ценова, Ивайла Георгиева, Боряна Дунгарова, Стойко Власев, Петър Белчев и 

Емилия Лазарова. 

Заседанието се председателства от Десислава Герова  -  Председател на 

комисията, която като установи, че е налице кворум и комисията може да взима 

легитимни решения  докладва следния дневен ред: 
 

1.  Вземане на Решение относно образуване на  избирателна секция и формира единния 

ѝ номер за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мирянци  на 

19.02.2017 г.   

2. Начина на обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия - 

Пазарджик за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мирянци на 

19.02.2017 г.   

3. Вземане на Решение относно разпределение на функциите между членовете на ОИК 

Пазарджик  по повод организацията във връзка с подготовката за произвеждане на 

частичен избор за кмет на кметство Мирянци на 19.02.2017г., работното време на ОИК 

и мястото за обявяване решенията на ОИК.  

4. Вземане на Решение относно определяне на IT специалист към ОИК Пазарджик във 

връзка с подготовката за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мирянци 

на 19.02.2017 г.   

5. Вземане на Решение относно водените от ОИК- Пазарджик регистри на партии, 

коалиции, местни коалиции и инициативни комитети и номерацията им за 

произвеждане на избора на кмет на кметство Мирянци насрочени за 19.02.2017 г. 

 

6. Вземане на Решение относно регистрация на Инициативен комитет за издигане на 

независимия кандидат Христо Стоянов Христов за кмет на кметство Мирянци. 

 

 

по точка 1 от дневния ред, председателят докладва :  

 



РЕШЕНИЕ  № 433-МИ- 12.01.2017 г. 

ОТНОСНО: образуване на  избирателна секция и формира единния ѝ номер за 

произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мирянци на 19.02.2017 г.   

 В ОИК Пазарджик е постъпила Заповед № 92/11.01.2017г. с входящ номер №308  

и с която се образува избирателна секция и се утвърждава номера и нейния адрес за 

произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мирянци на 19.02.2017 г.   

 

 На основание чл.87, ал.1, т.7 от ИК и чл.72 ал.1 т.6 от ИК. 

 

РЕШИ:  

Образува 1 /една/  избирателна секция и формира номера и нейния адрес за 

произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мирянци на 19.02.2017 г.   

13 19 00 176 -  СИК с адрес: Ритуална зала на с.Мирянци – 7 членна  

 

ОИК Пазарджик проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Десислава Димитрова Герова- Тодорова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Лиляна Димитрова Мърхова- 

Присадникова 

+  

СЕКРЕТАР  Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ:  Сашо Асенов Гешев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Стойко Николов Власев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Емилия Петрова Лазарова +  

Гласували – 11 

За – 11  

Против – 0  



И на основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно 

решение. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК  

 по точка 2  от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както 

следва: 

РЕШЕНИЕ  № 434-МИ 12.01.2017 г. 

ОТНОСНО: начина на обявяването на решенията на Общинска избирателна 

комисия - Пазарджик произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мирянци на 

19.02.2017 г.   

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл.72, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс Районната 

избирателна комисия  

РЕШИ: 

 1. Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно след 

приемането им чрез поставянето им на сградата на Община Пазарджик, върху 

стъклената фасада - вход на  зала „Маестро Георги Атанасов” на адрес: гр. Пазарджик 

4400, бул. „България” № 2 и чрез публикуване на интернет страницата си. 

 2. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и 

часът на поставянето им и се подписва от двама членове на комисията, предложени от 

различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано 

от три дни (72 часа) от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в 

архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и 

екземплярът се подписва от двама членове на комисията, предложени от различни 

партии и коалиции 

3. Настоящото Решение се обявява публично чрез средствата за масово 

осведомяване. 

ОИК – Пазарджик  проведе поименно гласуване, както следва: 

длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Десислава Димитрова Герова- Тодорова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Лиляна Димитрова Мърхова- 

Присадникова 

+  

СЕКРЕТАР  Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ:  Сашо Асенов Гешев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Виолета Стефанова Ценова +  



 Ивайла Николова Георгиева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Стойко Николов Власев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Емилия Петрова Лазарова +  

 

Гласували – 11 

За – 11  

Против – 0  

И на основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно 

решение. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК  

  по точка 3  от дневния ред, председателят докладва проекта за решение, както следва: 

РЕШЕНИЕ  №435-МИ-12.01.2017 г. 

Относно:  Вземане на Решение относно разпределение на функциите между 

членовете на ОИК Пазарджик по повод организацията във връзка с подготовката за 

произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мирянци на 19.02.2017г., и 

утвърждава работното време на ОИК  

На основание чл. 87, ал. 1, т. от Изборния кодекс Районната избирателна 

комисия  

РЕШИ : 

1/ Разпределя функциите  по организацията и дейността по произвеждане на на 

частичен избор за кмет на кметство Мирянци на 19.02.2017 г., както следва: 

Цялостно ръководство и представителство на комисията - Десислава Герова-Тодорова, 

при отсъствие – Лиляна Мърхова-Присадникова и Васвие Мехмедова; 

Организационно-техническа дейност на комисията, контрол, присъствия - Васвие 

Мехмедова; 

Протоколи и решения – дежурен член на ОИК Пазарджик 

Връзки с обществеността - Георги Добрев; 

Финансово-отчетна дейност - Десислава Герова; Васвие Мехмедова 

Кореспонденция, регистри и архив – Петър Белчев, Сашо Гешев, Стойко Власев,  



Комплектуване, отговор на жалби и сигнали, организация на проверки – Ивайла 

Георгиева, Емилия Лазарова, Васвие Мехмедова и Боряна Дунгарова 

2/ Определя работното време на ОИК Пазарджик, както следва всеки ден, в това число 

и неприсъствените, както следва: от 10.00-13.00 и от 14.00- 17.00. ОИК- Пазарджик 

провежда заседанията си от 17.30часа. 

ОИК – Пазарджик  проведе поименно гласуване, както следва: 

Длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Десислава Димитрова Герова- Тодорова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Лиляна Димитрова Мърхова- 

Присадникова 

+  

СЕКРЕТАР  Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ:  Сашо Асенов Гешев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Стойко Николов Власев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Емилия Петрова Лазарова +  

 

Гласували – 11 

За – 11  

Против – 0  

И на основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно 

решение. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК  

 

по точка 4 от дневния ред, председателят на ОИК Пазарджик докладва проекта за 

решение, както следва: 

РЕШЕНИЕ  № 436-МИ-12.01.2017г. 



Относно Вземане на Решение относно определяне на IT специалист към ОИК 

Пазарджик във връзка с подготовката за произвеждане на частичен избор за кмет на 

кметство Мирянци на 19.02.2017 г. 

На основание чл. 87, ал. 1, от Изборния кодекс Районната избирателна комисия  

РЕШИ : 

Определя за IT специалист към ОИК- Пазарджик във връзка с подготовката за 

произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Мирянци на 19.02.2017 г. Албена 

Георгиева Айналиева, считано от 13.01.2017 г. до 7 дни след отчитане на изборния 

резултат. С посоченото лице да се сключи съответния граждански договор. 

ОИК – Пазарджик  проведе поименно гласуване, както следва: 

 

Длъжност Име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Десислава Димитрова Герова- Тодорова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Лиляна Димитрова Мърхова- 

Присадникова 

+  

СЕКРЕТАР  Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ:  Сашо Асенов Гешев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Стойко Николов Власев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Емилия Петрова Лазарова +  

 

Гласували – 11 

За – 11  

Против – 0  



И на основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно 

решение. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК  

 

по точка 5  от дневния ред, председателят на ОИК – Пазарджик  докладва 

проекта за решение, както следва: 

РЕШЕНИЕ  № 437-МИ- 12.01.2017г. 

Относно: Вземане на Решение относно водените от ОИК- Пазарджик регистри на 

партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети и номерацията им за 

произвеждане на избора на кмет на кметство Мирянци насрочени за 19.02.2017г. 

 

На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, ОИК -Пазарджик: 

Р Е Ш И: 

За предстоящите частични избори за кмет на кметство село Мирянци, община 

Пазарджик, област Пазарджик на 19.02.2017 г., ОИК – Пазарджик води 4 /четири/ вида 

регистри: регистър на партиите, регистър на коалициите, регистър на местните 

коалиции и регистър на инициативните комитети. Всеки един от регистрите следва да 

има единна последователна номерация с арабски цифри. В регистъра на партиите след 

съответна арабска цифра се поставя тире и абревиатура „ПП“ (политическа партия). В 

регистъра на коалициите на партиите след съответната арабска цифра се поставя тире и 

абревиатура „КП“ (коалиции от партии). В регистъра на местните коалиции след 

съответната арабска цифра се поставя тире и абревиатура „МК“ (местна коалиция). В 

регистъра на инициативните комитети след съответната арабска цифра се поставя тире 

и абревиатура „ИК“ (инициативен комитет). 

След посочените абревиатури на регистрите се поставя наклонена черта и абревиатура 

„ЧМИ“. 

ОИК – Пазарджик  проведе поименно гласуване, както следва: 

 

длъжност Име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Десислава Димитрова Герова- Тодорова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Лиляна Димитрова Мърхова- 

Присадникова 

+  

СЕКРЕТАР  Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ:  Сашо Асенов Гешев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Виолета Стефанова Ценова +  



 Ивайла Николова Георгиева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Стойко Николов Власев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Емилия Петрова Лазарова +  

 

Гласували – 11 

За – 11  

Против – 0  

И на основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно 

решение. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК  

 

по точка 6  от дневния ред, председателят на ОИК – Пазарджик  докладва 

проекта за решение, както следва: 

РЕШЕНИЕ  № 438-МИ- 12.01.2017г. 

Относно: Вземане на Решение относно регистрация на Инициативен комитет за 

издигане на независимия кандидат Христо Стоянов Христов за кмет на кметство 

Мирянци. 

Постъпило е заявление вх.№1-ИК/ЧМИ по регистъра на ОИК – приложение 56-

МИ от изборните книжа в 16.30 часа на 12.01.2017 г. за регистрация на Инициативен 

комитет за издигане на независим кандидат Христо Стоянов Христов за кмет на 

кметство Мирянци. 

ОИК- Пазарджик като разгледа приложените към формалното заявление 

документи и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13 и чл.154, ал.1, изр.1-во от ИК,  

 

РЕШИ: 

Регистрира Инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Христо 

Стоянов Христов за участие в избора за кмет на кметство Мирянци, насрочени за 

19.02.2017 г. 

ОИК – Пазарджик  проведе поименно гласуване, както следва: 



Длъжност име ЗА ПРОТИВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Десислава Димитрова Герова- Тодорова +  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Лиляна Димитрова Мърхова- 

Присадникова 

+  

СЕКРЕТАР  Васвие Байрамалиева Мехмедова +  

ЧЛЕНОВЕ:  Сашо Асенов Гешев +  

 Георги Лазаров Добрев +  

 Виолета Стефанова Ценова +  

 Ивайла Николова Георгиева +  

 Боряна Чавдарова Дунгарова +  

 Стойко Николов Власев +  

 Петър Петров Белчев +  

 Емилия Петрова Лазарова +  

 

Гласували – 11 

За – 11  

Против – 0  

И на основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК проектът за решение става окончателно 

решение. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.88 от ИК  

 

 

Председател: Десислава Димитрова Герова-Тодорова.................................... 

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова ……………………………….. 

Зам. Председател – Лиляна Мърхова-Присадникова .................................... 

членове: Сашо Гешев.......................................................................................... 

Георги Добрев......................................................................................................  

Виолета Ценова.................................................................................................... 

Ивайла Георгиева.................................................................................................. 



Боряна Дунгарова.................................................................................................. 

Стойко Власев........................................................................................................... 

Петър Белчев..............................................................................................................  

Емилия Лазарова....................................................................................................... 


